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Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya 
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ABSTRAK 

Muhtar Muhammad, 2020. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan 
Madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 
Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama 
Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh M.H.I. 

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual beli dan Madu. 

Petani madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri 
bila musim hujan sudah tiba, maka otomatis lebah tidak akan mengkonsumsi 
tumbuhan atau tanaman karena terdapat air di tumbuhan tersebut. Dan 
kebanyakan dari petani-petani lebah umumnya bila sudah musim hujan mereka 
berhenti berternak lebah karena tidak ada madu yang dihasilkan. Namun inisiatif 
dari petani lebah memberikan air gula sebagai pengganti nektar.  Setelah madu-
madu itu siap dipanen selanjutnya akan dikemas dibotol dan diberi lebel yang 
bertuliskan jenis-jenis tumbuhan tersebut. Antara madu yang  dihasilkan dari 
tumbuhan atau alam dan madu yang dihasilkan dari makanan air gula tersebut 
dikemas dilebel yang sama, dan botol yang sama pula.  

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 
menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain: (1) 
Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik penjualan madu  oleh 
petani lebah di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri? (2) 
Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik penetapan harga madu di 
Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?.  

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang 
menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya adalah Petani madu dan 
pembeli. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Dalam mengelola data penulis menggunakan beberapa tahap, 
yaitu editing, organizing, dan penemuan hasil.  

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat disimpulkan 
bahwa; 1) Mengenai praktik penjualan madu  yang dijual oleh petani lebah di 
Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten kediri melanggar etika bisnis 
Islam dan etika jual beli Islam dalam konteks proses penjuaan barang, 
penjelasannya adalah melanggar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, 
keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran) dan etika jual beli 
dalam konteks kejujuran, keadilan dan kebenran barang karena telah melakukan 
kegiatan mengemas madu dalam kemasan yang tidak susuai label dengan madu 
itu sendiri dan dari penjual juga tidak menjelaskan dengan jujur mengenai madu 
yang dijual kepada pelanggan dan memberikan informasi yang berlebihan. 2) 
Penetapan harga yang dipatok oleh petani sekaligus penjual madu belum sesuai 
dengan etika bisnis Islam (keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, 
kebenaran) dan etika jual beli dalam konteks kejujuran, keadilan dan kebenran, 
karena antara madu yang dipanen hasil dari pakan air gula dan hasil dari nektar 
tidak dibedakan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

 k ك {d ض d د a ء

 l ل t ط dh ذ b ب

 m م {z ظ r ر t ت

 n ن ‘ ع z ز th ث

 h ه gh غ s س j ج

 w و f ف sh ش {h ح

 y ي q ق {s ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang dengan menuliskan coretan 

horizontal di atas huruf a>, i> dan u>. 

3. Bunyi huruf dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan 

dua huruf “ay” dan “aw”. 

Contoh: 

Bayna, ‘alayhim, qawl, mawdu>’ah. 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi bahasa baku Indonesia dicetak miring. 
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5. Bunyi huruf hidup akhir sebelum kata titik tidak dinyatakan dalam 

transliterasi, transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh:  

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah, Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m 

bukan Inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>m, ...fahuwa wajib bukan fahuwa 

wajibu dan bukan pula fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan huruf ta>’ marbu>tah dan berkedudukan sebagai 

sifat (na’at) dan ida>fah ditransliterasikan dengan “ah” sebagai muda>f 

ditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh:  

a. Na’at dan Muda>f ilah  : Sunnah sayyi’ah, al-maklabah al- 

misriyah. 

b. Muda>f  : matba’at al-‘ A<mmah 

7. Kata yang berakhir ya>’ mushaddadah (ya>’ bertashdid) ditransliterasikan 

dengan I><, jika I< diikuti ta>’ marbu>tah maka transliterasinya adalah i>yah. Jika 

ya>’ bertashdid  berada di tengah, kata ditransliterasikan dengan yy.  

Contoh:  

a. al-Ghaza>li. al-Nawawi> 

b. Ibn Taymi>yah, al-jawzi>yah 

c. Sayyid, Mu’ayyid. Muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Secara sederhana agama Islam sendiri memberikan tatanan yang 

begitu baik bagi pelaku bisnis, agar ia menerapkan ilmu etika bisnis yang 

berlandaskan pada prinsip agama Islam. Karena Allah sendiri memerintahkan 

kepada hambanya untuk berperilaku baik dalam menjalankan bisnisnya dan 

menjauhi apa yang menjadi larangan-Nya. Maka bagi seorang pelaku bisnis 

yang beriman ia harus benar-benar mengupayakan pekerjaannya berdasarkan 

pada bidang ilmu etika bisnis yang berdasarkan pada prinsip moralitas hukum 

agama yang baik. 

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asal kata ethos dalam bahasa 

Yunani yang berarti kebiasaan (custom) atau karakter (character) yang 

artinya, bahwa etika merupakan seperangkat konsep nilai, baik, buruk, harus, 

benar, salah dan lain sebagainya.1 Selanjutnya moral berasal dari kata latin  

'mos' (bentuk jamaknya yaitu mores) yang berarti adat dan cara hidup. Ini 

artinya, bahwa moralitas merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, 

standar moral, dan aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika.2 

Dengan demikian ada kesamaan antara etika dan moral, namun ada 

pula perbedaannya yaitu etika lebih banyak bersifat teori dan moral lebih.  

Banyak bersifat praktis, etika merupakan tingkah laku manusia secara 

umum (universal), sedangkan moral bersifat lebih khusus. Apabila dalam 

                                                           
1 Faisal badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Putra Grafika, 2006),  4. 
2 Ibid.,6. 
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dunia bisnis dan ekonomi ingin mendapatkan ridho Allah SWT harus 

menjunjung nilai-nilai etika dan moral ini sehingga usaha dan hasil dari usaha 

yang ia lakukan merupakan hasil yang bersih dan mendapat berkah baik di 

dunia maupun di akhirat.3 

Di dalam al-Quran dan H}adith yang merupakan sumber hukum Islam 

banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. 

Bukan hanya untuk penjual saja tetapi untuk pembeli. Sekarang ini lebih 

banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa 

berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari 

keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah dari apa yang sudah 

dikerjakan. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan 

perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan saingan bisnis yang 

semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis 

menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan pelaku bisnis 

atau penjual sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis, seperti 

contoh masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-

penyimpangan dalam penjualan dan masalah yang rawan terjadinya 

penyimpangan adalah pasar tradisional. Perilaku menyimpang di temukan di 

pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dan timbangan,  

pengoplosan barang kualitas bagus dengan barang yang berkualitas buruk dan 

lain sebagainya.4 

                                                           
3Donni Junia Priasa, Manajemen Bisnis Syari’ah (Bandung: alfabeta,2009), 204. 

4Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 74-75. 
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Keterlibatan umat Islam di dalam dunia bisnis bukanlah merupakan 

suatu fenomena yang baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 

dahulu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan 

umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis dan Rasulullah SAW sendiri telah 

terlibat dalam kegiatan bisnis selama beberapa tahun.5 

Dalam konteks perusahaan, bisnis dirumuskan sebagai 

memaksimumkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya 

perusahaan. Karena itu bisnis seringkali hanya didasarkan pada keuntungan. 

Akibat dari kesadaran demikian, maka upaya-upaya meraih keuntungan 

dilakukan dengan cara apapun. Walaupun cara-cara yang digunakan 

mengakibatkan kerugian pihak lain, namun bila menguntungkan bagi pelaku 

bisnis, maka dianggap sebagai pilihan bisnis.6 

Untuk mewujudkan jual beli yang sah sesuai dengan shari’at, maka 

Allah SWT telah mengajarkan syarat-syarat dan rukunnya, yakni terdapat 

dalam al-Qur’an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercapai kegiatan 

jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan serta kejahatan lainnya. Seperti 

dalam firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 29: 

                      

                     

                                                           
5Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 

143. 
6Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), 57. 
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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 Maha Penyayang kepadamu.”7 

Berdasarkan QS. al-Nisa>’ayat 29 dapat dipahami bahwa setiap 

perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan 

mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh 

AllahSWT dan secara tidak langsung sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, 

dalam artian jangan memakan harta sesama muslim kecuali dengan jalan 

yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu perniagaan atau jual beli. 

Masalah jual beli merupakan aktivitas sentral dalam dunia bisnis atau 

merupakan aktivitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara. 

Bahkan frekuensi aktivitas jual beli sebagai bagian dari dunia bisnis 

merupakan cermin kemajuan ekonomi sekelompok masyarakat atau suatu 

bangsa. 

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun 

secara terminologis, maka ia berarti penukaran dengan selain fasilitas dan 

kenikmatan.8Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang 

telah ditetapkan dalam Islam, sehingga dalam mencari profit atau keuntungan 

tidak melakukan segala macam cara. Kejujuran menjadi suatu yang harus 

diperhatikan dan penipuan atau manipulasi harus dihindari. Kejujuran 

menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan. 

                                                           
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT Kumudasmoro 

Grafindo, 1994), 122. 
8Shaleh Ash-shawi dan Abdullah Al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam 

(Jakarta:Darul Haq, 2008), 87-89. 
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Dalam menjamin kejelasan objek jual beli, kualitas, kuantitas dan 

jenisnya menjadi perhatian khusus dalam Islam. Untuk mendapatkan 

keuntungan, penjual tidak dapat melakukan cara tipuan pada kualitas ataupun 

kuantitas objek jual beli.9 

Salah satu segmen yang menarik untuk dibicarakan adalah penjual 

madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Penulis 

melakukan observasi di Desa Plemahan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. 

Disana ada salah satu petani lebah ataupun memproduksi madu yang menjual 

beberapa jenis madu, antara lain madu rambutan, madu randu, madu mangga 

dan lain-lain. Madu-madu tersebut umumnya dihasilkan lebah yang 

mengkonsumsi dari pepohonan, tumbuhan atau alam yang nantinya akan 

menghasilkan madu. Namun ada juga madu yang dari hasilnya tidak dari 

tumbuhan atau dari alam melainkan dari bantuan tenaga manusia yaitu air 

gula atau semacam air sirup yang ditempatkan di kotak sarang lebah hingga 

nantinya lebah akan mengkonsumsi makanan tersebut. Menurut pemaparan 

pak Soni kenapa dilakukan dengan cara seperti itu, karena bila musim hujan 

sudah tiba, maka otomatis lebah tidak akan mengkonsumsi tumbuhan atau 

tanaman karena terdapat air di tumbuhan tersebut. Dan kebanyakan dari 

petani-petani lebah umumnya bila sudah musim hujan mereka vakum atau 

berhenti menternak lebah karena tidak ada madu yang dihasilkan. Namun 

inisiatif dari bapak Sonilah supaya di musim hujan tetap menghasilkan 

penghasilan, maka lebah-lebah tersebut diberi makanan dari air gula atau air 

                                                           
9Enizar, Hadis Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 159. 
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sirup tersebut.10 Setelah madu-madu itu siap dipanen selanjutnya akan 

dikemas di botol dan diberi label yang bertuliskan jenis-jenis tumbuhan 

tersebut. Antara madu yang dihasilkan dari tumbuhan atau alam dan madu 

yang dihasilkan dari makanan air gula tersebut dikemas di label yang sama, 

dan botol yang sama pula. Selama ini dari calon pelanggan tidak mengetahui 

bahwa madu yang mereka beli ada yang berbahan dari air gula dan sirup 

terbuat, karena pelanggan tertarik dan meyakini bahwa madu tersebut asli 

dilihat dari bentuk label yang memaparkan berbagai jenis tumbuhan. Dan 

harga yang dipatok untuk madu itu pun sama dengan harga-harga madu yang 

dihasilkan dari alam. Padahal dari segi kualitas sudah pasti berbeda, hal ini 

tentunya akan dapat mempengaruhi daya jual penjual madu di Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.11 

Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat kontradiksi Penjualan 

menurut Etika Bisnis Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat 

sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang penjual 

madu yang akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan 

Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Madu Di Desa Langenharjo 

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik penjualan madu 

yang dijual oleh petani lebah madu di Desa Langenharjo Kecamatan 

Plemahan Kabupaten Kediri? 

                                                           
10Sony, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Oktober 2019 
11Ibid. 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga madu 

di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu: 

1. Untuk menjelaskan praktik penjualan madu yang dijual oleh petani lebah 

madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 

2. Untuk menjelaskan penetapan harga dalam jual beli madu di Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan bagi pembaca dapat menambah 

ilmu pengetahuan khususnya tentang Jual Beli dalam Islam. Dan 

kemungkinan bisa digunakan sebagai bahan penelitian pihak yang 

berkepentingan untuk dikembangkan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi penjual, memberi dan menambah wawasan para pedagang 

tentang ekonomi Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW dan akan 

terciptanya persaingan usaha yang sehat dengan menerapkan nilai-niali 

Etika Bisnis Islam, Sehingga diperoleh keberkahan hidup di dunia dan di 

akhirat kelak. 

E. Telaah Pustaka 

   Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penelitian tentang 

Praktik Jual Beli sudah banyak yang dilakukan, namun sejauh ini penelitian 
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tentang Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik penjualan madu di Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri belum ada yang 

meneliti. Ada beberapa karya tulis yang mendekati pembahasan yang dikaji 

oleh penulis. 

Pertama,Nafi’ah, 2005. “Studi Komparatif Antara Pendapat Imam 

Sya>fi’i dan Abu> Hanifah Tentang Zakat Madu” yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa zakat madu menurut Imam Sya>fi’i tidak diwajibkan 

karena merupakan cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan 

menurut Abu> Hanifah madu wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal 

menentukan dasar hukum zakat madu Imam Sya>fi’i menetapkan bahwa tidak 

ada al-Qur’an maupun sunnah yang mewajibkan zakat, sedangkan Imam Abu> 

Hanifah menggunakan h}adits yang walaupun hadits tersebut tidak shahih 

tetapi didukung oleh athar. Imam Sya>fi’idaalam beristinbath tentang zakat 

madu adalah dengan metodologi qiyas. Yang mana beliau mengqiyaskan 

dengan cairan yang keluar dari hewan (susu), sedangkan Imam Abu> Hanifah 

mengqiyaskan zakat madu dengan hasil tanaman dan biji-bijian.12 

Dari skripsi di atas, sama-sama membahas tentang madu yang penulis 

teliti, tetapi dalam pembahasan tersebut terdapat perbedaan dengan penulis 

teliti yaitu madu yang menurut masing-masing pendapat ulama, madu wajib 

dizakatkan  dan juga tidak wajib dizakatkan karena menyamakan hukum 

madu tersebut sama dengan susu. Sedangkan penulis meneliti dalam bentuk 

kualitas dan penetapan harga karena tidak sesuai dengan kemasan. 

