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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT. melalui rasul 

untuk membenahi akhlak manusia. Dalam agama Islam, landasan normatif 

akhlak manusia adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah firman 

Allah SWT. dalam surat Al-Qalam ayat 4 :  

            

Artinya : “Dan Sesungguhnya, engkau (Muhammad) benar-benar berbudi 
pekerti yang luhur.” (Q.S. Al- Qalam : 4). 

 
Ayat di atas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Memiliki 

akhlak yang paling mulia. Oleh karena itu, seluruh umat manusia yang beriman 

kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib menjadikan akhlak beliau sebagai 

rujukan perilaku dan suri teladan.1 

Akhlak umat Islam wajib berlandaskan secara normatif pada                    

As-Sunnah, artinya mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, terutama 

dalam masalah ibadah, sedangkan dalam masalah muamalah, umat Islam 

menjadikan Nabi Muhammad SAW. Sebagai acuan dasar yang dapat 

                                                           
       1 Beni Ahmad Saebani, dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 
Cet. III, h. 51. 
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dikembangkan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip 

akhlak Islami. Beberapa ayat Al-Qur’an memerintahkan agar umat Islam yang 

beriman teguh pada As-Sunnah sebagai cermin dari ketaatan kepada 

Rasulullah SAW. yang juga merupakan cermin utama dari ketaatan kepada 

Allah SWT.2 

Dalam Islam, konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh 

nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang 

menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan3, sebagaimana telah 

dicontohkan oleh Rasulullah diatas. Rasulullah SAW telah meletakkan prinsip-

prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil 

dan jujur. Salah satunya yang berkaitan dengan mekanisme pasar dalam 

perdagangan. Sebagai pemimpin, Rasulullah pernah menolak melakukan 

intervensi dalam menentukan harga barang, hal ini ditunjukkan beliau dalam 

suatu kasus masa pemerintahannya di Madinah.4 Sebagaimana disebutkan 

dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am {6}:152) Etika Jual Beli, Menjauhkan yang 

Haram Dalam Jual Beli : 

                        

                     

                     

                                                           
2 Ibid.,h.64. 

3 Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah (Jakarta: Bumi Aksara 2008), 54. 

4 Ibid,. 55. 
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Artinya : “dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 
memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 
kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu 
Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah 
janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar 
kamu ingat” ( Al-An’am {6}:152). 

 
Hal ini beliau tunjukkan karena beliau sangat menghargai sistem 

muamalah, yang mana harga dapat naik dan turun secara alami. Permintaan 

penetapan harga barang oleh para sahabat juga ditolak oleh Rasulullah karena 

beliau tidak ingin mendzalimi hak para pedagang dan pembeli. Rasulullah juga 

mengecam para pelaku pasar yang berbuat curang terhadap pembeli karena hal 

tersebut sangat bertentangan dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Dari nilai-

nilai etika bisnis Islam yang pernah diterapkan Rasulullah maka para pebisnis 

atau penjual harus mengimplementasikan etika bisnis Islam dan nilai-nilai 

syariah dalam praktek bisnisnya yang merupakan salah satu bentuk aktivitas 

yang terpenting. 

Dewasa ini, muslimin mengalami masalah yang sangat dilematis 

karena didalam pemikirannya ada semacam keresahan apakah praktek-praktek 

bisnis dilakukan telah benar menurut pandangan Islam. Banyak yang telah 

meninggalkan nilai-nilai atau etika Islam hanya untuk mencari laba sebesar-

besarnya. Kurangnya modal pembisnis dalam menjalankan usahanya 

merupakan salah satu pemicu karena melupakan tanggungjawabnya dalam 

menjalankan bisnis, sehingga banyak pebisnis yang gulung tikar atau bangkrut. 

Padahal etika bisnis Islam merupakan kunci pemasaran yang sangat 
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memajukan bisnis. Salah satu contoh perdagangan hewan untuk Aqiqah 

termasuk perdagangan yang memiliki peluang usaha yang prospeknya bagus 

dan menjanjikan, selain mendapatkan keuntungan, persaingannya masih 

sedikit, serta perdagangan ini juga dapat menjadikan dakwah bagi pembeli 

yang belum memahami Aqiqah. 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam 

Dalam Jual Beli Hewan Aqiqah (Studi Kasus di Aqiqah El-Syifa Cirebon). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah yang telah penulis 

susun dalam penelitian ini menemukan permasalahannya maka identifikasi 

masalahnya adalah : 

1. Sebagian orang tidak mau ribet dalam urusan beraqiqah, banyak yang 

menggunakan jasa ketring aqiqah, sehingga diantara pembeli banyak yang 

tidak menyaksikan langsung kambing yang akan di kelola yang menjadi 

objek akadnya. 

2. Masih banyak masyarakat yang belum beraqiqah atau mengaqiqahkan di 

karenakan tidak memiliki uang terkait kondisi ekonomi dan kultur. 
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C. Pembatasan Masalah Dan Sub Fokus Masalah 

       Setelah membuat penjelasan dalam permasalahan penelitian ini, penulis 

membatasi agar pembahasan ini lebih jelas dan terarah sehingga 

pembahasannya meluas maka penulis membatasinya sebagai berikut : 

1. Sasaran penelitian ini hanya kepada pelaku di Aqiqah El-Syifa Cirebon. 

2. Pembatasan ini lebih fokus dalam pembahasan penerapan etika bisnis Islam 

di Aqiqah El-Syifa, tentang praktek jual beli Aqiqah El-Syifa serta kendala 

dan penyelesaian Aqiqah El-Syifa. 

3. Produk dan pelayanan yang di pasarkan di Aqiqah El-Syifa. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam jual beli di Aqiqah                

El-Syifa?  

2. Bagaimana praktek transaksi jual beli dalam perspektif islam di Aqiqah     

El-Syifa? 

3. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana penyelesaiannya di 

Aqiqah El-Syifa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-

masalah yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian yang akan digunakan 

sebagai batasan dan acuan dalam melakukan penelitian, yaitu:  
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1. Untuk mendeskripsikan implementasi etika bisnis Islam dalam jual beli di 

Aqiqah El-Syifa. 

2. Untuk mendeskripsikan praktek transaksi jual beli dalam perspektif islam di 

Aqiqah El-Syifa. 

3. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi kendala dan penyelesaiannya 

di Aqiqah El-Syifa. 

 

F.  Kegunaan Penelitian 

       Kegunaan penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, 

dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis. 