                                                           
12Nafi‟ah, “Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Abu Hanifah Tentang Zakat 

Madu,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005). 
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Kedua, Muhammad Hasbi, 2015.“Madu Dalam Al-Qur’an”. Rumusan 

Masalah pada penelitian ini adalah, pertama, Bagaimana Tinjauan Umum 

Tentang Madu?, kedua, Bagaimana madu dalam perspektif al-Qur’an 

berdasarkan QS al-Nahl}} 68-69?, ketiga, Bagaimana Urgensi Madu dalam QS 

al-Nahl}} 68-69?Yang Menghasilkan Kesimpulan bahwa madu merupakan 

cairan yang keluar dari perut lebah sebagai minuman yang mempunyai 

beragam warna akibat makanan dari lebah yaitu nektar serta tempat lebah itu 

bersarang sehingga mempengaruhi warna pada madu, dan memiliki manfaat 

sebagai sebab penyembuh bagi manusia atau dikenal dengan istilah obat.13 

Dari skripsi di atas, dengan penulis sama-sama membahas tentang 

madu juga, perbedaan dalam pembahasannya adalah madu tersebut bisa 

dijadikan sebagai obat yang telah tertulis di dalam Al-Qur’an karena 

dihasilkan dari lebah. Sedangkan penulis membahas tentang kualitas madu 

tersebut. 

Ketiga, Saras Wahyu Agustin, 2019. “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Madu Di Dusun Bedengan Desa Krandegan Kecamatan 

Ngrambe Kabupaten Ngawi”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, 

pertama, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Madu di 

Dusun Bedengan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi?, Kedua, 

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam 

Praktik Jual Beli Madu di Dusun Bedengan Kecamatan Ngrambe Kabupaten 

Ngawi?. Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas 

                                                           
13Muhammad Hasbi, “ Madu dalam Al-Qur‟an (an-Nahl: 68-69),” Skripsi (Makassar: 

UIN Alauddin Makassar, 2015) 
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tentang jual beli madu, tetapi fokus pada penelitian ini adalah terhadap 

penyelesaian sengketa antara produksi madu yang dijual kepada konsumen 

karena dalam pembahasan ini seorang yang memproduksi madu mengoplos 

madu tersebut untuk dijual kepada calon konsumen agar mendapatkan 

keuntungan yang banyak.14 

Dari pembahasan skripsi di atas hampir sama pembahasannya dengan 

penulis teliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kualitas 

madunya. Tetapi yang membedakan dirumusan masalah yang ke 2, penulis 

membahas penetapan harga madu sedangkan skripsi di atas membahas 

tentang penyelesaian sengketa. 

Keempat, Via Selvia, 2019.“ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap 

Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan”. Rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam 

Terhadap Kualitas Ikan dalam Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten 

Magetan?, kedua, Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap 

Penetapan Harga Dalam Jual Beli Ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan?. 

Penelitian ini membahas tentang etika seorang pedagang ikan yang 

mencampur ikan lama dengan ikan yang baru yang dijual dengan harga yang 

sama, sehingga pembeli tidak tahu bahwa madu yang dibeli adalah ikan yang 

sudah dicampur dan bukan ikan yang baru atau masih fresh.15 

                                                           
14Saras Wahyu Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Di Dusun 

Bedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi”, Skripsi(Ponorogo: Insitut 
Agama Islam Negeri Ponorogo). 

15Via Selvia, “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang 
Kabupaten Magetan”, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). 
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Dari pembahasan skripsi di atas, persamaan dengan penulis teliti 

disini adalah sama-sama membahas tentang kualitas dan penetapan harga 

suatu barang tetapi yang membedakan disini adalah objek yang diteliti. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik 

wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari 

responden dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana perilaku 

produsen dalam memproduksi produk Madu. Metode Penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam 

yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum 

data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.16 

2. Kehadiran penelitian 

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpulan data instrumen peneliti disini dimaksudkan 

sebagai alat pengumpulan data. Karena bertindak sebagai pengumpulan 

data atau instrumen, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan 

subjeknya. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

                                                           
16Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 2. 
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partisipasi penuh peneliti dalam rangka melakukan observasi secara 

terang-terangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di  Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Peneliti memilih 

lokasi penelitian tersebut. Karena pertama kali penulis mengetahui ada 

yang memproduksi sekaligus menjual madu di lokasi tersebut juga disitu 

merupakan tempat salah satu praktik jual beli yang dilakukan penjual 

madu dengan konsumen. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

1) Data Umum 

 Data yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah data 

tentang objek penjualan madu dan data penjualan madu di Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, yaitu 

meliputi jejak geografis, keadaan penduduk, dan keadaan 

beragama, Serta Keadaannya yaitu meliputi jejak geografis, 

keadaan penduduk, dan keadaan beragama, serta keadaaan 

Produksi Madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri. 
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2) Data Khusus 

  Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang 

berasal dari fenomena produksi Madu di Desa Langenharjo 

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni, yakni 

mengenai informasi yang diperoleh oleh peneliti dari informan17 

atau narasumber yang terkait dalam penelitian. Informan dalam 

penelitian ini adalah pihak pemilik atau produsen madu yang 

berada di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten 

Kediri. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang 

diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan 

untuk melengkapi data primer.18 Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari buku-buku, ataupun pihak lain yang 

mempunyai keterkaitan oleh data primer. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara 

peneliti akan terlihat langsung dengan proses pengumpulan data. 

Kemudian akan diinterpretasikan dengan kemampuan peneliti membaca 

                                                           
17Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141. 
18Ibid., 142. 
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fenomena.19 Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam 

pengumpulan data yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk 

mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab 

dengan bertatap muka  melalui media telekomunikasi antara 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai.20 Dalam hal ini 

peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur 

terhadap pemilik atau produsen madu yang berada di Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 

b. Observasi  

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau 

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu 

mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran 

tersebut.21 Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau 

pengamatan terhadap penjualan madu  di Desa Langenharjo 

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 

 

                                                           
19Samiaji Saroso, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar(Jakarta: Indeks, 2012), 43. 
20Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

PT Asdi Mahasatya, 2006), 105. 
21Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2014), 

32. 



15 
 

 
 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan buku, perekaman dan sebagainya. Dalam hal ini supaya 

peneliti mempunyai bukti yang akurat dan nyata dengan adanya 

foto-foto juga hasil catatan yang ditulis oleh peneliti. Dan 

memperoleh data-data dari dokumen dan lain-lain.22 Dokumentasi 

juga dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan pemikiran.23 

 Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumentasi hanya untuk 

data-data mengenai keadaan geografis di Desa Langenharjo 

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 

6. Analisis Data 

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data 

yang diperoleh dari objek yang diteliti di dalam lapangan. Analisa yang 

dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan 

analisa data induktif. Analisis induktif adalah proses berfikir dari fakta 

empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian 

data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap 

                                                           
22Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:  Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), 326. 
23Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

160. 
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permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari 

lapangan.24 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan 

terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian 

yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus 

untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.  

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

yang merupakan suatu pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti 

pada saat mengumpulkan  dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah 

bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga 

diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut 

pandang.25 

  Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk 

menguatkan data-data yang diperoleh dari Penjual madu di Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Dalam tahapan penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan 

yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika penelitian 

dengan tersusun dengan baik dan teratur, sehingga penelitian ini dapat 

                                                           
24Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun 

Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253. 
25Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 117. 
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menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami.26 Langkah-langkah 

dalam tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Tahapan pertama, yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah 

penelitian, kajian pustaka, kerangka metode penelitian, dan tahapan-

tahapan penelitian. 

2. Tahapan kedua, yaitu menyusun kerangka dalam metode penelitian 

secara umum. Dalam tahapan ini peneliti mencari data-data yang 

memuat mengenai teori yang dibutuhkan dan teori tersebut akan 

digunakan dalam penelitian. 

3. Tahapan ketiga yaitu mencari dan menggali data lapangan, yang 

terdiri dari deskripsi mengenai subjek penelitian. Yang dalam hal ini 

mencakup gambaran umum mengenai kondisi wilayah maupun 

sosiologis masyarakat di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri. 

4. Tahap keempat, yaitu setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, 

maka selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan penelitian, dan 

setelah itu melakukan seminar hasil penelitian tersebut. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat 

menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu 

sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. 

                                                           
26Aji Damaruri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

154. 
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Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti 

mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun 

sistematika pada penulisan skripsi, antara lain : 

BAB I :PENDAHULUAN 

Memberikan penjelasan secara umum dan gambaran tentang 

skripsi ini.Penyusunan terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II |:ETIKA BISNIS ISLAM 

 Bab ini merupakan berisi landasan teori untuk menganalisis 

data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan 

menjabarkan tentang teori mengenai etika bisnis Islam, Etika 

Jual Beli dalam Islam, dasar hukum dalam etika bisnis Islam 

dan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam. 

BAB III :PRAKTIK PENJUALAN MADU DI DESA 

LANGENHARJO KECAMATAN PLEMAHAN 

KABUPATEN KEDIRI 

Mengemukakan tentang hasil penelitian mengenai data yang 

akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait 

dengan etika Penjualan madu. Di dalam bab ke tiga ini 

membahas mengenai gambaran umum mengenai lokasi 

penelitian, proses terjadinya menjual madu serta dalam proses 

penetapan harga madu. 
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BAB IV :ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENJUALAN MADU 

DI DESA LANGENHARJO KECAMATAN PLEMAHAN 

KABUPATEN KEDIRI 

Pada bab ini, penulis menganalisis tentang Penjualan  madu 

serta dalam penetapan harganya itu apakah sudah sesuai dengan 

etika bisnis Islam atau belum yang diperjualbelikan di Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 

BAB V :PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan permasalahan serta 

saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang 

terlibat dalam memproduksi madu di Desa Langenharjo 

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 
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BAB II 

KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM 

A. Etika Bisnis Dalam Islam 

1. Pengertian Etika  

Secara etimologis (lughatan) “Akhlaq” adalah budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti 

menciptakan. Seakar dengan kata Khaliq (Pencipta), makhluk (yang 

diciptakan) dan khalq (penciptaan). Kesamaan akar kata tersebut 

mengisyaratkan bahwa dalam akhlaq tercakup pengertian terciptanya 

keterpaduan antara kehendak Khaliq (Tuhan) dengan perilaku makhluk 

(manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang 

lain dan lingkungan dan pekerjaannya baru mengandung nilai akhlak yang 

haqiqi manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada 

kehendak Khaliq (Tuhan). Dari pengertian etimologis seperti ini, akhlaq 

bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur 

hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta 

sekalipun termasuk pekerjaannya.1 Secara terminologis (is}t}ila>han), akhlak 

atau khuluq itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga 

dia akan muncul secara spontan bila mana  diperlukan, tanpa memerlukan 

                                                           
1 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia 

Usaha, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 21-23. 
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pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak 

memerlukan dorongan dari luar. 

Boleh jadi, tanpa dorongan seperti itu, dia tidak akan 

menyumbang, atau kalaupun menyumbang hanya dalam jumlah sedikit. 

Tapi manakala tidak ada dorongan pun dia tetap menyumbang, kapan dan 

dimana saja, barulah bisa dikatakan dia mempunyai sifat pemurah. 

Contoh lain, dalam menerima tamu. Bila seseorang membeda-bedakan 

tamu yang satu dengan yang lain, atau kadang ramah dan kadang tidak, 

maka orang tadi belum bisa dikatakan mempunyai sifat memuliakan 

tamu. Sebab seseorang yang mempunyai akhlak memuliakan tamu, tentu 

akan selalu memuliakan tamunya. 

Dari keterangan diatas jelaslah bagi kita bahwa akhlak itu 

haruslah bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar. Sekalipun dari 

beberapa definisi di atas kata akhlak bersifat netral, belum menunjuk 

kepada baik dan buruk, tapi pada umumnya apabila disebut sendirian, 

tidak dirangkai dengan sifat tertentu, maka yang dimaksud adalah akhlak 

yang mulia.2 Misalnya bila seseorang berlaku tidak sopan kita 

mengatakan padanya,“kamu tidak berakhlak”. Padahal tidak sopan itu 

adalah akhlaknya. Tentu yang kita maksud adalah kamu tidak memiliki 

akhlak mulia, dalam hal ini sopan. 

                                                           
2Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), 4. 
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Di samping istilah akhlak, juga dikenal istilah “etika‟ dan 

“moral‟. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk 

sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada segi asal-

usulnya, meskipun ada kesamaan arti bahwa kata “Etika” adalah istilah 

Yunani yang berarti adat, watak, kebiasaan atau karakter. Dalam 

pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik 

pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok 

masyarakat.3 

Konsep etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk 

tunggal adalah ethos dan dalam bentuk jamak adalah  ta etha.4Ethos, yang 

merupakan asal usul kata etika, juga bermakna semangat khas yang 

dimiliki oleh kelompok tertentu. Menurut Bertens, ethos menunjukkan 

ciri-ciri, pandangan, dan nilai yang menandai kelompok tertentu.5 Dalam 

ajaran agama Islam etika disebut sebagai akhlak. Kata akhlak berasal dari 

bahasa Arab yang berarti penciptaan. Secara sederhana, akhlak dapat 

diartikan sebagai perilaku lahiriah yang bersumber dari keadaan batin, 

atau keadaan batin yang bermanifestasi pada perilaku lahiriah.6 

Sedangkan “Moral” (Mos) yang jamaknya “Custom”, atau 

“Mores” adalah kata latin yang berarti adat atau cara hidup. Tapi 

kemudian etika atau“ethics”berkembang artinya menjadi sebuah bidang 

                                                           
3Ibid., 5. 
4Ketut Rindjin, Etika Bisnis dan Implementasinya (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008), 2. 
5Ibid., 5.  
6Mukhtar Samad, Etika Bisnis Syariah (Yogyakarta: Sunrise Art, 2016), 8. 
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kajian filsafat atau ilmu. pengetahuan tentang moral atau moralitas. 

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan 

bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk.7Moralitas 

mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia.  Lawan 

dari moral atau moralitas adalah amoral, nonmoral yang berarti tidak 

mempunyai hubungan dengan moral atau tidak mempunyai arti moral. 

Begitu pula inmoral, artinya moral buruk atau buruk secara moral. 

Jenis-jenis etika pada dasarnya identik dengan analisis tentang 

pendekatan-pendekatan ilmiah terhadap tingkah dan tindakan manusia 

dalam bingkai moralitas. Ada tiga jenis pendekatan ilmiah terhadap 

perilaku moral manusia sebagai tiga jenis etika yaitu pendekatan 

deskriptif (etika deskriptif), pendekatan normatif (etika normatif) dan 

pendekatan meta etika.8 

Etika dalam pengertian merupakan filsafat moral yang tidak 

langsung memberi perintah nyata yang siap pakai. Sebagai sebuah cabang 

filsafat, etika di sini lebih menekankan pada pendekatan kritis dalam 

melihat nilai dan norma dengan segala permasalahannya yang hidup 

ditengah masyarakat. Oleh sebab itu, etika dapat dirumuskan sebagai 

refleksi kritis dan rasional tentang nilai dan norma yang menyangkut 

bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengenai 

                                                           
7M. Dawam Rahardjo, Etika Ekonomi Dan Manajemen, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

1990),3 
8L. Siuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 14. 
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masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai 

dan norma-norma moral umum yang diterima.9 

Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup 

yang baik, dari pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau 

kelompok masyarakat. Kedua, secara terminologis etika merupakan studi 

sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan 

sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk 

mengaplikasinya atas apa saja. Dalam Islam, istilah yang paling dekat 

dengan istilah etika di dalam al-Qur’an adalah khuluq. Al-Khuluq dari 

kata dasar khuluqa-khuluqun yang berarti tabi’at, budi pekerti, kebiasaan, 

kesatriaan dan keprawiraan. Dapat diambil kesimpulan bahwa etika 

adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan 

suatu keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan 

melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan 

dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua 

kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.10 

2. Pengertian Bisnis 

Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan 

kita setiap hari, sejak bangun pagi  hingga tidur kembali. Alarm jam 

weker yang membangunkan kita dini hari dengan lantunan merdunya 

suara adzan, sajadah  alat shalat kita, susu instan yang “aku dan kamu” 

                                                           
9Muhammad Djakfar, Etika Bisnis (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 15. 
10Muhammad,Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 

2004), 37. 
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minum, mobil atau sepeda motor  yang mengantarkan kita ke kantor, 

serta semua kebutuhan rumah tangga kita, seluruhnya adalah produk yang 

dihasilkan, didistribusikan, dan dijual oleh para pelaku bisnis. Uang yang 

dibelikan berbagai produk tersebut juga mungkin diperoleh dari bekerja 

pada suatu bisnis. 

Contoh di atas menunjukkan betapa luasnya cakupan bisnis. Bila 

semua itu dicoba diterjemahkan dalam sebuah pengertian yang 

komprehensif, pengertian yang dimaksud juga akan sangat beragam. 

Bisnis adalah usaha yang menyediakan produk atau jasa yang 

diinginkan oleh pelanggan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis 

diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, 

dan bidang usaha. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran 

barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi 

manfaat.11 Dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah 

suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan 

barang-barang- dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk 

memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang 

secara fisik memiliki wujud, sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas 

yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.  

Elbert dan Griffin mengartikan, bisnis adalah organisasi yang 

                                                           
11Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), 15 
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menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba.12Adapun Menurut 

Berten, bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar 

menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja atau 

mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud 

memperoleh keuntungan.13 

Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu 

organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam 

bentuk memproduksi dan atau mendistribusikan barang atau jasa, mencari 

profit, dan mencoba memuaskan keinginan pelanggan atau konsumen. 

Istilah bisnis dalam al-Qur’an yaitu al-tijarah dan dalam bahasa 

Arab disebut tijaraha.14 Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan 

bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar 

ketentuan syariat Islam yang berada dalam ajaran al-Qur’an, As-Sunnah, 

Al-Ijma, dan Qiyas (ijtihad) serta memperhatikan batasan-batasan yang 

tertuang dalam sumber-sumber tersebut.15 

Bisnis Islam juga merupakan sebagai serangkaian aktivitas 

kegiatan bisnis yang bentuknya tidak terdapat batas jumlah atas 

kepemilikan (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam 

cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan 

haram. 

                                                           
12Toman Sony Tambunan, Hukum Bisnis (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), 9. 
13K. Berten, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 17. 
14Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam, 7. 
15Muhammad, Etika Bisnis Islam,38. 
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Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, 

yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan 

dan juga masyarakat. Menurut Qardhawi, antara bisnis dan etika tidak 

pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak. 

Peranan etika dalam bisnis sangat diperlukan agar pengelolaan suatu 

bisnis berjalan sesuai dengan perencanaan perusahaan.  

B. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Etika bisnis juga menjadi studi yang dikhususkan mengenai moral 

yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, 

sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. 

Standar etika bisnis tersebut diterapkan kedalam sistem dan organisasi  yang 

digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang diterapkan kepada  orang-orang yang ada di dalam 

organisasi.16 

Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al 

Islamiyah) yang dibungkus dengan ketentuan syari’at atau general guideline. 

Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika 

yang berbasiskan al-Qur’an dan hadith yang harus dijadikan acuan oleh 

siapapun dalam aktivitas bisnis. Dalam arti etika bisnis Islam perlu 

diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang 

                                                           
16Veithzal Rivai Dkk, Islamic Business and Economic Ethics (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), 4. 
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keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari.17 

Adapun perintah berakhlak baik dalam kegiatan ekonomi Dalam surat 

Lukman ayat 18, terdapat perintah Allah Swt untuk berperilaku baik atau 

berakhlakul karimah, yaitu sebagai berikut: 

                   

        

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 
manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka 
bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong lagi membanggakan diri”. (QS. Luqman: 
18)18 

Ayat di atas menceritakan bahwa Lukman  memberikan nasihat 

kepada anaknya agar senantiasa menghargai orang lain dan tidak 

berperilaku sombong dan meremehkan, serta berperilaku baik dan muka 

berseri-seri tanpa rasa membanggakan diri. Allah SWT  melarang manusia 

berjalan dimuka bumi dengan sombong karena sesungguhnya cara 

demikian adalah cara jalan orang yang angkara murka, yakni mereka yang 

selalu melakukan kekejaman dan gemar berbuat zalim. Berjalan dengan 

sikap sederhana karena sesungguhnya yang terbaik adalah yang 

merendahkan diri dan berperilaku baik. 

                                                           
17Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Islam (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85. 
18Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Cordoba, 2018). 
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Relevan dengan ayat di atas, Rasulullah SAW diutus tidak lain 

hanyalah untuk memperbaiki perilaku manusia, yakni agar berakhlak 

mulia. Yusuf Qardhawy menegaskan bahwa risalah Muhammad terpusat 

pada urgensi akhlak, karena tidaklah mengherankan dalam ajaran Islam 

antara akhlak dan akidah mempunyai hubungan erat. Dianggap tidak 

beriman seseorang yang tidak amanah, tidak pula beriman bagi yang tidur 

dalam keadaan kekenyangan sementara tetangganya tidak bisa tidur 

karena kelaparan, dan tidak pula beriman bagi yang senantiasa berzina, 

mencuri, meminum khamar dan tindakan kez}aliman lainnya. Hal ini 

relevan dengan ayat dalam surat Al-Hasyr ayat 7: 

              

Artinya:...”Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 

Kaya saja diantara kamu”...19 

Dalam ayat lain juga ditegaskan untuk senantiasa berlaku adil dan 

senantiasa memperbaiki timbangan dan tidak mengambil harta orang lain 

dengan jalan tidak sah, seperti dalam surat Al-An’am ayat 152: 

                       

                   

                                                           
19Al-Qur’an, 59: 07 
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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 
memikul kan beban kepada seseorang melainkan sekadar 
kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah 
kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhi 
lah janji Allah yang demikian itu di perintahkan Allah kepadamu 
agar kamu ingat”.20 

Kegiatan ekonomi sebagai bagian integral dari muamalah, tidak 

dapat dilepaskan dengan urgensi akhlak. Islam sangat mempertautkan 

antara akhlak dengan proses muamalah, yaitu dengan sikap berperilaku 

jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi, dan kerjasama 

(ta’awun).21 

C. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 

Dasar hukum etika bisnis Islam antara lain adalah : 

1. Surat al-Baqarah ayat 42 : 

                      

Artinya:“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang 
bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu 
mengetahui”.22 

                                                           
20Al-Qur'an, 06: 152. 
21Muhammad Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2006), 46 
22Al-Qur’an, 2: 42. 
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2. Surat an-Nisa  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”.23 

 

3. Surat ash-S}s}aff ayat 10 : 

                       

       

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan 
suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih”.24 

D. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 

Pada pelaku usaha bisnis, prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam 

mempunyai peran penting guna melangsungkan kegiatan bisnis secara 

                                                           
23Al-Qur’an, 4: 29.  . 
24Al-Qur’an, 61: 10 
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teratur, terarah dan bermartabat. Prinsip prinsip dasar etika bisnis Islam 

antara lain adalah 

a. Tauhid (Unity/kesatuan) 

Alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah yang 

memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-

Nya. Tauhid atau akidah merupakan pondasi fundamental ajaran Islam. 

Konsep tauhid berarti Allah SWT sebagai tuhan Yang Maha Esa 

menetapkan untuk memberikan manfaat pada individu tanpa 

mengorbankan hak-hak individu yang lainnya.25 

Tauhid  mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan 

Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa 

segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. 

Tauhid pada intinya menegaskan bawa Allah SWT adalah pemilik sejati 

seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah SWT tidak menciptakan 

sesuatu dengan sia-sia dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah 

kepada-Nya. Oleh karena itu, pelaksanaan bisnis seharusnya didasarkan 

pada konsep penyerahan diri dan meyakini bahwa semua yang diperjual 

belikan dalam bisnis hanya lah milik Allah SWT semata, melaksanakan 

bisnis berbasis ibadah.26 

 

 

                                                           
25Faisal Badroen, Etika Bisnis Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 89. 
26Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 23. 
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b. Keseimbangan (Equilibrium) 

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam al-‘adl dan 

al-ihsan menunjukkan sesuatu keadaan keseimbangan atau kesejajaran 

sosial. 

Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan atau kesejajaran 

menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebijakan dasar institusi 

sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Pada tataran ekonomi, prinsip 

tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi 

serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa 

kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam 

masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.27 

Dalam kegiatan bisnis, Islam mengaharuskan panutannya untuk 

berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus 

didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam hal perniagaan,  persyaratan 

adil yang paling mendasar adalah mutu (kualitas), dan ukuran (kuantitas 

pada setiap takaran maupun timbangannya).28Dan Islam melarang untuk 

melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan walaupun hanya membawa 

sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. 

Sifat keseimbangan dalam prinsip etika bisnis ini lebih dari 

sekedar karakteristik alam, keseimbangan disini merupakan karakter 

                                                           
27Syed Nawab Haider Haqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), 39-40. 
28Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis Mengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi, 125. 
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dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam 

kehidupannya. Kebutuhan akan  keseimbangan dan kesetaraan ditekankan 

oleh Allah SWT untuk menjaga keseimbangan antara mereka. Dan Allah 

SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk 

tindakan konsumsi yang berlebih-lebihan.29 Keseimbangan juga harus 

terwujud dalam kehidupan ekonomi dalam segala jenis bisnis yang 

dijalaninya, Nabi Muhammad SAW menjadikan nilai adil sebagai standar 

utama. Kedudukan dan tanggung jawab para pelaku bisnis dibangunnya 

melalui prinsip “akad yang saling setuju”.30 

Demikian pula jika terjadi resiko maka hal ini pun terdistribusi 

sesuai dengan kontribusi beban dan peran yang diberikan oleh pihak-

pihak tertentu yang relevan dengan peran yang diberikan. Dan segala 

pengukuran dan penakaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan 

dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi 

dan bersepakat untuk memberikan hak  orang lain untuk patner kerja, atau 

menerima hak  sesuai dengan kewajiban yang diberikan. Hal ini harus 

diberikan suatu hak dan kewajiban yang sebanding sesuai dengan 

kontribusi yang diberikan dalam membentuk nilai ekonomi dan sosial 

yang diberikan dalam ukuran martabat kemanusiaan, maka prinsip 

keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dalam 

memberikan hak partner Islam sangat concret terhadap masalh ini. 

                                                           
29Muhammad, Etika Bisnis, 55 
30Muhammad Hidayat, An Introduction The Sharia Economic (Jakarta: Zikrul Hakim, 

2010) 59-60 
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Jika prinsip ini dijalankan dengan benar, maka dalam pergaulan 

hubungan ekonomi akan tercipta suatu kondisi hubungan kerjasama yang 

saling memberikan manfaat ekonomi yang adil dan sepadan dan ini sesuai 

dengan ajaran ekonomi Islam. Etika bisnis dalam tuntunan Islam yang 

menekankan pada keseimbangan dan keadilan adalah pengelolaan bisnis 

yang dilakukan oleh orang Islam yang beriman. Konsep al-Qur’an 

mencegah ketidak adilan dan menganjurkan pengelolaan yang adil dan 

seimbang sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak yang 

berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam ikut serta untuk 

mencapai tujuan bisnis dan tujuan bersama dengan para partner kerja dan 

masyarakat.31 

c. Kehendak Bebas (Free Will) 

Dalam pandangan Islam, manusia terlahir memiliki kehendak 

bebas, yakni dengan potensi menentukan diantara pilihan-pilihan yang 

beragam. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam 

segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak. Prinsip 

kebebasan yang mengalir dalam ekonomi Islam pada prinsip transaksi 

ekonomi yang menyatakan bahwa asas hukum ekonomi adalah halal, 

seolah mempersilahkan pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai 

dengan yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi dan 

                                                           
31Muslich, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: EKONISIA, 2010), 32-33  
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ekspansi seluas dans ebesar-besarnya bahkan transaksi bisnis dapat 

dilakukan dengan siapapun secara agama.32 

Pada tingkat tertentu, manusia diberi kehendak bebas untuk 

mengendali kan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT 

menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia 

sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan oleh Allah SWT. Ia 

diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk 

memilih Apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting 

bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya 

ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta ini, ia dapat memilih 

perilaku etis ataupun tidak etis.33 

Prinsip kebebasan ini pun mengalir dalam ekonomi Islam. Prinsip 

transaksi ekonomi yang menyatakan atas hukum ekonomi adalah halal, 

seolah mempersilahkan para pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi 

sesuai yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi dan 

ekspansi seluas dan sebesar-besarnya, bahkan transaksi bisnis dapat 

dilakukan dengan siapapun secara agama. 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan 

oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawabkan. 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, 

tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan 

                                                           
32Muhammad, Etika Bisnis, 56 
33Syed Nawab Haider Haqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, 42. 
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individu dibuka lebar dengan tidak adanya batasan pendapatan bagi 

seseorang mendorong manusia untuk aktif  berkarya dan bekerja dengan 

segala potensi yang dimiliki dalam diri seseorang.34 

d. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Nabi Muhammad SAW mewariskan pilar tanggung jawab dalam 

kerangka etika bisnisnya. Kebebasan harus diimbangi dengan 

pertanggung jawaban manusia. Setelah menentukan daya pilih antara baik 

dan buruk, manusia harus menjalankan konsekuensi logisnya. Allah SWT 

berfirman: 

               

Artinya:”Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya.”(QS. Al-Muddatstsir: 38)35 

Karena keuniversalan sifat al-‘adl, maka setiap individu harus 

mempertanggungjawabkan tindakannya. Tidak seorang pun dapat lolos 

dari konsekuensi perbuatan jahatnya hanya dengan mencari kambing 

hitam. Bukan itu saja, manusia juga dimintai pertanggung jawaban atas 

kejahatan yang berlangsung di sekitarnya. Karena itu manusia 

diperingatkan terlebih dahulu. Pertanggung jawaban sepenuhnya atas 

ketiadaan usaha untuk membentuk masa depan yang lebih baik juga 

dipikulnya atas pundak manusia. 