Kegunaan dari penelitian implementasi etika bisnis Islam dalam jual beli 

hewan Aqiqah El-Syifa sebagai berikut, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran guna memperkaya kajian ilmiah yang lebih baik lagi di bidang 

ekonomi khususnya tentang implementasi Etika Bisnis Islam. 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi Peneliti Penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan banyak manfaat dan pengalaman bagi peneliti guna 

sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang ilmu yang ditekuni. 
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b) Bagi lembaga kampus IAI bunga Bangsa Cirebon. Hasil penelitian 

ini diharapkan menjadi tambahan literatur dan referensi khususnya 

bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajiannya di bidang 

ilmu ekonomi. 

c) Bagi Masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan ini semoga dapat 

bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan 

referensi atau bahan kajian dalam menambah khazanah ilmu 

pengetahuan. 

d) Bagi Aqiqah El-Syifa Cirebon. Hasil penelitian ini diharapkan agar 

dapat lebih meningkatkan kualitas dalam implementasi etika bisnis 

Islam dan terus menegakkan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

       Secara keseluruhan, skripsi ini membahas pokok bahasan yang terdiri dari 

lima bab sebagaimana tersusun sebagai berikut: 

       Bab Pertama, menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

   Bab Kedua, menjelaskan tentang definisi etika, klasifikasi teori, teori 

etika, definisi jual beli, definisi aqiqah, hasil penelitian yang relevan, kerangka 

berfikir. 
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       Bab Ketiga, menjelaskan tentang metodologi penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, teknik pengumpulan data, pemeriksaan atau pengecekan 

keabsahan data, analisis data dan instrumen penelitian. 

       Bab Keempat, menjelaskan deskripsi data, pembahasan meliputi 

implementasi etika bisnis Islam dalam jual beli di Aqiqah El-Syifa, praktek 

transaksi jual beli dalam perspektif islam di Aqiqah El-Syifa, dan hal-hal yang 

menjadi kendala dan penyelesaiannya di Aqiqah El-Syifa, keterbatasan 

penelitian. 

       Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Etika Bisnis Islam 

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethos”, artinya adat 

kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak atau moral tetapi memiliki 

perbedaan yang substansial karena konsep akhlak berasal dari pandangan 

agama terhadap tingkah laku manusia, konsep etika pandangan tentang tingkah 

laku manusia dalam perspektif filsafat, sedangkan konsep moral lebih 

cenderung dilihat dalam perspektif sosial normatif dan ideologis.5 Manusia 

adalah mahkluk sosial yang saling membutuhkan, hubungan manusia secara 

vertikal kepada Tuhan-Nya harus seimbang juga pada hubungan manusia 

secara horizontal yaitu pada sesama manusia. Dengan ragam karakteristik 

budaya, bahasa, sifat, emosional dan lain-lain. Manusia harus memiliki etitude 

yang baik karena manusia membutuhkan kebutuhan untuk hidupnya seperti : 

sadang, papan, pangan dan lain-lainnya. Oleh karena itu manusia harus 

berinteraksi dengan manusia lainnya pada sistem ekonomi, manusia 

melakukan transaksi dengan yang lainnya guna mencukupi kebutuhannya.   

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang 

mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga 

                                                           
5 Abdul Hamid, op.cit., h. 26. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
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masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, 

norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan 

yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, 

masyarakat.6 

Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang 

beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang 

dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan 

termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk 

melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, 

transparan dan sikap yang profesional. 

Tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu : 

a. Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada 

konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya 

mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya 

kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan 

biaya serendah-rendahnya. 

b. Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan 

kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan 

                                                           
6 www.wikipedia.org. Etika bisnis, diakses pada 20 April 2019. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_bisnis
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ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan 

menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. 

c. Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang 

sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan 

baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. 

 

Dalam membicarakan etika bisnis islam ada menyangkut “Bussines 

Form” dan atau “Business Person”, yang mempunyai arti yang bervariasi. 

Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis islami 

adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak 

bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam. 

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-

nilai al Qur’an. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam 

yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain : 

 1. Kesatuan (Tauhid/unity) 

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep 

tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik 

dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, 

serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. 

Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan 

sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika 

dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu 

persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. 



12 
 

 
 

 

Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang 

pengusaha muslim tidak akan : 

a) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau 

siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau 

agama. 

b) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan 

cinta kepada Allah swt. Ia selalu mengikuti aturan prilaku yang sama 

dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, ditempat kerja atau aspek 

apapun dalam kehidupannya. 

c) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah 

atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya 

karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan 

harus dipergunakan secara bijaksana. 

 

 2. Kesimbangan (equilibrium/adil) 

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang 

berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk 

membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, 

yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta 

untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang 

selalu dikurangi. 
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Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena 

kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur’an memerintahkan 

kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang 

benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan 

takaran dan timbangan. 

 ْ ۡوفُوا
َ
ِ  ٱلَۡكۡيَل  َوأ  ب

ْ ۡحَسُن  ٱلُۡمۡسَتقِيِم�  ٱلۡقِۡسَطاِس إَِذا ِ�ُۡتۡم َوزِنُوا
َ
َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ٗ� 
ۡ
  ٣٥تَأ

Artinya :“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya”(Q.S. al-Isra’:35). 

 
Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk 

berbuat adil,tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam Surat Al-Maidah : 8 

  ْ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِ ُشَهَدآَء بِٱلۡقِۡسِط�  َ�ٰٓ ِٰمَ� ِ�َّ ْ قَ�َّ  َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم ُكونُوا
َ  َٔ َشَ�  ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ قَۡرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

َ
ْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ �َّ َ�ۡعِدلُوا

َ
� ٰٓ اُن قَۡوٍ� َ�َ

  ٨َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُوَن 
Artinya :“Hai orang-orang beriman,hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT,menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap 
suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”. 

 
 

3. Kehendak Bebas (free will) 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi 

kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu 

dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong 
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manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang 

dimilikinya. 

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan 

pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap 

individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. 

 

4. Tanggung Jawab 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia 

karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. untuk 

memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu 

mempertaggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat 

dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas 

dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang 

dilakukannya. 

 

 5. Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran 

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari 

kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam 

konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagia niat, sikap dan perilaku benar 

yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh 

komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan keuntungan. 
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Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga 

dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak 

yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Menurut al 

Ghazali, terdapat enam bentuk kebajikan : 

a) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus 

memberikannya dengan mengambil keuntungan sesedikit 

mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka 

hal tersebut akan lebih baik baginya. 

b) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih 

baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan 

membayarnya lebih dari harga sebenarnya. 

c) Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang 

harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang 

lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayaran 

hutangnya. 

d) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan 

barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan 

untuk melakukannya demi kebajikan. 

e) Merupakan tindakan yang baik bagi si peminjam untuk 

mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo, dan tanpa 

harus diminta 

f) Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup 

bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika 
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orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah 

ditetapkan. 