                                                           
34Faisal Badroen, Etika Bisnis, 96. 
35Al-Qur’an, 74:38. 
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Wujud dan etika ini adalah terbangunnya transaksi yang fair dan 

bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW menunjukkan integritas yang 

tinggi dan memenuhi segenap klausa kontraknya dengan pihak lain. 

Disamping itu, beliau kerap mengaitkan suatu proses ekonomi dengan 

pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk itu beliau 

melarang diperjualbelikan produk-produk yang dapat merusak masyarakat 

dan lingkungan. 

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran 

Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Setiap 

individu pun mempunyai hubungan langsung dengan Allah SWT. Tidak 

ada perantara sama sekali termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri pun 

hanyalah seorang utusan (rasul) untuk melewatkan petunjuk Allah SWT 

yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia. Setiap individu 

mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam 

seperti al-Qur’an dan as-Sunnah untuk kepentingannya sendiri. Setiap 

orang dapat menggunakan hak ini, karena hal tersebut merupakan 

landasan untuk melaksana kan tanggung jawab kepada Allah SWT. 

e. Kebenaran 

Kebenaran ialah suatu hal yang meliputi kebajikan dan kebaikan. 

Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam 

melakukan berbagai proses baikitu proses transaksi, proses memperoleh 
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komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan 

keuntungan.36 

Melaksana kan perbuatan baik juga dapat memberikan 

kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang 

mengharus kan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah atau 

berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu maka yakin 

lah Allah SWT melihat S}iddiqi, melihat bahwa keikhlasan lebih penting 

kehadirannya ke timbang keadilan dalam kehidupan sosial.37 

Kebenaran disini meliputi kebijakan dan kejujuran. Maksud dari 

kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan 

berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, 

proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. 

Penerapan konsep kebijakan dalam etika bisnis menurut al-Ghazali 

terdapat lima bentuk kebijakan: 

1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus 

memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit 

mungkin. Jika yang memberi melupakan keuntungannya, maka hal 

tersebut akan lebih baik baginya. 

2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik 

baginya untuk membayarnya sedikit lebih banyak dari harga yang 

sebenarnya. 

                                                           
36Muhammad, Etika Bisnis, 57. 
37Faisal Badroen, Etika Bisnis, 88 
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3) Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus 

bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih kepada 

yang meminjam untuk membayar hutangnya dan jika diperlukan 

seseorang boleh mengurangi pinjaman untuk meringankan beban sang 

peminjam. 

4) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-

barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk 

melakukannya demi kebijakan. 

5) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika 

mereka membayar hutangnya tanpa harus meminta.38 

E. Etika Jual Beli Dalam Islam 

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain ia adalah 

sebagai spiritual,  Islam juga adalah konsep agama Islam yang diterapkan 

dalam  segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas  

memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berinovasi yang tidak 

keluar dari etika atau norma yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang 

juga di dalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu 

menjalankan sistem kemasyarakatannya disebut dengan bermuamalah. 

Menurut Muhammad Djakfar persyaratan untuk meraih suatu 

keberkahan atas nilai yang diraih seorang bisnis harus menerapkan dan 

                                                           
38Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis, 43-44. 
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memperhatikan  nilai prinsip etika yang telah digariskan di dalam Islam 

antara lain: 

a. Jujur  

Di antara nilai transaksi yang terpenting adalah nilai kejujuran, ia 

merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol 

dari orang-orang beriman. Sebagai contoh yaitu jujur dalam takaran 

(quantity) sangat penting untuk diperhatikan karena Allah SWT sendiri 

mengatakan dalam Al-Qur’an surat Al Muthaffifin “ celakalah bagi orang 

yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), 

dipenuhinya sukatannya, tetapi apabila mereka menyukat untuk orang 

lain atau menimbang untuk orang lain dikuranginya. Bahkan kejujuran 

merupakan karekteristik para nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama 

tidak berdiri tegak dan kehidupan di dunia tidak akan berjalan baik. 

Sebaliknya kebohongan adalah pangkat cabang kemunafikan dan ciri 

orang munafik.39 

Di antara yang menguatkan nilai kejujuran adalah amanat dan 

nasihat. Maksudnya menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain 

menjelaskan kepada mereka cacat-cacat tersembunyi pada barang 

dagangan yang ia ketahui. Sabda Rasulullah SAW bahwa “tidak boleh 

bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dengan menjelaskan apa yang ada 

                                                           
39Muhammad Djakfar, Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral 

Ajaran Bumi, 33. 
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padanya dan tidak boleh bagi orang-orang yang mengetahuinya kecuali 

harus menjelaskannya” (HR. Al-Hakim). 

b. Menjual barang yang baik mutunya (quality) 

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan 

dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam 

dunia bisnis.40 Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung 

jawab yang berkesinambungan (balance) antara memperoleh keuntungan 

dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat. Menyembunyikan mutu 

sama dengan berbuat curang dan bohong. 

Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyi kan mutu, 

identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah 

mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek 

negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. 

Penindasan merupakan kez}aliman sesungguhnya orang-orang yang 

berbuat z}alim tidak akan mendapat keuntungan. 

Sikap semacam ini antara lain yang menghilang kan sumber 

keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang di dalamnya 

terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. 

c. Dilarang menggunakan sumpah (al Qo>sm) 

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di 

kalangan pedagang kelas bawah, mereka terlalu mudah menggunakan 

                                                           
40Ibid., 34. 
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sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang 

dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang 

terdorong untuk membelinya. 

d. Longgar dan bermurah hati (tasa>muh dan tara>h}un) 

Muhammad Djakfar bahwa dalam bertransaksi diharapkan 

bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap 

seperti ini penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan akan 

diminati oleh pembeli.41 

e. Membangun hubungan baik antar kolega 

Islam menekankan hubungan konstruksi dengan siapapun antar 

sesama pelaku dan bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang 

satu dengan yang lain yang tidak mencerminkan nilai keadilan atau 

pemerataan pendapatan. Silaturrahim itulah menurut ajaran Islam akan 

diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan 

dipanjangkan umurnya bagi siapa pun yang melakukannya.42 

f. Menetapkan harga dengan transparan 

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk 

itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam 

Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis tetap 

                                                           
41Ibid., 38. 
42Ibid., 39 
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ingin memperoleh keuntungan, namun hak pembeli harus tetap 

dihormati.43 

Jual beli ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang jual beli 

yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual 

beli yang dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut: 

1. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, 

bangkai dan khamar. 

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba 

jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.  

3. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli 

semacam ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak. 

4. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan 

kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanaman-tanaman 

yang masih dilarang atau di sawah. Hal ini dilarang dalam agama 

sebab ada persangkaan riba di dalamnya. 

5. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang 

belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih 

hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini 

dilarang, karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin 

saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya 

sebelum diambil oleh si pembelinya. 

                                                           
43Nur Habibatur Rofiah, “Penerapan Etika Jual Beli Pedagang Pasar Wage Tulungagung 

Dalam Pandangan Islam,” Skripsi (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung).  
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6. Jual beli dengan muammasah, yaitu jual beli secara sentuh 

menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya di 

waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti 

telah membeli kain tersebut. Hal  ini dilarang, karena mengandung 

tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu 

pihak.44 

7. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, 

seperti seseorang berkata,”lemparkan padaku apa yang ada padamu, 

nanti kulemparkan pula kepadamu apa  yang ada padaku.” Setelah 

terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang, karena 

mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul. 

8. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan 

buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya 

dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. 

9. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan 

terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau 

menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di 

bawahnya jelek. 

Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, 

seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan 

salah satu bagiannya. Misalnya, si A menjual seluruh pohon-pohonan 

yang ada di kebunnya kecuali pohon pisang, jual beli ini sah sebab yang 

                                                           
44Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2011), 72. 
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dikecualikan jelas. Namun apabila dikecualikannya tidak jelas (majhul), 

jual beli tersebut batal.45 

Terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama 

tetapi sah hukumnya, sedangkan orang yang melakukannya mendapat 

dosa dari jual beli tersebut , Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh 

agama, di sini akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh 

perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya 

larangan adalah (1) menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain, (2) 

menyempitkan gerakan pasaran, (3) merusak ketentraman umum. 

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga 

pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-

mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam 

hadis diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang. 

2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam 

masa khiyar. 

Sabda Rasulullah Saw: 

بعضكم على بيع بعض عن اىب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيع   

Artinya: “Dari Abu Hurairah, “Rasulullah SAW telah bersabda, 

‘janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli orang 

lain”. 

3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu 

membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu 

                                                           
45Ibid, 73. 
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mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan 

karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan 

mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak 

sampai di pasar. 

4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga 

yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan 

barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman 

umum. 

5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan 

alat maksiat oleh yang membelinya. Allah SWT berfirman: 

                     

Artinya: “Dan tolong- kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al-Ma>Idah: 
2)46menolonglah kamu dalam (mengerjakan)  

6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam jual beli itu ada 

tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang 

ataupun ukuran dan timbangannya.47 

عن اىب هريرةان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرعلى صربةطعام 

فادخل يده فيها فنالت اصا بعه بللالفاقل ماهذا ياصاحب الطعام قال 

                                                           
46Al-Qur’an, 5:2 
47Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 285. 
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السماءيارسول اهللا قال افالجعلته فوق الطعام كي يراه الناس  اصابته

رواه مسلم. من غش فليس مىن  

Artinya: “Dari Abu Hurairah, “ Bahwasannya Rasulullah Saw, pernah 
melalui suatu onggokan makanan yang bakal dijual, lantas beliau 
memasukkan tangan beliau ke dalam onggokan tersebut, tiba-tiba di 
dalamnya jari beliau meraba yang basah. Beliau keluarkan jari beliau 
yang basah itu seraya berkata, “Apakah ini?” Jawab yang punya 
makanan, “Basah karena hujan ya Rasulullah”. Beliau bersabda, 
“mengapa tidak engkau taruh dibagian atas supaya dapat dilihat orang? 
Barang siapa yang menipu, maka ia bukan umatku.” (Riwayat 
Muslim)48 

Dalam h}adith tersebut jelaslah bahwa menipu itu haram, 

berdosa besar. Semua ulama sepakat bahwa perbuatan itu sangat 

tercela dalam agama, menurut akal pun tercela. Jual beli tersebut 

dipandang sah, sedangkan hukumnya haram karena kaidah ulama fiqh 

berikut ini: Apabila larangan dalam urusan muamalat itu karena hal 

yang di luar urusan muamalat, larangan itu tidak menghalangi sahnya 

akad.49 

ادثنا هنثناعن سفيان: حدثنا قبيصةُحدعن , عن احلسن, عن اىب محزة, حد

مني مع التاجر الصدوق األ: عن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال, اىب سعيد

 .النبيني والصديقني والشهداء

Artinya : “Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceitakan 
kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abi 
Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat 

                                                           
48Abdullah Sonhaji, Ter. Sunan Ibn Majah vol.III (Semarang: Asy-Syifa’. 1993), 71. 
49Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, 286 
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dipercaya ia beserta para nabi: orang-orang yang jujur dan oang-oang 
yang mati syahid”.50 

F. Penetapan Harga 

Harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual 

dengan wajar, penjual tidak z}alim dan tidak  menjerumuskan pembeli. Islam 

menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus 

melindungi hak keduanya. harga secara umum adalah نعيِيبِالت نيعتاالَيم 

(perkara yang tidak tentu dengan ditentukan). Sebenarnya sangat umum 

sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan, 

adakalanya mabi’ tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga 

memerlukan penentuan,  seperti penetapan uang muka. Sedangkan menurut 

Ridwan Iskandar Sudayat harga suatu barang adalah tingkat pertukaran 

barang itu dengan barang lain. Tugas pokok ekonomi adalah menjelaskan 

alasan barang-barang mempunyai  harga serta alasan barang yang mahal dan 

murah. Agar terciptanya ekonomi yang seimbang. Jadi adanya harga mahal 

dan murah itu dikarenakan faktor sebab yang tertentu, bukan sewena-mena 

ditetapkan oleh penjual barang tersebut. Sebagai contoh harga beras mahal 

karena pertanian sedang dilanda banjir, sehingga padi-padi banyak yang 

rusak. 

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga, agar 

transaksi memberi keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus 

                                                           
50Moh Zuhri, Ter. Sunan At Tirmidzi Vol.I (Semarang: As-Syifa’, 1992), 561 
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mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan 

dengan suka rela memberi keuntungan proporsional bagi para pelakunya. 

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) 

tukar ini para ulama fiqh membedakan al-saman dengan al-si’r. Menurut 

mereka, al-saman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah 

masyarakat secara aktual,  sedangkan  al-si’r adalah modal barang yang 

seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). 

Dengan demikian, harga barang itu ada dua macam yaitu harga antar 

pedagang dan harga antar konsumen (harga di pasar).51 

Hukum-hukum yang berkaitan dengan ketetapan mabi’ dan harga 

antara lain. 

1. Mabi’ disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga 

tidak disyaratkan demikian. 

2. Mabi’ disyaratkan harus ada kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak 

disyaratkan demikian. 

3. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya 

mabi’ harus didahulukan. 

4. Orang yang bertanggung  jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan 

yang bertanggung jawab atas  mabi’ adalah penjual. 

5. Menurut ulama Han{afiyah, akad tanpa  menyebutkan harga adalah fasid 

dan akad tanpa menyebutkan mabi’ adalah batal. 

                                                           
51Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Das-Dasar Ekonomi Islam) 

(Bandung: Pustaka Setia, 2014), 61 
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6. Mabi’  rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga 

rusak sebelum penyerahan tidak batal. 

7. Tidak boleh tas}arruf  atas barang yang belum diterimanya, tetapi 

dibolehkan bagi penjual untuk tas}arruf  sebelum menerima.52 

Sedangkan Rasulullah SAW menolak untuk melakukan intervensi 

harga didasarkan kenyataan bahwa setiap pengaturan harga akan 

menimbulkan eksploitasi terhadap yang lain. Rasulullah SAW beranggapan 

bahwa yang berhak menentukan harga hanyalah Allah SWT. Karena jika 

harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika 

harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menz}alimi penjual. 