 

Banyak kisah dari Rasululah SAW yang sangat banyak memberikan 

petunjuk mengenai etika bisnis yang dijadikan sebagai prinsip, di antaranya 

ialah: 

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 
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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 Abu 

Dawud, dari Abu Hurairah bahwanya saya mendengar Rasulullah 

saw bersabda, “Sumpah itu melariskan dagangan tetapi 

menghapuskan keberkahan”. 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 Saw mengatakan, “Allah 

merahmati seseorang yang ramah dan toleran 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)”. 
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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 
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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). 
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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). 

17) Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman 

Allah, “Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba 

jika kamu beriman (QS. al-Baqarah: 278) Pelaku dan pemakan riba 

dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan (QS. 2: 275). Oleh 

karena itu Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap 

riba. 

18) Membangun hubungan baik antar kolega. Islam menekankan 

hubungan konstruktif dengan siapapun antar sesame pelaku bisnis. 

Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu atas pelaku 
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yang lainnya baik dalam bentuk monopoli, oligopoly, maupun 

bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan nilai keadilan atau 

pemerataan pendapatan. 

19) Menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan 

bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara 

terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak 

terjerumus dalam Riba. Kendati dalam bisnis kita sangat ingin 

memperoleh keuntungan, tetapi hak-hak pembeli harus tetap 

dihormati. 

20) Tertib administrasi. Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik 

pinjam meminjam. Dalam hubungan ini al Qur’an mengajarkan 

perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia 

terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. 

 

2. Jual Beli 

Jual beli (perdagangan) adalah pertukaran benda dengan benda lain 

dengan prinsip saling merelakan. Jual beli merupakan proses pemindahan 

hak milik seseorang kepadda orang lain dengan disertai penggantinya 

melalui cara yang dibolehkan. Kata al-bay’ (jual) dan asy-syira (beli) 

dipergunakan dalam pengertian yang sama, yaitu perniagaan yang berkaitan 

dengan pertukaran barang dengan alat penukar atau barang yang nilainya 

sama. Menurut Islam, jual beli adalah persetujuan suatu kontrak yang 

dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk saling bertukar antara barang 
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dengan alat tukar tertentu, sehingga terjadilah proses serah terima yang 

benar menurut hukum perdagangan.”7  

 

3. Hewan Aqiqah 

Secara etimologi, pengertian lughawiyah (bahasa) kata aqiqah 

mempunyai arti rambut yang dimiliki oleh bayi. Secara terminologi syariat 

Islam, aqiqah adalah hewan sembelihan yang di potong pada hari ketujuh 

kelahiran anak. Dinamai dengan aqiqah, karena biatang tersebut dipotong 

tenggorokannya pada waktu disembelih. Aqiqah diadakan dalam rangka 

menyambut anak yang baru dilahirkan. Pelaksanaan aqiqah hukumnya 

sunnah. Hadist yang menjadikan dalil oleh mazhab Hanfiyah adalah hadis 

yang dha’if (lemah) oleh karenanya tidak bisa dijadikan sandaran untuk 

menetapkan suatu hukum. Hikmah aqiqah adalah bentuk rasa syukur atas 

nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada hambanya dalam bentuk 

rizqi seorang anak. Hikmah diantaranya adalah : 

a. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dalam meneladani 

Nabiyyullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah SWT menebus putra 

Ibrahim yang tercinta, Ismail AS. 

b. Mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat menganggu 

anak yang lahir. 

                                                           
7  Ibid, h. 273. 
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c. Tebusan hutang anak unutk memberika syafa’at bagi kedua orang 

tuanya kelak pada hari perhitungan. 

d. Bentuk Taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah SWT. 

e. Sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan 

syari’at Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan 

memperbanyak umuta Rasulullah SAW. pada hari kiamat. 

f. Memperkuat ukhuwah (persaudaraan) di antara masyarakat. 

 

Syarat hewan yang diperlukan untuk Aqiqah merupakan dari type 

kambing atau domba. Tipe kelaminnya jantan atau betina tidak masalah 

yang penting sehat, tidak cacat dan sudah dewasa. Sebaiknya memang 

mencari hewan Aqiqah yang sempurna seperti yang dicontohkan nabi besar 

Muhammad SAW kala melaksanakan Aqiqah, yaitu kambing jantan yang 

sehat dan tidak cacat. Namun begitu demi menjaga keragu-raguan umatnya 

dalam menentukan kategori kambing maka nabi SAW bersabda yang di 

riwayatkan oleh Ashhabus Sunan yang artinya seperti di bawah ini : 

 “Untuk anak pria dua kambing, dan untuk anak perempuan satu 

kambing, dan tidak memudharati kalian apakah kambing-kambing tersebut 

jantan atau betina.” (HR. Ashhabus Sunan, dan dishahihkan Syeikh Al-

Albany). 

Dijelaskan oleh para Ulama bahwa syarat domba atau kambing untuk 

aqiqah ialah sama syaratnya seperti untuk qurban. Adapun utk qurban itu 

sendiri disyaratkan kategori hewan dan usia nya juga sebagai berikut : 
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a) Ats-Tsaniy dari unta merupakan yang telah sempurna berusia 

lima tahun. 

b) Ats-Tsaniy dari sapi merupakan yang telah sempurna berusia 

dua tahun. 

c) Ats-Tsaniy dari kambing yaitu yang telah sempurna berusia 

setahun. 

d) Al-Jadza’ yakni domba yang telah sempurna berusia enam 

bulan. 

Hewan aqiqah harus dalam keadaan sehat, tidak boleh ada cacat dan 

dalam keadaan sakit. Hewan aqiqah harus yakni hewan yang sudah layak 

disembelih seperti mana halnya kurban. Jika kambing, maka minimal sudah 

berusia satu tahun. 

Setelah disembelihnya hewan aqiqah, syarat kambing aqiqah maka para 

ulama menganjurkan untuk membaginya menjadi tiga bagian. Sepertiga 

pertama untuk ahlul bait, sepertiga kedua untuk diberikan pada orang lain 

sebgai hadiah, dan sepertiga terakhir untuk dijadikan yg yaitu sedekah. 

Dianjurkan pula bahwa pemberian untuk sedekah dan hadiah, lebih 

penting jikalau dilakukan setelah daging tadi dimasak oleh ahlulbait, tidak 

dibagikan dalam keadaan masih mentah. Faktor ini mengingat tidak 

seluruhnya fakir miskin dalam keadaan untuk memasak daging yang 

diberikannya, dan kalaupun akan bisa menambah beban mereka. Maka yang 

paling penting adalah menopang beban mereka dan memberikan 

kebahagiaan dan kesenangan bagi mereka. 
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4. Pemasaran Syariah 

Berkaitan mengenai etika bisnis Islam dengan jual beli hewan aqiqah ada 

yang menjadi acuan utama yang diantaranya dapat meningkatkan pejualan 

dengan melakukan pemasaran syariah. Ada beberapa pemasaran syariah 

diantaranya :   

a. Berpegang pada konsep marketing nabi Muhammad SAW.  

Nabi Muhammad SAW sebagai nabi junjungan umat Islam memiliki 

kesempurnaan dalam segala sisi, salahsatunya adalah dalam hal 

perdagangan yang kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Dalam 

hal perdagangan beliau mempunyai konsep yaitu: jujur, hal ini guna 

membangun kepercayaan kepada para pelaku ekonomi lainnya 

sehingga akan terciptanya kesetiaan dan hubungan jangka panjang yang 

baik. Konsep yang kedua yaitu ikhlas yaitu menjadi pencari rezeki yang 

tidak hanya mendahulukan materi dunia semata. Konsep ketiga yaitu 

profesional, yang selalu berusaha maksimal dalam menjalankan usaha, 

pantang menyerah dan siap menghadapi resiko apapun. Konsep 

selanjutnya yaitu Silaturahmi yaitu menjaga hubungan baik dengan 

sesama pelaku usaha tersebut. Dengan adanya konsep ini maka akan 

tercipta suatu hubungan jangka panjang bagi semua pelaku usaha 

tersebut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan banyak hal baik 

dalam rentang waktu yang panjang. Konsep selanjutnya yaitu murah 
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hati sebagai penyeimbang. Dengan pengaplikasian konsep ini maka 

kepercayaan dan loyalitas akan tercipta dan senantiasa terjaga.8 

b. Segmentasi  

Segmentasi adalah cara membagi pasar berdasarkan variabel-variabael 

tertentu seperti geografi, demografi, psikologi, perilaku dan pada 

akhirnya pada variabel terkecil yaitu individu.9Segmentasi sangat 

penting mengingat pelaku usaha harus memperhatikan bagaimana 

kebutuhan dan keinginan pasar yang selalu berubah-ubah, selain itu 

dengan melakukan segmentasi kita dapat menentukan jenis pemasaran 

yang tepat bagi para konsumen.  

Ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan agar segmentasi 

dapat berguna diantaranya yaitu: Dapat diukur, maksudnya besar 

pasar dan daya beli konsumen dapat diukur walaupun ada beberapa 

komponen yang tidak dapat diukur. Dapat terjangkau, sejauhmana 

segmen ini dapat dicapai oleh produsen walaupun ada beberapa 

kelompok pasar potensial yang sulit dijangkau. Besar Segmen, yaitu 

berapa besar segmen yang dapat dicapai agar mendapat hasil penjualan 

yang signifikan. Dapat dilaksanakan, adalah sejauh mana suatu 

program dapat dilaksanakan untuk mencapai segmen ini.10 

                                                           
8 Jusmaliani dkk, Bisnis Berbasis Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2008 hlm 2 

9 Thorik Gunara dan Utus Hardiono S, Marketing Muhammad: Strategi Andal dan jitu Praktik Bisnis 
Muhammad, Bandung:  MadaniA Prima, 2007 hlm 12  

10 Husein Umar, Studi Kelayakan Bisnis: Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Secara 
Komprehensif, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm 59 
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c. Targeting atau strategi menetakan sasaran 

Targeting adalah suatu strategi yang memilih target dan mencocokan 

reaksi pasar dan kebutuhan pasar, kemampuan daya beli dan 

keterbatasan yang dimiliki.11Ada tiga faktor yang yang dapat diteliti 

yaitu:12 ukuran dan pertumbuhan segmen, yaitu mengumpulkan dan 

menganalisa data penjualan terakhir proyeksi dan laju pertumbuhan 

penjualan dan margin laba yang diharapkan sehingga dapat dipilih 

segmen yang sesuai. Kemenarikan strukturak segmen, suatu segmen 

mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang diharapkan, namun tetap 

harus dipelajari faktor-faktor yang dapat membuat segmen itu bertahan 

dalam jangka yang panjang. Sasaran dan sumberdaya, 

pertimbangkan sasaran dan sumberdaya dalam jangka panjang. 

d. Positioning atau strategi posisi 

Positioning adalah merancang citra perusahaan agar mendapat tempat 

khusus dan unik dalam benak pasar, sehingga dipersepsikan lebih 

unggul dibandingkan citra pesaing.13 Kriteria menentukan posisi 

meliputi beberapa faktor yaitu faktor pelanggan, faktor pesaing, faktor 

perusahaan, faktor manfaat kerja, faktor kesesusaian faktor nilai harga 

dan faktor psikologis. Positioning diibaratkan sebuah janji dari 

                                                           
11 Thorik Gunara dan Utus Hardiyono S, op.cit, hlm 18 

12 Husein Umar, op.cit hlm 60 

13 Al Ries dan Jack dalam Budi Lestariyo, Wirausaha Mandiri: Dasar-dasar Pengembangan Sumber  
Daya Manusia dalam Bisnis dan Kepemimpinan, Bandung: Nuansa Cendekia, 2014 hlm 148  
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perusahaan, oleh karena itu harus dilaksanakan demi kelangsungan 

hidup perusahaan tersebut karena tidak sedikit suatu usaha mengalami 

kebangkrutan gara-gara tidak memenuhi janji tersebut. 