Penetapan harga menurut Rasul merupakan suatu tindakan yang menz}alimi 

kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa 

terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan patokan, yang tentunya 

tidak sesuai dengan keridhaannya.53 Penetapan harga dalam etika bisnis 

Islam yaitu suatu penetapan harga yang dalam menetapkan suatu barangnya, 

tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, akan tetapi juga 

berperilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyyah), yang dibungkus dengan nilai-

nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram sebagai salah satu bentuk 

ibadah kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu keuntungan yang dihasilkan 

                                                           
52Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 85. 
53Islabi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), 161 
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melalui bisnis tidak boleh merugikan pihak lain serta bisnis juga harus 

dijalankan sesuai dengan aturan dan etika dalam syari’at Islam.54 

Dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga 

ideal dan pasti, selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan 

permintaan, misalnya hrga ideal adalah sekian persen dari harga asli 

pembelian, tidak juga dikatakan bahwa harga Islami adalah harga yang 

murah atau harga yang mahal. Maka jumhur ulama juga sepakat bahwa 

penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam 

jika pasar dalam situasi normal.55 

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada 

penimbunan oleh pedagang, dan adanya permainan harga oleh para 

pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari 

kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, diperbolehkan menetapkan 

harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari 

perbuatan sewenang-wenang.56 

Dengan demikian, bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, 

karena pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab r.a beliau pernah 

melakukan intervensi pasar yaitu harga-harga naik di Madinah, intervensi 

langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Naiknya harga-

                                                           
54Ahmad Ludianto, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Bagi 

Pembeli Yang Membutuhkan Di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari,” skripsi (Jember: IAIN 
Jember, 2016), 34 

55Misbahul Munir, Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah (Malang: UIN Press, 20007), 95 
56Yusuf al- Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Ter. Mu’ammal Hamidy, 352 
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harga di Madinah digambarkan dengan bergeraknya kurva penawaran ke kiri, 

sehingga menyebabkan harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor 

dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, maka harga akan 

normal kembali sesuai dengan harga semula.57 

Menurut Sayyid Sabiq, penetapan harga dalam Islam sangat penting 

dan merupakan aspek penentu kegiatan ekonomi suatu tatanan masyarakat 

Islam. Untuk lebih lanjut berikut mengenai etika penetapan harga dalam 

perdagangan Islam: 

1. Prinsip Otonomi 

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak 

berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik 

untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang sadar 

sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. 

Orang yang otonom adalah orang yang tahu aturan dan tuntutan sosial, 

tetapi bukan orang yang sekedar mengikuti apa saja yang berlaku dalam 

masyarakat atau mengikuti begitu saja apa yang dilakukan orang lain.58 

Untuk bertindak secara otonom, ada kebebasan untuk mengambil 

keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Dalam 

kerangka etis, kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa 

bertindak secara etis. Orang yang otonom, selain bertindak secara bebas 

                                                           
57Karim, Adiwarman, Ekonomi Mikro  Islam (PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2012), 

154-155 
58Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), 17. 
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dan etis, ia juga dituntut untuk tanggung jawab atas segala tindakannya 

dan juga resikonya. 

2. Kejujuran 

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang 

disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat 

dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah 

penipuan. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk 

mendapatkan kejujuran.59Kejujuran dalam pelaku bisnis adalah perilaku 

tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara 

menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak 

memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya.60 

Bersikap jujur merupakan syarat penting seseorang dalam 

melakukan perdagangan. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu 

keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu 

“perdagangan yang bermoral”. Rasulullah SAW secara jelas telah 

banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral, 

yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta adanya unsur suka sama 

suka dan tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan 

firman Allah dalam surat al-Nisa> ayat: 29, yaitu: 

                                                           
59Ahmad Supriadi, Etika Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur‟an: Sebuah Panduan Etik 

dan Moral untuk Menggapai Sukses Dunia & Akhirat (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2014), 53. 
60Wiwin Koni, “Etika Bisnis Islam dan Solusi Islam dalam Krisis Ekonomi Global”, 

AlBuhuts: vol. 11 No. 1 Juni Tahun 2015, 74. 
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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 kepadamu”.61 

3. Keadilan 

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam 

seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-

Qur’an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Bahkan adil adalah 

salah satu asma Allah.62 

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan 

merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an 

sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah 

untuk membangun keadilan dan persamaan.63 

 Jadi Islam sangat menganjur kan untuk berbuat adil dalam 

berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku z}alim. Rasulullah 

                                                           
61Al-Qur’an, 04:29 
62Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 

1997), 182. 
63Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, 99. 
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diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi yang 

berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari 

orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau 

menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. 

4. Larangan melipatgandakan harga dalam jual beli  

Menurut Imam Ghazali, dilarang melipatgandakan harga dalam 

jual beli dalam kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya pelipatan harga 

dibolehkan karena jual beli adalah aktivitas untuk mendapatkan 

keuntungan. Hal itu tidak terlepas dari unsur menjual barang dengan 

menaikkan harganya. Jika pembeli menambah harga suatu barang karena 

senangnya terhadap barang itu atau karena ia sangat membutuhkannya, 

maka penjual harus mencegahnya, dua hal itu termasuk ih}sa>n. Kalau 

bukan menyelubungi kebenarannya maka mengambil lebih dari harga 

yang ditentukan bukan perbuatan z}alim.64 

                                                           
64Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, 181 
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BAB III 

PRAKTIK PENJUALAN MADU DI DESA LANGENHARJO KECAMATAN 

PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI 

A. Deskripsi Umum Tentang Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri 

1. Tentang Desa Langenharjo 

Sejarah berdirinya Desa Langenharjo menurut sesepuh belum tahu persis 

bagaimana alur cerita dan kisahnya, tetapi yang jelas menurut sesepuh di desa 

Langenharjo nama desa itu sendiri diambil dari dua kata Langen dan Harjo, 

“Langen” artinya istirahat atau tempat istirahat sedangkan “Harjo” artinya tentram, 

enak damai. Jadi, orang dulu menamakan desa Langenharjo agar dengan harapan 

masyarakat atau penduduk yang istirahat atau hidup di Desa Langenharjo bisa hidup 

dengan tentram, damai, rukun dan saling peduli satu sama lain. Desa Langenharjo 

sendiri terdiri dari Lima dusun, yakni Centong, Ngebang,  Tegal arum, Gamol, Tegal 

Rejo dan Desa Langenharjo bertempat paling timur di antara beberapa desa yang 

lain. Desa Langenharjo ini sendiri dulunya adalah pemecahan dari Desa Tego Wangi 

sekitar pada tahun 1895. Saat ini Desa Langenharjo dipimpin oleh Kepala Desa yang 

bernama Drs. Slamet Suyono. 

2. Keadaan Masyarakat Desa Langenharjo  

Desa Langenharjo adalah masyarakat yang suka gotong royong dan tolong 

menolong dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti Pada saat ada Tetangga yang akan 

membangun rumah baru, warga Langenharjo berdatangan untuk membantu walaupun 

tidak di bayar atau dengan suka rela, warga Langenharjo menamakan gotong royong  

seperti ini dikenal dengan nama soyo atau orang jawa menyebutnya dengan 

Sambatan. Kegiatan gotong royong yang lain adalah  pemasangan terop untuk acara 

pengajian banyak warga yang datang membantu, dan apabila warga ada yang 
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kesusahan maupun tertimpa musibah semisal ada salah satu warga yang 

meninggal dunia. Warga Langenharjo selalu mengadakan gotong-royong untuk 

membersihkan area masjid dan sekitarnya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri 

dan Idul Adha setiap tahunnya.1 

Masyarakat Desa Langenharjo di setiap dusunya mempunyai budaya atau 

acara yang berbeda-beda antara dusun satu ke dusun yang lain dalam rangka bersih 

dusun. Antara lain di dusun Centong mempunyai acara wayang kulit dan pengajian, 

di dusun Ngebang mempunyai acara menyembelih kambing kendit2, di dusun Tegal 

Arum mempunyai acara yasinan atau tahlilan umum di masjid, di dusun Gamol 

mempunyai acara wayang kulit, dan  di dusun Tegal Rejo mempunyai acara 

menyembelih kambing kendit dan rebo wekasan. Untuk budaya masyarakat umum 

masih kental dengan kejawen yaitu  selametan atau bancakan di perempatan.3 

Tingkat pendidikan masyarakat Langenharjo  masih tergolong rendah. 

Berdasarkan data dari Desa pada tahun 2018, sebanyak 761 orang lulusan SMA, 

sebanyak 727 orang lulusan SMP, sebanyak 1749 orang hanya lulusan SD/MI, 46 

orang tidak tamat SD/MI, dan 31 orang tidak sekolah, itu adalah data dari 

keseluruhan Desa Langenharjo. Data-data pendidikan tersebut  masih acak terlihat 

tingkat pendidikan di Desa Langenharjo masih sangat rendah, dan dipastikan 

kebanyakan adalah lulusan SD.4 Alasan masih rendahnya tingkat pendidikan di 

Langenharjo  ialah karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan dan 

tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk 

sarana pendidikan, di Desa Langenharjo hanya ada sekolah PAUD ,TK, MI 

sedangkan Tingkat SMP MTS, SMA dan ALIYAH tidak ada. PAUD yang kebetulan 
                                                           

1
Muhammad Yadi, Hasil Wawancara, Kediri. 30 Desember 2019. 

2
Kambing kendit adalah kambing yang mempunyai bulu seperti sabuk yang melingkar di bagian perut. 

3
 Muhammad Yadi, Hasil Wawancara, Kediri. 30 Desember 2019. 

4
Data Profil Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 



59 
 

 
 

masih baru berada di dusun Tegal Arum, TK atau RA berada di dusun Tegal Arum, 

TK dan RA itu sendiri masing-masing ada satu, SD Langenharjo 1 di Ngebang dan 

SD Langenharjo 2 di Tegal Arum, MI Al khasaniyah juga ada di dusun Tegal Arum.5 

3. Deskripsi Sosio Geografis Desa Langenharjo 

Secara geografis, Langenharjo berada di wilayah Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri. Desa Langenharjo di sebelah timur dan utara berbatasan dengan 

Desa Sukoto, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mbendo, dan sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Tego Wangi. Sebagian besarwilayah Langenharjo adalah 

rumah penduduk, sawah, ladang dan terdapat candi Tegowangi.6 

Desa Langenharjo mempunyai 1383 KK sedangkan penduduk desa 

Langenharjo mempunyai penduduk sebanyak 4130 penduduk7. Jarak tempuh Desa 

Langenharjo menuju Kecamatan Plemahan  adalah 8 km, yang dapat ditempuh 

dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Kediri adalah 

15 km yang dapat ditempuh sekitar 25 menit. Akses jalan di Desa Langenharjo 

semuanya cukup bagus, baik di aspal maupun di cor. 

4. Deskripsi Sosio Keagamaan Langenharjo 

Keadaan sosio keagamaan warga Desa Langenharjo rata-rata semuanya 

adalah beragama Islam, baik Islam KTP maupun Islam taat. Hal itu dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan agama yang masih rendah. Dengan rendahnya tingkat pendidikan 

keagamaan, membuat sebagian orang tua di Langenharjo belum bisa membaca dan 

menulis al-Qur’an. Melihat rendahnya tingkat pendidikan agama di Desa 

Langenharjo, maka warga berinisiatif membuka Madin yang diberi nama Nurul 

Hidayah yang bertempat menjadi satu dengan lokasi MI Al-khasaniyah di Dusun 

                                                           
5
Ibid. 

6
Data Peta Desa Langenharjo, Kediri. 

7
Data Penduduk Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 
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Tegal Arum. Di madin ini, ada pengajaran tentang pengetahuan agama, mengaji dari 

tingkat Iqro’ sampai al-Qur’an dan menulis Arab, namun pendidikan keagamaan ini 

hanya untuk tingkat anak-anak, untuk para orang tua yang belum bisa membaca dan 

menulis al-Qur’an belum ada. Kegiatan keislaman yang ada di Desa Langenharjo  

ialah adanya acara yasinan untuk Bapak-bapak yang dilakukan pada setiap malam 

jum’at, sedangkan untuk ibu-ibu tidak ada kelompok yasinan, yang ada hanya 

kelompok muslimat NU. Selain itu ada khataman al-Qur’an khusus bapak-bapak 

yang dilakukan sebulan sekali pada hari Ahad pon di masjid. Untuk kalangan remaja, 

ada acara barjanji atau sholawatan yang biasanya dilakukan di masjid setiap malam 

jum’at dan juga ada grup hadroh banjari yang biasanya latihan sebulan empat kali.8 

5. Deskripsi Sosio Ekonomi Desa Langenharjo 

Warga Desa Langenharjo mayoritas bekerja sebagai petani, baik memiliki 

lahan maupun tidak. Bagi petani yang tidak memiliki sawah, maka menyewa kepada 

pemilik sawah. Sewa tersebut biasanya dihitung pertahun maupun setiap tiga kali 

panen. Selain sewa, ada juga yang menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik 

lahan sawah dengan penggarap. Kemudian untuk warga yang tidak mempunyai dana 

untuk menyewa sawah, maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan 

dan penghasilannya tidak menentu. Selain sebagai petani, perekonomian warga Desa 

Langenharjo ditopang pada bidang perdagangan. Usaha Menengah Kecil terbanyak 

di Desa Langenharjo adalah usaha tempe tahu dan yang lainnya ada yang membuka 

toko kecil di rumah yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan 

pokok, membuka warung, menjadi pedagang sayur keliling, serta menjadi pedagang 

                                                           
8
Ana, Hasil Wawancara,  Kediri, 30 Desember 2019. 
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di pasar.9 Selain dua bidang tersebut, warga ada yang bekerja dibidang jasa, 

angkutan, industri pengolahan, dan pegawai negeri sipil. 

Untuk mencukupi kebutuhan dan menopang perekonomian, warga 

Langenharjo banyak yang memelihara ternak sebagai pekerjaan sampingan, yakni 

berupa sapi, kambing, ayam, bebek, angsa, lebah dan itik. Ternak yang berupa sapi 

dan kambing digunakan warga sebagai tabungan yang akan digunakan atau di jual 

apabila ingin membeli sesuatu sesuai kebutuhan, alat elektronik maupun kebutuhan 

uang dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk ayam dan lainnya dijual apabila 

membutuhkan uang dalam jumlah sedikit. Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa 

Langenharjo tergolong standar dan berkecukupan, sebab banyak warga yang 

membangun usaha untuk memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan, terutama 

kebutuhan pokok. 

B. Deskripsi  Khusus Tentang Proses Penjualan Madu di Desa Langenharjo Kecamatan 

Plemahan Kabupaten Kediri. 

1. Model Ternak Madu 

Masyarakat di sekitar Desa Langenharjo mayoritas bekerja sebagai petani, 

termasuk juga di daerah Desa Langenharjo banyak terdapat perkebunan. Antara lain 

perkebunn rambutan, mangga dan lain-lain. Untuk menunjang perekonomian 

masyarakat, Petani lebah memanfaatkan perkebunan tersebut untuk berternak lebah, 

yang dimana lebah tersebut penghasil madu. Madu adalah cairan yang banyak 

mengandung zat gula yang dihasilkan oleh lebah (genus Apis) dari nektar bunga dan 

rasanya manis.10 Adapun cara yang digunakan oleh penduduk untuk beternak lebah 

yaitu dengan cara ternak. 