Metode yang dapat digunakan untuk menanamkan strategi posisi bagi 

konsumen contohnya dengan strategi ABC. Strategi A (audience) atau 

target market, adalah menentukan siapa yang akan menjadi target 

pemasaran agar lebih terarah dan efektif. Strategi B (benefit) manfaat 

utama dari produk tersebut. Strategi compeling reason why (alasan yang 

mendukung) Adalah suatu hal yang menguatkan atau pendukung 

manfaat sehingga para konsumen tak akan sempat memikirkan memilih 

produk yang lain.14 

e. Differensiasi adalah strategi dengan menunjukan ciri khusus sebuah 

produk yang ditawarkan agar lebih menarik di pasar. Strategi ini juga 

merupakan salahsatu strategi persaingan keuntungan (competitive 

advantage) antara penjual dengan tujuan menawarkan aspek keunikan 

dan nilai tambah kepada pengguna dari segi promosi, fungsi produk, 

dan pengemasan.15 Atau dengan kata lain differensiasi adalah menjadi 

beda, bagaimana caranya agar menjadi beda dengan yang lain sehingga 

dengan perbedaan tersebut usaha akan menjadi diingat dan pada 

                                                           
14 Thorik Gunara dan Utus Hardiyono S.op.cit.hlm 23 

15 Muhammad Sulaiman dan Aizudinurr Zakaria. Jejak Bisnis Rasul, Jakarta: Hikmah  ( PT. Mizan 
Publika), 2010, hlm 204 
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akhirnya menjadi suatu ciri khas yang nantinya dapat menjadi jatidiri 

sebuah produk atau usaha.  

f. Memaksimalkan Konsep Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan atau toko dalam mengembangkan dan mempertahankan 

eksistensinya. Setiap perusahaan menyusun strategi dalam mencapai 

keberhasilan tersebut dengan memadukan berbagai elemen-elemen 

dalam bauran pemasaran.  

Marketing mix atau bauran pemasaran adalah sebuah tingkatan atau 

metode yang menggabungkan elemen- elemen penting dalam 

pemasaran seperti keunggulan produk, penetapan harga, pengemasan 

produk, periklanan, persediaan barang, distribusi dan anggaran 

pemasaran. Konsep ini sering disingkat 4P yaitu gabungan dari elemen 

Produk (product), Tempat (place), Harga (price) dan promosi 

(promotion)16. 

Pemaksimalan penggunaan marketing mix  dapat menjadi salah 

satu langkah dalam memasarkan sebuah produk agar dapat 

mempertahankan pembeli. Dengan pemaksimalan bauran pemasaran  

suatu perusahaan juga dapat menentukan target keberhasilan yang ingin 

dicapai. Keempat elemen bauran pemasaran yaitu: 

                                                           
16 Thorik Gunara dan Utus Hardiyono S.op.cit.hlm 48 
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1) Produk (product) adalah apa saja yang ditawarkan pada pasar 

untuk diperhatikan, dipergunakan, diperoleh, atau dikonsumsi 

yang dapat memenuhi keinginan konsumen.17  

Produk adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah perusahaan 

oleh karena itu setiap perusahaan harus mampu menjaga kualitas 

produk dan mengembangkannya menjadi lebih baik dari waktu  ke 

waktu dengan memperhatikan setiap keinginan dan kebutuhan 

konsumen yang senantiasa berubah-ubah, karena itu survei 

menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. 

Dalam agama Islam ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan 

produk, ketentuan tersebut meliputi seluruh aspek, dari mulai 

bahan yang digunakan, cara memperoleh dan pengolahan bahan. 

Dalam agama Islam produk yang diperjual belikan harus jelas 

kehalalan dan juga kebaikannya dalam setiap proses dan bahan. 

Barang yang dijual juga harus diperhatikan apakah dapat 

memberikan manfaat pada masyarakat yang dapat mendukung 

kegiatan beribadahnya. Dalam rangka memasarkan produknya 

penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan yang dimiliki oleh 

produk tersebut. Dalam hal ini sekali lagi konsep jujur sangat 

diperlukan.   

                                                           
17 Taufik Ridwan, Modul Enterpreneurship, Cirebon: STAI Bunga Bangsa Cirebon, 2014, hlm 56 
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2) Harga (price)  adalah ekspresi dari sebuah nilai dimana nilai 

tersebut menyangkut kegunaan dan kualitas produk, citra yang 

terbentuk melalui iklan dan promosi, ketersediaan produk melalui 

jaringan distribusi dan layanan yang menyertainya.18Harga juga 

dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dibebankan atas suatu 

produk atau jasa, atas jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas 

manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa yang beredar.19 Dalam agama Islam harga dikenal dengan 

(tsaman) yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu perkara 

yang tidak tentu dengan ditentukan. Harga juga dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih 

besar, atau sama dengan nilai barang, biasanya harga dijadikan 

penukar barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak akad.20  

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam ketentuan atau 

regulasi harga dianggap tidak terlalu populer sebab ketentuan 

penetapan harga yang tidak tepat dapat menimbulkan ketidak 

adilan, hal ini bertentangan dengan konsep harga dalam Islam yang 

sangat menjunjung tinggi keadilan dalam penerapannya karena itu 

dalam penetapannya tidak boleh terlalu tinggi karena akan 

                                                           
18 Thorik Gunara dan Utus Hardiyono S, loc. Cit. hlm 51  

19 Philip Kotler dan Amstrong dalam Analisis Strategi Penetapan Harga pada Taman Pintar 
Yogyakarta, Yogyakarta: Universits Negeri Yogyakarta, 2014 

20 Rachmat Syafe’i. Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm 85-86 
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merugikan konsumen namun juga tidak boleh terlalu rendah karena 

akan merugikan pedagang. Dalam dunia fiqih regulasi atau 

penetapan harga dikenal dengan istilah tas’ir yang berarti 

menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang 

diperjualbelikan yang tidak mendzalimi pemilik barang dan 

pembelinya. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga 

dilakukan berdasarkan kekuatan-kekuatan pasar, yaitu penawaran 

dan permintaan. Dikalangan para ulama terdapat perbedaan 

mengenai pengaplikasian tas’ir, dikarenakan takutnya 

ketidakadilan dalam hal penetapan harga.  Namun akhirnya 

dicapailah suatu kesimpulan mengenai penetapan harga yaitu:21  

a) Tidak seorangpun diperkenankan menetapkan harga lebih 

tinggi atau lebih rendah daripada harga yang ada penetapan 

harga yang lebih tinggi akan mengeksploitasi atas kebutuhan 

penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan 

merugikan penjual.  

b) Dalam segala kasus pengawasan terhadap harga adalah tidak 

jujur. 

c) Pengaturan harga selalu diperbolehkan. 

d) Pengaturan harga diperboehkan hanya saat keadaan darurat 

                                                           
21 Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi. Ekonomi Mikro Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013, 
hlm 212-223  
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Penetapan harga tentu memiliki beberapa tujuan diantaranya 

yaitu:22 

1) Penetapan harga jual, sehingga dengan harga yang pantas 

maka dapat menarik konsumen untuk datang. 

2) Mempertahankan pembeli dan memperbesar pangsa pasar, 

harga yang menarik akan membuat mereka tak akan pergi ke 

toko lain bahkan dapat mendatangkan pembeli baru. 

3) Mencapai target pengembalian modal. 

4) Mencapai laba maksimum. 

Tujuan penetapan harga berbeda untuk setiap perusahaan. Pada 

dasarnya tujuan dasar  penetapan harga adalah:23  

a) Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap 

perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan 

laba paling tinggi yang dikenal dengan maksimasi laba. 

b) Tujuan berorientasi pada volume (volume praising object) 

Tujuan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan penerbangan 

yang mengatur harga hingga sedemikian rupa sehingga dapat 

mencapai target penjualan. 

c) Tujuan Berorientasi pada citra  

                                                           
22 Budi Lestariyo, Wirausaha Mandiri: Dasar- dasar Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 
Bisnis dan kepemimpinan, Bandung: Nuansa Cendekia, 2014, hlm 152  

23 Verina H. Secapramana. Model dalam Strategi Penetapan Harga, Surabaya: Universitas Surabaya, 
2000-2001, hlm 33-34 
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Perusahaan dapat menggunakan harga sebagai suatu alat 

untuk membangun citra (image) suatu perusahaan. Harga 

yang tinggi dapat membentuk citra perusahaan sebagai 

perusahaan yang prestisius, sedangkan perusahaan yang 

menetapkan harga yang rendah misalnya dapat 

memposisikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan 

termurah di lingkungan tersebut. Peran penetapan harga 

dalam tujuan ini sebagai fungsi positioning produk. 

d) Tujuan stabilisasi harga  

Tujuan stabilisasi dengan jalan menetapkan harga adalah 

untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga 

suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri (industry 

leader). Hal ini terbentuk karena kondisi konsumen yang 

sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan 

menurunkan harganya maka para pesaing harus menurunkan 

pula harga produknya sehingga harus adanya stabilisasi 

harga. 

e) Tujuan-tujuan lainnya 

Selain yang sudah disebutkan diatas tujuna penetapan harga 

juga untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan 

loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau 

menghindari campur tangan pemerintah.  
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Dalam agama Islam masalah penetapan harga memang tidak 

diatur langsung secara tertulis, namun dalam hal 

bermuamalah semua hal pada umumnya dibolehkan kecuali 

ada dalil yang melarangnya. Seperti disebutkan dalam 

Alquran: 

ۡنھُ نَۡفٗسا فَُكلُوهُ ھَنِیٓ  تِِھنَّ نِۡحلَٗةۚ فَإِن ِطۡبَن لَُكۡم َعن َشۡيٖء مِّ ا  ٴٗ َوَءاتُوْا ٱلنَِّسآَء َصُدقَٰ

ِریٓ    ٤ا  ٴٗ مَّ

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.”(Q.S. An-Nisa: 29) 
 
Dalam penetapan harga konsep keadilan harus diutamakan. 

Harga harus bisa mencerminkan manfaat dari barang tersebut 

karena itu tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu 

rendah karena penetapan harga yang terlalu tinggi akan 

mengeksploitasi kebutuhan penduduk sedangkan penetapan 

harga yang terlalu rendah akan merugikan penjual.24 

Pemilihan distributor dengan harga yang rendah dapat 

menjadi pilihan, cari distributor yang menawarkan barang 

dengan harga yang rendah tapi dengan produk berkualitas 

baik sehingga akan mempengaruhi harga pada barang dijual. 

                                                           
24 Islahi dalam Asmuni Mth, Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi, 
Universitas Islam Indonesia 
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Strategi dengan mengambil keuntungan kecil pada sebagian 

barang dan mengambil keuntungan besar pada sebagian 

barang lainnya juga dapat diterapkan pada penetapan harga 

sehingga memberi kesan bahwa barang yang di jual menjadi 

murah.   

g. Distribusi atau lokasi (Place) yang dapat berarti melakukan kombinasi 

saluran-saluran distribusi untuk menyampaikan produk kepada 

pengguna terakhir.25 Place dapat juga diartikan sebagai pemilihan 

tempat atau lokasi usaha. Bukan hanya strategis yang berarti dekat 

dari pusat kota atau kemudahan dalam hal akomodasi tapi juga 

memanfaatkan kelebihan perusahaan adalah inti dari distribusi itu 

sendiri.   

Pemilihan lokasi akan sangat bergantung pada kesuksesan bisnis suatu 

usaha, kemudahan pencapaian ke suatu usaha tertentu akan menjadi 

suatu yang dipertimbangkan oleh para konsumen. Pemilihan lokasi 

dapat ditentukan berdasarkan jenis produk yang akan dijual. Dalam 

hal distribusi berikan kemudahan bagi para konsumen contohnya 

dengan melakukan pengiriman kepada pelanggan yang membeli 

dalam jumlah banyak. 

h. Promosi (promotion) adalah program pemberian insentif yang 

diberikan pada konsumen atau saluran pemasaran yang bertujuan 

                                                           
25 Taufik Ridwan, loc. cit, hlm 58  
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untuk mendorong agar konsumen mau mencoba atau membeli atau 

meningkatkan pembelian barang dan jasa.26 Promosi juga dapat 

berarti penggunaan teknik berupa iklan, personal selling, diskon dan 

public relation.27  

   Dalam hal mempromosikan produknya harus menggunakan 

konsep kejujuran. Pedagang harus menjelaskan secara terperinci 

bagaimana barang tersebut dan apa saja kekurangan dan 

kelebihannya. Konsep jujur dalam hal promosi akan menimbulkan 

kepuasan pada pelanggan bukan hanya dalam jangka pendek tapi 

dalam jangka yang panjang.  