                                                           
9
Ibid. 

10
https://id.m. wikipedia.org/wiki/Madu, di akses pada tanggal 4 Februari 2020. 
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Salah satu penduduk di dusun Centong yaitu bapak Soni, cara beternaknya 

membuatkan tempat berbentuk kotak/box, kemudian lebah mencari makanan dari 

bunga-bunga yang ada disekitar perkebunan. Umumnya untuk menghasilkan madu, 

lebah memakan makanan dari alam atau tumbuh-tumbuhan. Tetapi tidak yang 

dilakukan oleh bapak Soni, ketika musim hujan tiba lebah-lebah tersebut  otomatis 

tidak memakan bunga atau tumbuhan karena di tumbuhan tersebut mengandung air 

yang cukup banyak, dari petani madu musim seperti ini juga dinamakan musim 

paceklik karena tidak ada madu yang dihasilkan.11 Produksi madu pada masa 

paceklik bunga membuat petani madu menempuh berbagai cara. Maka dari itu 

inisiatif dari petani madu di Desa Langenharjo agar lebah tetap menghasilkan madu 

ketika musim paceklik tiba dibantunya makanan dari bahan air gula untuk sebagai 

pengganti nektar (makanan lebah dari bunga). Air gula tersebut ditaruh di dalam 

botol kemudian dimasukkan ke dalam kotak tempat sarang lebah tersebut. 

Madu yang dihasilkan dari bunga atau tumbuhan untuk bisa sekali panen 

sekitar 15-20 hari sedangkan cara madu yang dihasilkan dari air gula bisa 

mempercepat panen yaitu 5-7 hari. Dari bapak Soni sendiri mengatakan madu 

tersebut tetap dari perut lebah dengan cara yang demikian adalah cara yang efektif 

untuk menangani musim paceklik.12 

2. Praktik jual beli madu 

Jual beli belum dikatakan sah sebelum i>ja>b dan qabu>l dilakukan sebab i>ja>b 

qabu>l menunjukan kerelaan. I>ja>b yaitu kewajiban atau perkenaan, sedangkan qabu>l 

yaitu penerimaan i>ja>b dalam jual beli dapat dilaksanakan oleh pembeli atau penjual 

sebagaimana qabu>l juga dapat dilakukan oleh penjual ataupun pembeli. Sighat akad 

                                                           
11

Sony, Hasil Wawancara,  Kediri. 12 Desember 2019. 
12

Ibid,. 
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yang dilakukan oleh penjual dan pembeli madu di Dusun Centong dengan 

menggunakan lisan. Meskipun dengan lisan penjual dan pembeli menggunakan kata- 

kata yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan ketidak 

jelasan, dan tidak adanya batas waktunya.13 

Selain i>ja>b qabu>l, objek dalam jual beli merupakan hal yang terpenting yang 

harus ada dalam transaksi jual beli. Objek yang digunakan penjual dalam jual beli 

terdapat kualitas madu yang tidak sama. Antara madu yang dihasilkan dari bunga 

dan madu yang dihasilkan dari air gula, dari penjual mengemasi madu tersebut 

dengan label dan botol yang sama pula. Selanjutnya pedagang akan menjual madu 

tersebut kepada pembeli. Madu yang diproduksi serta dijual yaitu madu rambutan, 

madu mangga, madu randu, madu super, madu semi kopi dan  karet14. 

C. Deskripsi Madu Yang Dijual 

Salah satu keinginan pelanggan atau pembeli adalah membeli barang dengan 

kualitas baik akan tetapi harga tetap terjangkau. Akan tetapi bahkan keinginan itu 

mungkin akan bertentangan dengan pelaku bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis atau penjual 

pasti menginginkan dagangannya laku demi mendapatkan keuntungan yang diinginkan. 

Kadang penjual melakukan beberapa cara agar dagangannya tersebut segera laku dan 

habis. 

Dengan menggunakan bahasa yang luwes kerap sekali penjual tersebut 

mengatakan bahwa dagangannya adalah yang terbaik, dengan seperti ini maka pembeli 

tidak lagi ada cara lain selain mengiyakan yang dikatakan oleh penjual. Dari uraian di 

atas bisa dilihat akad yang dilakukan antara pembeli dengan penjual adalah dengan 
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Fathurrahman, Fiqh Muamalah, 138 
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Madu kopi semi karet adalah madu yang dihasilkan dari bunga kopi dan bunga karet, karena pada 
musim kembang nektar pada tumbuhan kopi dan karet tidak sebanyak seperti tumbuhan lain. Karena 
menghasilkan madu yang sedikit dan nektar yang terbatas maka dari petani madu mencampur antara madu kopi 
dan madu karet dalam beternak. 
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menggunakan lisan. Pada saat terjadi akad, objek atau madu tersebut sudah berada 

ditangan penjual, sudah tersedia di rumah bapak Soni. Disini pembeli bisa memilih madu 

yang disediakan oleh penjual tersebut, pembeli juga bisa  melihat-lihat madu selain yang 

disediakan. Dalam kemasanya madu dikemas di botol yang ukuranya berbeda-beda mulai 

dari 150 mili sampai 500 mili, kemudian dikasih label. Dalam label tersebut tertulis jenis-

jenis madu yang dijual, antara lain madu randu, madu mangga, madu karet, madu kopi 

dan madu rambutan. Hal itu akan mempengaruhi pelanggan bahwa madu yang diperjual 

belikan adalah madu yang berasal dari jenis tumbuhan yang tertera di label tersebut. 

Selain hal-hal yang telah dilakukan oleh penjual diatas, peneliti juga 

mewawancarai terkait bagaimana  jika calon pembeli membeli madu, dan pak Soni 

mengatakan demikian, 

“Ya ketika ada yang mau beli, saya tawarkan madu yang sudah tersedia di rumah, 
dari calon pembeli itu juga memilih-milih madu sendiri serta dengan saya 
menjelaskan jenis-jenis madunya,tidak sedikit juga pembeli yang meragukan 
madu saya lalu saya menyuruh untuk mencobanya sendiri dan hasilnya pembeli 
tersebut puas”15 
Peneliti juga menanyakan terkait dengan kualitas madu, 

“saya hanya meyakinkan pembeli bahwa madu saya ini adalah asli tidak ada 
campuran, kalau terkait dengan prosesnya menurut saya itu tidak masalah karena 
madu yang dihasilkan juga dari perut lebah bukan dari campuran air gula yang 
direbus yang kebanyakan dilakukan peternak atau penjual madu pada umumnya”16 
 

Demikian juga dengan pak Samin sebagai peternak di dusun Tegal Rejo juga 

melakukan hal yang serupa dengan pak Soni dan pak Samin  mengatakan demikian,  

“yang penting mas, dari kami tidak ada sama sekali mencampur madu dengan air 
gula, ya hanya cara ini kami memberi makan lebah dari air gula sebagai pengganti 
bunga, karena sedang musim paceklik”17 
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Soni, Hasil Wawancara, Kediri, 12 Desember 2019. 
16

Ibid. 
17

Samin, Hasil Wawancara, Kediri 12 Desember 2019. 
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Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa memberikan makan lebah 

dengan air gula menurut petani lebah tidak masalah dan masih lazim, karena madu yang 

dihasilkan masih dari perut lebah bukan dari pencampuran madu dengan  air gula. Akan 

tetapi dilihat kualitas memang berbeda antara yang dihasilkan dari nektar (bunga) dengan 

air gula.  

Dari pemaparan penjual sekaligus memproduksi madu di atas bisa dikatakan 

bahwa peternak lebah di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri tidak 

bertindak secara jujur terhadap pembeli dengan mencampur madu antara hasil dari bunga 

(nektar) dengan madu hasil dari air gula atau tidak menjelaskan madu yang dijual adalah 

hasil murni dari pakan air gula dan berlabel tumbuhan. 

Mengenai kualitas madu yang dijual ataupun yang diproduksi di Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri peneliti juga mewawancarai 

beberapa pembeli yang kebetulan adalah tetangga bapak Soni sendiri. 

Bapak Heri selaku pembeli madu di tempat pak Soni saat peneliti mewawancarai 

mengaku bahwa terkadang bapak Heri membeli madu yang sama seperti biasanya tetapi 

warna dari madu itu berbeda. Seperti pemaparan bapak Heri di bawah ini, 

“saya membeli madu di tempat mas soni untuk kebutuhan saya, tetapi saya pernah 
membeli madu misalkan saya kan sering beli madu mangga, nah dari warnanya 
kok beda dari madu mangga yang bisanya. Tetapi dari saya sendiri cocok mas 
mengkonsumsi madunya mas soni karena saya tau sendiri madunya asli, wong 
saya juga kadang tanya-tanya madunya, memang kadar dari nektarnya berbeda-
beda tergantung cuacanya mas”18 
 

Peneliti juga mewawancarai  ibu yani selaku pembeli madu di dusun Centong 

mengenai kualitas madu, dan ibu Yani mengatakan demikian, 

“kalau dari kualitas madunya menurut saya sudah bagus ya mas, karena selama ini 
kan saya tahu pak soni sendiri langsung peternaknya. Saya biasanya membeli 

                                                           
18

Heri, Hasil Wawancara, Kediri, 13 Desember 2019. 
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kalau sudah panen dan langsung ke rumahnya langsung membeli madu yang masih 
di gentong mas. Jadi, saya yakin itu madunya asli gak campuran”19 
 

Selain itu peneliti mewawancarai ibu  Rodiah selaku pembeli madu, dan ibu 

Rodiah mengatakan hal demikian, 

“karena pak soni peternak dan madu yang dipanen langsung dari sarangnya, 
menurut saya madunya pak soni berkualitas bagus dan asli mas. Saya juga minum 
madu tersebut juga cocok gak ada sama sekali rasa yang aneh-aneh”20 
 

Dari data di atas anggapan para pembeli mengenai madu yang diproduksi oleh pak 

Soni sudah bagus karena para tetangga atau pembeli mengenal pak Soni adalah seorang 

peternak lebah dan memanen langsung dari sarangnya. 

Dari bapak Soni sendiri selaku produksi juga menjual madu mengaku dulu juga 

ada pembeli yang protes mengenai kualitas madunya, 

“waktu itu juga ada pembeli yang protes madu saya katanya tidak cocok dan lain 
sebagainya, ya itu langsung saya kembalikan uangnya mas, karena kalau itu 
disangkal terus nantinya akan tidak baik bagi saya, intinya kalau ada pembeli 
yang protes karena tidak cocok langsung saya kembalikan uangnya karena 
mencari pelanggan itu susah mas, apalagi kalau saingan madu sekarang sangat 
banyak”21 
 

Memang madu atau peternak madu semakin tahun semakin bertambah persaingan, 

di lain daerah Langenharjo ada yang dijuluki desa madu, karena mayoritas 

masyarakatnya menjual madu yang persaingan harganya juga semakin ketat. 

“saya kebetulan ada reseller mas di daerah jombang, dia labelnya memakai 
namanya sendiri tetapi madunya dari saya, keuntungan menjadi reseller madu 
cukup lumayan mas per botol keuntungannya bisa sampai 50.000 rupiah” 
 

Kemudian peneliti menanyakan tempat yang digunakan untuk beternak lebah pak 

Soni, 
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Yani,Hasil Wawancara, Kediri, 13 Desember 2019. 
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Rodiah, Hasil Wawancara, Kediri, 13 Desember 2019. 
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“saya setiap bulannya berpindah tempat terus mas, jangkauan saya sudah lumayan 
jauh antara lain di lamongan, Semarang, pekalongan, nganjuk, dan lain-lain dan 
yang paling dekat di kediri. Setiap tempat yang saya gunakan untuk menternak 
madu saya sewa seharga 500.000 per lahan, semua yang digunakan untuk 
menternak madu biayanya sama 500.000”22 
 

 Sedangkan pak Samin kebanyakan beternak paling sering di daerah terdekat kediri, 

“saya paling cuma di dekat sini-sini aja mas gak sampek jauh-jauh, karena mahal 
untuk perjalananya sendiri harus menyewa truk untuk mengangkat kotak-kotak, 
belum upah untuk sewa lahan, pokoknya mahal mas, ya mungkin kalau kembang 
di sekitar sini sudah habis, baru saya pindah yang agak jauh dikit”23 
 

Kemudian peneliti juga menanyakan terkait dengan cara membedakan madu yang 

asli dengan campuran, dan beliau mengatakan demikian, 

“kalau saya sendiri membedakan madu asli dengan madu campuran tidak bisa 
mas, karena madu itu jenisnya ada banyak dan bermacam-macam dan dari madu 
itu sendiri kadar air dan gulanya bermacam-macam, kalau di tes dengan media 
tertentu dari saya sendiri masih kurang setuju, seperti kebanyakan orang 
mengatakan semut tidak suka madu kalau ada madu yang dikerubungi semut 
berarti madu itu palsu, aslinya itu mitos mas karena madu itu manis kok dan 
semut suka yang manis- manis”.24 
 
Dan setelah mengutarakan demikian, pak Soni kemudian mengetes madunya ke 

lantai, tidak lama kemudian ada semut yang merubung madu tersebut kemudian pak soni 

mengatakan, 

“tuh kan mas, masih dirubung semut, padahal madu yang saya produksi ini asli 
dari perut lebah gak ada campuran sama sekali”.  
 
Demikian juga pak samin sebagai pemroduksi madu juga sulit untuk membedakan 

madu yang kualitasnya baik, 

“saya sendiri untuk membedakan madu agak susah ya mas,karena ya itu tadi 
madu juga banyak jenisnya gak cuma satu aja. Kalau saya selama ini untuk 
mengetahui apakah madu itu kualitasnya baik atau nggak ya masih belum bisa, 
karena kalau saya sendiri selama ini kan memanen madu langsung dari sarang,  ya 
menurut saya itu sudah berkualitas baik,kan asli”25 
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Ibid. 
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Samin, Hasil Wawancara, Kediri, 12 Desember 2019. 
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Soni, Hasil Wawancara, Kediri, 12 Desember 2019 
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 Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa petani lebah yang berada di Desa 

Langenharjo belum bisa mengetahui bagaimana madu yang berkualitas baik, menurut 

mereka selama ini yang dihasilkan langsung dari lebah dan memanen langsung dari 

sarangnya itu dianggap madu yang sudah berkualitas bagus atau baik. 

D. Deskripsi Penetapan Harga 

 

Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur seluruh kehidupan 

manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Ajaran Islam memberikan perhatian yang 

besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam 

penetapan harga yang adil bagi kemaslahatan masyarakat. 

Harga merupakan nilai mata uang yang ditentukan secara global yang harus 

dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu produk atau pelayanan jasa yang 

diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual madu di 

Dusun centong Desa Langenharjo Kabupaten Kediri. harga yang dibandrol oleh penjual 

madu berbeda-beda sesuai dengan ukuran botol/kemasannya dalam penetapan harga 

madu. Adapun madu dengan hasil melalui proses nektar dan proses air gula di bandrol 

dengan harga yang sama. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang 

peneliti lakukan terhadap penjual madu. 