Dalam agama Islam sangat dilarang penggunaan sumpah palsu 

atau dapat digambarkan dengan mempromosikan barang dengan cara 

berlebihan atau bohong. Menawarkan barang dengan cara melebihkan 

atau tidak menjelaskan dengan benar kekurangan dan kelebihan dari 

produk yang dijual termasuk dalam sumpah palsu. Sumpah palsu 

dalam Islam sangat dilarang karena dapat merugikan banyak orang 

termasuk diri sendiri. Seperti disebutkan dalam sebuah hadits  

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْیبَةَ َوأَبُو ُكَرْیٍب َوإِْسَحُق ْبُن إِْبَراِھیَم َواللَّْفظُ ِالْبِن أَبِي َشْیبَةَ  قَاَل َحدَّ

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن اْلَولِیِد ْبِن َكثِیٍر َعْن َمْعبَِد ْبِن َكعْ إِْسحَ  ِب ُق أَْخبََرنَا َوقَاَل اْآلَخَراِن َحدَّ

                                                           
26 Ujang Sumarwan, Pemasaran Strategik: Perspektif Perilaku Konsumen dan Marketing Plan, 
Bogor: IPB Press, 2015, hlm 131 

27 Buchari Alma dan Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm 268  
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ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُو ِ َصلَّى هللاَّ ُل إِیَّاُكْم ْبِن َمالٍِك َعْن أَبِي قَتَاَدةَ اْألَْنَصاِريِّ أَنَّھُ َسِمَع َرُسوَل هللاَّ

ْثَرةَ اْلَحلِِف فِي اْلبَْیِع فَإِنَّھُ یُنَفُِّق ثُمَّ یَْمَحقُ َوكَ   

Artinya : “Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam berdagang, 
karena ia dapat melariskan (dagangan) & menghilangkan 
(keberkahan).” (HR. Muslim)  

  
i. Diversifikasi Produk 

Diversifikasi produk adalah upaya mencari produk atau pasar yang baru 

atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan 

penjualan, profitabilitas dan fleksibilitas.28Diversifikasi dilakukan 

dalam tiga cara: 

1) Diversifikasi konsentris yaitu produk-produk baru yang 

dikenalkan memiliki hubungan dalam pemasaran atau teknologi 

dengan produk yan sudah ada. 

2) Diversifikasi horizontal yaitu, perusahaan menjual produk- 

produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada 

tapi dijual pada konsumen yang sama. 

3) Diversifikasi konglomerat adalah produk-produk yang dihasilkan 

adalah produk baru dan tidak ada hubungan sama sekali dengan 

pemasaran atau teknologi dengan produk yang sudah ada dan di 

jual pada konsumen yang berbeda. 

Diversifikasi itu sendiri diterapkan karena karena memiliki beberapa 

tujuan diantaranya yaitu: 

                                                           
28 Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, Yogyakarta:  Andi, 1997  
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a) Meningkatkan pertumbuhan bila produk atau pasar yang ada telah 

mencapai tahap kedewasaan dalam product life cyle (PLC)  

b) Menjaga stabilitas dengan jalan menyebarkan resiko fluktuasi laba  

c) Meningkatkan kredibilitas di pasar modal  

 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko 

yang dapat terjadi dari pengaplikasian strategi ini yaitu: 

1) Mendiversifikasikan kegiatan-kegiatan hanya bila peluang atau 

pasar yang ada terbatas. 

2) Memiliki pemahaman yang baik dalam bidang- bidang yang 

diversifikasi 

3) Memberikan dukungan yang memadai pada produk yang 

dikenalkan 

4) Memprediksi pengaruh diversifikasi terhadap lini produk yang ada. 

 

5. Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen adalah hal yang ingin dicapai dan harus di jaga 

oleh suatu lembaga atau perusahaan mengingat konsumen merupakan faktor 

penting dalam sistem jual beli. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen diiantaranya yaitu: 

1) Kualitas  

konsumen cenderung akan lebih merasa puas apabila kualitas 

produk tinggi 

2) Kualitas pelayanan yang baik 
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Konsumen akan merasa lebih puas apabila kulaitas pelayanan yang 

baik sesuai dengan yang mereka harapkan 

3) Emosi  

Konsumen akan merasa lebih puas apabila atau membeli barang 

yang menurut orang lain bagus atau menggunakan suatu merek 

tertentu karena ada rasa bangga dalam dirinya dengan menggunakan 

produk tersebut. 

4) Harga 

Barang dengan jenis yang sama tapi dengan harga yang murah 

cenderung akan lebih diminati oleh konsumen. 

5) Biaya 

Konsumen cenderung akan lebih merasa puas apabila dalam 

mendapatkan suatu produk tertentu tidak atau lebih sedikit 

menggunakan biaya dan waktu yang diperlukan. 

 

Ada beberapa teknik pengukuran kepuasan konsumen diantaranya 

yaitu: 

a) Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi kepada pelanggan (customer 

oriented) perlu memberikan kesempatan kepada pelanggannya 

untuk menyampaikan keluhan, saran dan pendapatnya. Media yang 

dapat digunnakan bisa berupa kotak saran yang diletakan di tempat 

yang strategis (mudah terlihat atau terlewati), kartu komentar (yang 
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bisa di kirim ke perusahaan atau dapat diisi secara langsung), telepon 

bebas pulsa atau lain sebagainya. Lewat metode ini perusahaan akan 

mendapatkan berbagai ide baru, masukan dan juga keluhan yang 

dapat mengoreksi sistem sehingga akan lebih cepat dan tanggap 

mencegah timbulnya kesalahan. Namun metode ini bersifat pasif 

karena tidak bisa menggambarkan secara detail keluhan atau saran 

tersebut. tidak semua pelanggan dapat menyampaikan keluhan atau 

sarannya sehingga sulit mendapatkan ide yang sesuai dengan 

perusahaan terlebih jika perusahaan tidak cepat melakukan 

perubahan atas saran dan keluhan yang diajukan. 

b) Ghost Shopping  

Salahsatu cara mendapatkan gambaran tentang kepuasan pelanggan 

adalah dengan mempekerjakan seseorang (ghost shopper) yang akan 

bersikap sebagai pembeli perusahaan atau perusahaan pesaing. Para 

ghost shopper nantinya akan menyelidiki tentang kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka membeli barang di perusahaan tersebut. Mereka 

juga mengamati bagaimana mereka menangani permintaan 

pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan dan menangani 

keluhan pelanggan. 

c) Lost Customer Analysis 

Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 
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memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijakan 

Perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit 

interview saja yang perlu, tetapi pemantauan customers loss rate 

juga penting, di mana peningkatan customers loss rate menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. 

d) Survai Kepuasan Konsumen 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang 

dilakukan dengan metode survai, baik dengan survai melalui pos, 

telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survai perusahaan 

akan memperoleh tanggapan dan umpan balik (feedback) secara 

langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

 

       Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis sebagai bagian budaya 

dan peradaban, contoh : kasus pembunuhan Utsman – kasus politik (ditimbulkan 

perdebatan tentang dosa besar). Ajaran AL-Qur’an penuh dengan kaitan antara 

keimanan dan moralitas. Islam mengembangkan ilmu-ilmu astronomi, kimia dan 

matematika. Ilmu yang lebih dekat adalah pembahasan etika.29 Sehingga etika 

sangat perlu di implementasikan pada kehidupan masyarakat terutama pada 

                                                           
29 Badroen Faisal, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Prenadamedia 2006), 35. 
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kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut dapat di terapkan pada bisnis jual beli 

hewan Aqiqah.  

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan terdapat beberapa 

penelitian yang ditemukan mirip dengan penelitian yang akan dilakukan dilihat 

dari tema dan dan isu yang diangkat diantaranya yaitu :     

1. Artikel ini oleh Ahmad Mustika Supriatman, Sandy Rizki Febriadi, Yayat 

Rahmat Hidayat pada Vol 4, No 2, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 

(Agustus 2018) yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli 

Kupu-Kupu Hidup Yang Diawetkan (Studi Kasus Di Desa Cimacan 

Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur) menjelaskan pada saat ini di desa 

Cimacan banyak UKM yang membuat dan menjual hiasan yang berasal dari 

kupu-kupu hidup yang diawetkan sebagai gantungan kunci, pajangan di 

dinding (pigura) dan lain sebagainya. 

Para UKM tersebut mengambil dan menangkap kupu-kupu yang 

dijadikan hiasan tersebut dari alam, kemudian kupu-kupu tersebut 

dimasukkan ke dalam kertas wajit, setiap kertas wajit diisi satu kupu-kupu, 

tidak diberi makan atau udara yang cukup sampai mati dan setelah mati 

kupu-kupu baru disuntik untuk diawetkan satu persatu, setelah itu dijadikan 

berbagai macam hiasan. Hal ini sama dengan menyiksa dan membunuh 

hewan yang dilarang dalam Islam. 

http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/issue/view/178
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/issue/view/178
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika 

bisnis Islam dalam jual beli kupu-kupu hidup yang diawetkan di desa 

Cimacan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan jual beli 

kupu-kupu hidup yang diawetkan di desa Cimacan tidak diperbolehkan atau 

dilarang dalam etika bisnis Islam, sebab barang yang diperjualbelikan 

adalah kupu-kupu yang telah mati atau telah menjadi bangkai dan pada 

proses pembuatan kupu-kupu yang diawetkan untuk dijadikan hiasan pigura 

menyimpang dari pengertian etika bisnis itu sendiri. 

 

2. Tesis ini oleh Putri J.M, Jeshinta Fathania (2017) berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pemesanan Paket Aqiqah (Studi Pada Pusat Sate 

Luwes Bandar Lampung).” Undergraduate thesis, UIN Raden Intan 

Lampung menjelaskan bagi sebagian orang yang tidak ingin repot dalam 

melaksanakan aqiqah, banyak orang yang menggunakan layanan jasa 

katering aqiqah dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. 

Salah satu penyedia jasa aqiqah adalah unit usaha Pusat Sate Luwes. 

Harga dari setiap paket tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah 

porsi tusuk sate dan gulai. Namun dalam pemesanan paket aqiqah ini 

pembeli tidak dapat melihat kondisi kambing yang akan dikelola sebagai 
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objek akadnya. Calon pemesan hanya mengetahui harga tiap paket serta 

hasil porsi masakan kambing aqiqah yang akan didapatkan. 

Rumusan masalah adalah bagaimana praktik pemesanan produk paket 

aqiqah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan 

produk paket Aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung. Serta memiliki 

tujuan untuk mengetahui praktik pemesanan produk paket aqiqah dan 

mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket 

aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi atau situasi yang 

tertuang dalam data yang diperoleh tentang praktik pemesanan produk paket 

aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung. Kemudian dianalisis dengan 

menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih 

dahulu berbagai hal mengenai teori akad salam, khiyar dan aqiqah. 

Hasil penelitian di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung ini praktik 

pemesanan produk paket aqiqah ini menggunakan akad salam. Sistem 

pemesanannya dapat dilakukan langsung di kantor Pusat Sate Luwes Bandar 

Lampung. Syarat-syarat rukun bai’ salam dalam praktik pemesanan produk 

paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung sebagian besar telah 

terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Terkait terbatasnya spesifikasi 

objek akad, bagi pihak pemesan diberikan hak khiyar. Sesuai dengan 

analisis hukum Islam terkait jual beli salam, khiyar dan aqiqah terhadap 

praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar 
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Lampung telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Maka praktik 

pemesanan produk paket aqiqah yang diterapkan Pusat Sate Luwes Bandar 

Lampung adalah mubah (boleh). 

 

3. Tesis ini oleh Sulaiman, Sulaiha (2016) Pelaksanaan Aqiqah di Desa 

Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan 

Dakwah Kultural). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar yang berjudul Pelaksanaan Aqiqah di Desa Leppangang 

Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural), 

menjelaskan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh proses 

pelaksanaan aqiqah di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua 

Kabupaten Pinrang, yaitu: menyembelih kambing, Barzanji, Pemberian 

Amplop, Songkolo’ Patarrupa (Beras Ketan Empat Macam), Bala Soji 

(Pagar Sesajian), Memakan Sesajian, dan Bala Soji (Pagar Sesajian) dibawa 

ke samping sumur. Adapun yang mengandung pesan dakwah dalam 

pelaksanaan aqiqah ada tiga proses yakni: menyembelih kambing, 

pemberian nama, dan pemotongan rambut. Ketiga proses tersebut 

merupakan anjuran Nabi Muhammad saw. 

Pelaksanaan aqiqah di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua 

Kabupaten Pinrang yang hanya sekedar tradisi tidak mengandung pesan 

dakwah, melainkan hanya sebatas pesan adat yakni sebuah pemahaman 

tafa’u. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang dianggap penting.30  

1. Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli  

Etika dipandang sepadan dengan moralitas, akhlak, dan adab (dalam 

bahasa Arab). Contoh : etika produksi (tidak munculkan kerusakan 

[ifsad/ fasad] dan mudharat [dharar]), etika distribusi (tidak melakukan 

penawaran palsu [taghrir}, dan etika konsumsi (tidak berlebihan [israf], 

dan lain sebagainya. 

 

2. Hubungan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli  

Berbisnis adalah bagian dari wujud kekhalifahan manusia di muka 

bumi. Bekerja [kasb/’amal] untuk memenuhi hidup diri sendiri dan 

orang yang ada dalam tanggungannya adalah kewajiban. Manusia perlu 

beretika pada prinsip Islam dalam berbisnis, terutama pada bidang 

ekonomi yaitu jual beli. 

Berdasarkan penelitian tersebut bahwa etika bisnis islam dapat 

mempengaruhi jual beli. Berikut kerangka pemikiran berdasarkan 

penjelasan di atas. 

 

                                                           
30 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm 93 
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