“harga madu yang kami bandrol ya masih wajar-wajar saja mas, nurut pasaran aja, 
mungkin selisih harganya Cuma Rp5000.00,antara madu yang ukuran 600 ml 
khusus yang botol gelas mas, saya hargai Rp80.000.00,- dan yang botol plastik 
saya hargai Rp110.000.00,-. Karena yang botol plastik saya carinya di kulaan, dan 
harga kulakan botol plastik itu per botolnya Rp2000.00-, tujuannya agar nanti 
kalau ada pesanan yang jauh luar daerah sini dan harus lewat paket gak pecah”26 
 

Membuat botol atau kemasan dari bahan plastik adalah inisiatif pak Soni sendiri, 

sejauh ini masih sangat jarang penjual madu menggunakan kemasan berbahan plastik. 

Kemudian dari peneliti menanyakan perihal harga madu dari nektar dan air gula, 
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“Nah, madu yang hasilnya dari bunga (nektar) dengan madu yang dari air gula 
kami patok harga sama mas, kalau beda harga ya itu cuma beda ukuran 
kemasannya  saja”27 
 

Sedangkan dari bapak Samin karena bukan pemilik lebah sepenuhnya dan 

mempunyai akad bagi hasil dengan orang lain maka beliau cara menjualnya dengan cara 

menyetor madu, 

“kan saya punya kotak kan hanya 50 kotak aja mas, yang selebihnya ini punya 
orang lain dan menawarkan saya yang nernak maka ada sistem bagi hasil. Nah 
kalau saya gak jual madu disini mas, jadi setiap kali panen saya langsung setor 
semuanya termasuk punya saya ke bos nya langsung yang berlokasikan di 
jombang. Kemudian dari hasil madu saya sendiri nanti laku berapa itu sudah 
bersih, na yang kalau dari pemilik, itu nanti bagi hasil mas jadi saya dapat 
hasilnya dobel”28 
 

Selain itu, Antara madu yang dihasilkan dari bunga(nektar) dengan madu yang 

dihasilkan dari air gula dari bapak Soni tidak membedakan kemasan dan harganya, 

“gak kami bedakan mas, karena ya sama-sama madunya kan, juga dari perut lebah 
ya menurut kami gak masalah”29 
 

Karena menurut peternak disini madu yang mereka produksi 100% dari lebah 

bukan dari pencampuran air gula yang direbus seperti yang dilakukan kebanyakan penjual 

madu yang curang. 

“biasanya kalau ada yang pesen orang itu kebetulan gak terlalu ngerti tentang 
madu ya percaya-percaya aja kalau itu madu randu, rambutan dan lain-lain”.30 
 

Kemudian peneliti menanyakan tentang cara membedakan madu yang dari 

mangga, rambutan dan lainnya, dan pak Soni mengutarakan demikian, 

“biasanya warna dan aromanya mas, kalau soal rasa sudah mengikuti, kalau 
mangga agak hitam warnanya dan agak asem dikit, kalau randu aromanya wangi 
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Samin, Hasil Wawancara, Kediri, 12 Desember 2019. 
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Soni, Hasil Wawancara, Kediri, 12 Desember 2019. 
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pokoknya cara membedakan itu dari warna dan aromanya yang khas tumbuhan itu  
mas”31 
 

Dari bapak soni tujuan mencampur antara madu yang dihasilkan dari nektar 

dengan madu yang dihasilkan air gula adalah untuk menghasilkan aroma bunga tertentu, 

juga mengantisipasi orang yang paham dengan madu dengan anggapan-anggapan yang 

negatif, 

“kalau soal itu kami jaga-jaganya dengan orang yang paham madu, kami 
terkadang  campur tuh hasil madunya yang dari air gula dengan hasil dari nektar 
setengah setengah ya agak kebanyakan yang dari nektar nanti kan aromanya 
aroma bunga tersebut”.32 
 

Kemudian dari bapak Samin sendiri juga mencampur madu yang dihasilkan dari 

nektar dengan madu yg dihasilkan dari air gula di dalam gentong, 

“saya juga terkadang mencampurnya mas di gentong,  jadi misalnya madu dari 
mangga setengah dan madu dari air gula ini juga setengah, agar aromanya keluar 
ciri khas madu tertentu. Karena ya wong musim paceklik mas, kalau musim 
bunga lagi ya gak dicampur jadi asli madu dari nektar”33 

 

 Apabila musim bunga sudah tiba kembali maka, dari petani lebah tidak memberi 

pakan dari air gula apalagi mencampur madu dari  air gula dan nektar. Jadi madu tersebut 

memang benar-benar asli dari tumbuhan (nektar). 

Menurut pak Soni dan pak Samin, tidak ada pembeli atau pelanggan yang 

mempertanyakan tentang kualitas madu yang dicampur maupun yang tidak di campur 

(asli dari nektar dan dari air gula), karena sudah terdapat kepercayaan dari pelanggan, 

“selama ini gak ada yang komplain mas soal itu, karena ya kepercayaan dari 
pelanggan aja, mereka cocok ya sudah gitu. Yang pentingkan kami 
mencampurnya gak sama air gula yang direbus kaya orang-orang gitu, wong sama 
sama dari perut lebah to ”34 
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Dari madu yang diproduksi pak soni dan istri supaya mendapat kepercayaan yang 

lebih dari pelanggan, pernah dari beliau ikut pameran madu di tempat acara tersebut dan 

penuturannya demikian, 

“pernah kami ikut pameran madu mas di sekitar daerah sini, kami bawa lemari 
kaca yang kotak itu kami bawa madunya plus lebahnya yang ada sarangnya, ya 
alhamdulillah laris mas, karena orang-orang percaya madu yang kami bawa adalah 
asli, kalau yang lain kan kebanyakan bawanya hanya madu saja”.35 
 

Berdasarkan data di atas, para petani madu di Desa Langenharjo Kecamatan 

Plemahan Kabupaten kediri dalam memanen madu yang dihasilkan dari air gula sudah 

lumrah atau sudah menjadi kebiasaan. Karena sebetulnya, petani madu yang baik tidak 

memanen hasil madu yang dihasilkan oleh air gula namun menunggu musim bunga sudah 

tiba kembali. 

Tetapi dari bapak Soni dan pak Samin, mereka meyakini bahwa hal tersebut tidak 

masalah selama tidak mencampur madu dengan rebusan air gula yang dilakukan penjual-

penjual madu pada umumnya, kemudian madu yang dihasilkan asli dari lebah dan 

menganggap bahwa madu mereka memiliki kualitas yang baik 
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BAB IV 

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENJUALAN MADUDI 

DESA LANGENHARJO KECAMATAN PLEMAHAN 

KABUPATEN KEDIRI 

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penjualan Madu Oleh Petani 

Lebah di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri 

Pemasaran Islami merupakan suatu proses bisnis yang seluruh 

prosesnya menerapkan nilai-nilai Islam.  Suatu cara dalam memasarkan suatu 

bisnis yang mengedepankan nilai-nilai yang mengagungkan keadilan dan 

kejujuran. Dengan pemasaran Islami, seluruh proses tidak boleh ada yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut telah dicontohkan 

oleh Rasulullah saw, tentang kegiatan perdagangan yang berpegang teguh  

pada kebenaran, keujuran, dan sikap amanah, serta dapat tetap memperoleh 

keuntungan.1  

Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan 

moral, karena keduanya merupakan  kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku 

usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan 

berbisnissecara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan 

merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Etika dijadikan pedoman dalam 

kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis menurut ajaran Islam juga 

dapat digali langsung dari al-Quran dan h}adith Nabi. Dalam prinsip bisnis 
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Rasulullah saw, mengajarkan shiddiq. Yaitu benar, jujur, tudak pernah 

berdusta, larangan menipu, mengurangi takaran atau timbangan, dan 

mempermainkan kualitas yang sebenarnya akan menimbulkan kerugian di 

dunia ataupun di akhirat.2  

Disini penulis akan menganalisis permasalahan mengenai praktik 

penjualan madu yang dijual oleh petani madu di Desa Langenharjo 

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Pertama-pertama berdasarkan hasil 

data yang penulis peroleh penjual madu di  Desa Langenharjo mengatakan 

bahwa apabila musim paceklik dan  tidak ada madu yang dihasilkan maka 

mereka menggantinya dengan pakan air gula. Dan cara menjualnya pun tidak 

dibedakan antara madu yang dihasilkan dari proses nektar dengan madu yang 

dihasilkan dari air gula dan dikemas dalam kemasan berlebel yang sama.3 

Bapak Soni selaku pemperoduksi madu sekaligus penjual mengatakan 

bahwa beliau memanen madu dari hasil air gula karena pada musim paceklik 

tetap ada madu yang dihasilkan dan terkadang juga mencampur madu hasil 

dari bunga (nektar) dengan madu hasil dari pakan air gula dalam satu botol.4 

Sedangkan bapak Samin juga selaku memproduksi madu mengatakan 

bahwa beliau juga memanen madu yang dihasilkan dari pakan air gula karena 

dapat memanen lebih cepat dan mencampur madu karena beralasan musim 

paceklik.5 
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 Didin Hafifudin, Manajemen Syariah dalam Manajemen (Jakarta: Gema Insani Press, 

2003), 461 
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Dari pernyataan masing-masing peternak  lebah di Desa Langenharjo 

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri tersebut di atas maka dapat peneliti 

analisis bahwa kegiatan penjualan madu yang dilakukan bapak Soni dan pak 

Samin sudah melanggar etika bisnis karena pak Soni dan pak Samin menjual 

madu dari hasil air gula terkadang juga mencampurnya dengan madu hasil 

dari bunga (nektar) agar tersamarkan kualitasnya. Hal tersebut tidak 

dibenarkan dalam nilai prinsip etika bisnis Islam. 

Dengan fakta yang ada seperti yang di atas, praktik penjualan madu 

yang dilakukan  tersebut bisa dikatakan kurang baik  karena mengemas dalam 

kemasan yang terdapat lebel jenis-jenis madu. Tetapi karena dari peternak 

tidak menjelaskan madunya yang terdapat campuran dan madu yang 

dihasilkan bukan dari bunga (nektar) maka dari pembeli memandang bahwa 

madu yang mereka produksi sudah bagus kualitasnya karena melihat madu 

tersebut dipanen langsung dari sarangnya.6 

Dari permasalahan tersebut maka akan peneliti analisis dengan 

prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Dan etika jual beli dalam Islam. 

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima dasar, yakni: 

1. Kesatuan  merupkan  cerminan dari konsep tawh}i>d, yang merupakan 

dimensi vertikal islam, konsep ini merupakan konsep yang paling 

mendalam pada diri seseorang muslim. Dengan adanya konsep ini, 

seseorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada 

etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia 

                                                           
6
Rodiah, Hasil Wawancara, Kediri, 13 Desember 2019.. 
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akan takut pada Allah SWT.7 Dalam proses  penjualan madu di Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten kediri dalam konteks 

penjualan madu ini masih melanggar prinsip kesatuan, bapak Soni dan 

bapak Samin misalnya, mereka melanggar prinsip kesatuan karena 

mengemas madu dalam botol yang terdapat macam-macam madu dan 

terkadang juga mencampur antara madu hasil dari bunga dengan madu 

hasil dari pakan air gula, meskipun dari pelaku usaha tidak mencampur 

madu tersebut dengan air gula yang direbus. Sehingga bapak Soni dan 

bapak Samin selaku peternak madu sekaligus menjual madunya kepada 

pembeli atau pelanggan telah berbuat melanggar perintah Allah SWT 

untuk berbisnis sesuai etika Islam. 

2. Keseimbangan (equilibrium) menggambarkan dalam beraktifitas di dunia 

kerja bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil.8 Pada dataran 

ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-

aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan 

pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat 

yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber 

daya riil masyarakat. tidak terciptanya keseimbangan sama halnya 

dengan terkadinya ke z}aliman. Dalam kegiatan bisnis, Islam 

mengaharuskan panutannya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. 

Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. 

Dalam hal perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah 
                                                           

7
Abdul Aziz, Etika Bisnis Prespektif Islam, 28. 

8
Ibid., 29. 
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mutu (kualitas), dan ukuran (kuantitas pada setiap takaran maupun 

timbangannya). Dan Islam melarang untuk melakukan sesuatu yang tidak 

dibenarkan walaupun hanya membawa sesuatu pada kondisi yang 

menimbulkan keraguan sekalipun.9Menurut prinsip ini, seorang penjual 

atau sebagai pelaku distribusi yang mendistribusikan madu dagangannya 

kepada pembeli harus adil dalam setiap transaksi jual belinya. Dalam 

proses transaksi penjualan madu di Desa Langenharjo Kecamatan 

Plemahan Kabupaten Kediri dalam konteks kualitas madu ini penjual 

melanggar prinsip keseimbangan. Bapak Soni dan bapak Samin misalkan, 

mereka telah melanggar prinsip keseimbangan karena berbuat tidak adil 

pada pembeli dan hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Bapak Soni 

dan bapak Samin telah memanen madu yang hasilnya dari pakan air gula, 

seharusnya madu tersebut tidak dipanen menunggu musim kembang yang 

akan datang. Kemudian beliau terkadang mencampurkan madu hasil dari 

bunga (nektar) dengan madu hasil dari pakan air gula, semestinya dalam 

penjualannya madu tersebut dipisah atau tidak dicampur.Agar kualitas 

madu yang hasil dari bunga (nektar) tertentu masih asli dan tidak 

bercampur dengan kualitas madu yang hasil dari pakan air gula. Karena 

pencampuran tersebut sudah jelas merugikan pihak pembeli dan juga 

dapat berimbas pada penjual juga yang akan kehilangan pelanggan jika 

hal tersebut terus dilakukan. 

                                                           
9
Muhammad Djakfar, Etika Bisnis: Menangkap Sprit Ajaran Langit dan Pesan Moral 

Ajaran Bumi, 23. 
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3. Kehendak Bebas (free will) kebebasan merupakan bagian penting dalam 

nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan 

kepentingan kolektif.10Manusia memiliki kecenderungan untuk 

berkompeteisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam 

melakukan kontrak.  Prinsip kebebasan yang mengalir dalam ekonomi 

islam pada prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan bahwa asas 

hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan pelakunya 

melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan yang diinginkan, 

menumpahkan kreativitas, modifikasi dan ekspansi seluas dan sebesar-

besarnya bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapapun secara 

agama. Dalam proses distribusi madu dagangannya, penjual diberi 

kebebasan untuk melakukan distribusi madu dagangannya kepada 

pembeli dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan 

semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan etika bisnis Islam cara 

pendistribusian madu dagangannya kepada pembeli. Dalam teransaksi 

penjualan madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten 

Kediri dalam konteks kualitas madu ini penjual melanggar prinsip 

kehendak bebas, pak Soni dan pak Samin misalnya, mereka telah 

melanggar prinsip kehendak bebas karena dalam praktik memanen madu 

juga pencampuran madu hasil dari bunga (nektar) dengan madu hasil dari 

pakan air gula. Bapak Soni dan bapak Samin selaku peternak lebah atau 

pemproduksi madu telah merugikan pembeli yaitu mencampur madu 

                                                           
10

Ibid., 24. 
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hasil dari bunga (nektar) dengan madu hasil dari pakan air gula yang hal 

tersebut dilakukan untuk menyamarkan kualitas madu dari hasil pakan 

air gula agar terlihat seperti madu yang dihasilkan dari bunga (nektar) 

yang asli. Meskipun bapak Soni dan bapak Samin memiliki hak dan 

kehendak bebas atas madu yang diproduksi dan dijualnya, tetapi jika hal 

tersebut dilakukan maka hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. 

4. Tanggung jawab (responsibility) Kebebasan harus diimbangi dengan 

pertanggung jawaban manusia. Setelah menentukan daya pilih antara 

baik dan buruk, manusia harus menjalankan konsekuensi logisnya Karena 

keuniversalan sifat al-‘adl, maka setiap individu harus mempertanggung 

jawabkan tindakannya.11Dalam proses penjualan madu di desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri  dalam konteks 

kuaitas madu ini pemproduksi madu sekaligus penjual madu melanggar 

prinsip tanggung jawab. Bapak Soni dan bapak Samin misalnya, mereka 

melanggar prinsip tanggung jawab melakukan pencampuran antara madu 

yang dihasilkan dari bunga (nektar) dengan madu yang dihasilkan dari 

pakan air gula, bapak Soni dan bapak Samin tidak secara langsung sudah 

tidak bertanggung jawab kepada konsumen, ia tidak peduli apakah madu 

yang kemas atau yang dicampur tersebut telah sesuai label atau tidak, 

yang terpenting ketika musim paceklik tetap menghasilkan madu dan 

menjual madunya juga mendapatkan keuntungan. 

                                                           
11

Ibid. 
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5. Kebenaran disini meliputi kebijakan dan kejujuran. Kebenaran ialah 

suatu hal yang meliputi kebajikan dan kebaikan. Maksud dari kebenaran 

adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses 

baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses 

pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.12Dalam  

proses penjualan atau bisa dikatakan memproduksi madu dan dijual 

kepada konsumen, penjual harus jujur mengenai informasi yang 

sebenarnya mengenai madu yang dijual yaitu antara madu yang 

dihasilkan dari bunga (nektar) dengan madu yang dihasilkan dari pakan 

air gula. Dalam proses transaksi jual beli madu di Desa Langenharjo 

Kecamatan Plemahan Kabupaten kediri dalam konteks kualitas madu ini 

peternak lebah sekaligus penjual madu melanggar prinsip kebenaran. 

Bapak Soni dan pak Samin misalkan, mereka melanggar prinsip  

kebenaran karena berlaku tidak baik dan tidak jujur kepada pembeli 

karena ia tidak jujur dengan kualitas madu yang dijual. Ia menyatakan 

madunya asli tidak ada campuran dan berkualitas bagus tetapi 

sebenarnya ia tidak membedakan madu hasil dari bunga (nektar) tertentu 

dan madu hasil dari pakan air gula dan terkadang ia telah mencampurnya, 

hal tersebut dilakukan agar madu yang sebenarnya tersamarkan.  

Kemudian untuk praktik penjualan madu yang dipanen di Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, penulis juga akan 

menganalisisnya dengan etika jual beli dalam Islam dalam konteks etika 

                                                           
12

Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 46-47. 
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menjual barang atau produk yang baik mutunya (quality). Dari data yang 

sudah penulis dapatkan di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri terdapat penjual yang melanggar etika jual beli dalam 

Islam dalam proses penjualannya. Menurut Muhammad Djakfar persyaratan 

untuk meraih suatu keberkahan atas nilai yang diraih seorang bisnis harus 

menerapkan dan memperhatikan  nilai prinsip etika yang telah digariskan di 

dalam Islam antara lain: 

1. Jujur  

Diantara nilai transaksi yang terpenting adalah nilai kejujuran, ia 

merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling 

menonjol dari orang-orang beriman. Diantara yang menguatkan nilai 

kejujuran adalah amanat dan nasihat. Maksudnya menyukai kebaikan 

dan manfaat bagi orang lain menjelaskan kepada mereka cacat-cacat 

tersembunyi pada barang dagangan yang ia ketahui. Sabda Rasulullah 

SAW bahwa “tidak boleh bagi seseorang menjual sesuatu kecuali 

dengan menjelaskan apa yang ada padanya dan tidak boleh bagi orang-

orang yang mengetahuinya kecuali harus menjelaskannya” (HR. Al-

Hakim). 

Dari pembahasan diatas bapak Soni dan bapak Samin telah 

melanggar etika jual beli dalam Islam dalam konteks kejujuran, ketika 

ada pembeli yang akan membeli madunya beliau tidak berterus terang  

madu yang dipanen serta yang dikemas dalam botol itu bukan madu 

dari tumbuhan melainkan dari pakan air gula. 
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2. Keadilan 

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh 

aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-Qur’an 

yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Tidak berlebihan kiranya 

jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada 

dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an sendiri secara tegas menyatakan bahwa 

maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan 

persamaan.  

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis. 

Tolak ukur adil disini adalah para petani tersebut tidak bebrbuat z}alim 

dengan merugikan konsumen. Jadi bapak Soni dan bapak Samin telah 

melanggar etika jual beli Islam dalam konteks keadilan karena dalam 

proses penjualan dan kemasanya tidak sesuai dengan apa yang pelanggan 

harapkan. 

3. Kebenaran  

Kebenaran ialah suatu hal yang meliputi kebajikan dan kebaikan. 

Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam 

melakukan berbagai proses baikitu proses transaksi, proses memperoleh 

komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan 

keuntungan. Melaksanakan perbuatan baik juga dapat memberikan 

kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang 

mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah atau 

berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu maka yakinlah 
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Allah SWT melihat S}iddiqi, melihat bahwa keikhlasan lebih penting 

kehadiranya ketimbang keadilan dalam kehidupan sosial. 

 dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam 

melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh 

komuditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan 

keuntungan. Jadi pak Soni dan pak Samin telah melanggar prinsip 

kebenaran karena dalam proses penjualannya tidak susai dalam 

pencantuman label serta  hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. 

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Penjualan 

Madu Di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri 

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu 

perkara yang ja>iz  (boleh) dan dibenarkan shara’.13 Dalam al-Qur’an tidak 

ditentukan berapa persen  keuntungan atau laba (patokan harga suatu barang) 

yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya 

selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kez}aliman dalam 

praktik pencapainya, maka hal itu dibenarkan shara’. Sedangkan dalam etika 

bisnis Islam, pelaku bisnis tidak hanya sekedar mengejar keuntungan (nilai 

materi) yang sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorentiasi kepada sikap 

ta’a>wun  (menolong orang lain) dan juga didasari kesadaran memberi 

kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.14 

Harga suatu barang dapat ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh 

pembeli, atau sebaliknya bahkan bisa juga terjadi harga barang disepakati 
                                                           

13
Adiwarman Karim, Bunga Bank, 162. 

14
Veithzal Rivai, Islamic Business And Economic, 39. 
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sukarela, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Islam mnghargai hak 

penjual dan pembeli untuk menentukan harga, sekaligus melindungi hak 

keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam 

membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harga 

bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan antara permintaan dan 

penawaran.15 Namun, ketika negara menetapkan harga untuk umum, maka 

Allah SWT telah mengharamkannya membuat penetapan harga barang 

tertentu, yang digunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi 

jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan 

harga tersebut dilarang.16 

Dari permasalahan yang ada tersebut maka akan peneliti analisis 

dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Dalam prinsip-prinsip dasar 

etika bisnis Islam ada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu: 

1. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan 

dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep yang paling 

mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang 

muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika 

Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan 

takut pada Allah SWT.17 Dalam proses transaksi penjualan madu di Desa 

Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, terjadi penetapan 

harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini adalah 

                                                           
15

Adiwarman Karim, Bunga Bank, 162. 
16

Taqyuddin an- Nabani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, 212. 
17

Ibid., 212. 
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penjual dan pembeli. Penjual madu dan pembeli madu di Desa 

Langenharjo telah melakukan tawar menawar terlebih dahulu sebelum 

terjadinya akad. Sehingga setelah penjual dan pembeli menyepakati 

harga yang ditetapkan baru terjadi akad lalu kemudian serah terima pun 

langsung dilakukan. Hal tersebut diperbolehkan karena atas dasar 

kesepakatan bersama. 

2. Keseimbangan (equilibrium) menggambarkan dalam beraktivitas di 

dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pada 

dataran ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi 

aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, 

dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota 

masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan 

atas sumber daya riil masyarakat. dengan demikian, Islam menuntut 

keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang 

lain, antara kepentingan si penjual dan si pembeli dan lain sebagaianya.18 

Ditinjau  dari prinsip keseimbangan ini, jika keduanya saling 

membutuhkan dan menginginkan pertukaran barang, maka meski 

pentapan harga ditetapkan penjual atau melalui proses tawar-menawar 

antara keduanya dan sampai terjadi akad, antara harga yang telah 

ditetapkan dengan kualitas madu juga harus seimbang bila madunya 

dalam kondisi yang baik diberi harga standar dari madu tersebut saja sah. 

Tetapi apabila harga dan kualitas madu tidak seimbang maka hal 

                                                           
18

 Syed Nawab Haider Haqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, 39. 



85 
 

 
 

tersebut yang tidak diperbolehkan. Dari hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dapat dianalisis penetapan madu di Desa Langenharjo bapak 

Soni dan bapak Samin telah melanggar prinsip keseimbangan karena 

menjual antara madu yang dihasilkan dari bunga (nektar) dan madu yang 

dihasilkan dari pakan air gula ditetapkan dengan harga yang sama dan 

label yang sama pula. 

3. Kehendak bebas (free will) kebebasan merupakan bagian penting dalam 

nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan 

kepentingan kolektif.19 Disini dapat dianalisis bahwa penjual sekaligus 

peternak lebah bebas dalam menetapkan harga madu yang dijualnya dan 

hal tersebut diperbolehkan, tetapi meski bebas dalam menetapkan harga 

madu yang diproduksi dan dijualnya itu, penjual juga tidak boleh 

melupkan dasar dari prinsip etika yaitu meski bebas menetapkan harga 

tetapi juga harus diimbangi dengan kualitas madu yang sesuai dengan 

harga yang ia tetapkan. Bila madu yang memang hasilnya murni dari 

bunga (nektar) wajar saja bila mematok harga sesuai standar penjual 

tersebut. Tetapi jika madu tersebut dihasilkan dari pakan air gula maka 

juga harus dibedakan harganya agar tidak merugikan salah satu pihak 

karena dalam kemasanya terdapat keterangan jenis-jenis madu dari 

tumbuhan. Jika madu yang dihasilkan dari pakan air gula dijual 

dandikemas dalam label yang terdapat keterangan jenis-jenis madu 

                                                           
19

Muhammad Djakfar, Etika Bisnis: Menangkap Sprit Ajaran Langit dan Pesan Moral 
Ajaran Bumi, 23. 
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tertentu dan menetapkan harga yang sama, itu yang tidak diperbolehkan 

karena sudah berbeda kualitas madunya. Dapat peneliti anaisis bahwa 

bapak Soni dan bapak Samin diluar fakta bahwa mereka telah melakukan 

pencampuran kualitas madu antara madu hasil dari bunga (nektar) 

dengan madu hasil dari pakan air gula, disamping itu juga bapak Soni 

memberikan kebebasan terhadap pembeli untuk memilih madu yang akan 

dibelinya dan melakukan tawar-menawar sebelum terjadinya akad, dan 

setelah terjadinya akad harga yang ditentukan juga sudah disepakati 

kedua belah pihak. Tetapi tetap saja mematok harga dengan harga yang 

sama tetapi kualitas berbeda itu tidak diperbolehkan karena dapat 

merugikan salah satu pihak. 

4. Tanggung jawab (responsbility) adalah konsep yang sangat ditekankan 

dalam Islam, seorang pedagang atau penjual selaku distribusi dari 

dagangannya selain bertanggung jawab kepada pembeli atau pelanggan, 

ia juga harus bertanggung jawab kepada pembeli atau pelanggan, ia juga 

harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.20 Dari segi 

prinsip tanggung jawab dalam penetapan harga madu di Desa 

Langenharjo petani lebah sekaligus penjual madu harus bertanggung 

jawab atas harga yang ditetapkannya. Bila harga yang ditetapknnya  

adalah harga standar dari madu tersebut maka penjual juga harus 

bertanggung jawab atas kualitas madu yang diproduksinya dan dijualnya 

yaitu keseimbangan antara harga dan kualitas. Jika madu yang dihasilkan 
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Ibid 
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dari bunga (nektar), penjual sah-sah saja menjual madunya dengan harga 

standar. Tetapi jika kualitas madu tersebut kurang baik atau madu yang 

dihasilkan dari pakan air gula maka penjual seharusnya tidak menjualnya 

dengan harga yang sama dengan madu yang kualitasnya baik atau madu 

yang dihasilkan dari bunga (nektar) tertentu. Seharusnya penjual menjual 

madu yang hasil dari pakan air gula tersebut dengan harga di bawah 

standar harga madu yang dihasilkan dari bunga (nektar) tertentu karena 

madu tersebut sudah berbeda dalam segi kualitas. Dari analisis peneliti 

dapat dikatakan bahwa bapak Soni dan bapak Samin selaku 

memproduksi sekaligus penjual menetapkan harga yang sama terhadap 

madu yang dipanen serta dijualnya entah itu madu dari bunga atau dari 

pakan air gula dan malah terkadang mencampurnya sehingga 

tersamarkan kualitasnya. Meskipun juga sudah melewati proses tawar 

menawar tetapi hal tersebut tetap melanggar etika dan tidak 

diperbolehkan karena dengan begitu bapak Soni dan bapak Samin tidak 

bertanggung jawab atas harga dan kualitas madu yang tidak seimbang. 

5. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan 

dari kesalahan, mengandung dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran.21 

Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam, Islam sangat 

menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian 

salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian 

dalam bisnis. Jika ditinjau dari prinsip kebenaran dalam artian kejujuran 

                                                           
21

Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 46-47. 
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bahwa kejujuran dalam menetapkan harga sangat dihormati dalam Islam 

agar tidak terjerumus dalam riba, karena harga yang tidak transparan bisa 

mengandung penipuan. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin 

memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap 

dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap 

kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun 

bebas.22 Dalam hal ini penjual madu tetap diperbolehkan dalam 

menetapkan harga madu yang dijualnya hanya saja antara harga dan 

kualitas harus ada keseimbangan jika madu tersebut memang madu yang 

dipanen dari bunga (nektar) tertentu dan sesuai dengan label maka sah 

saja pemproduksi sekaligus penjual menetapkan harga yang 

dikehendakinya atau harga yang tinggi karena asli dari alam, tetapi jika 

harga madu tidak seimbang dengan kualitasnya seperti menjual dengan 

harga yang sama antara madu yang dihasilkan dari bunga (nektar) dengan 

madu yang dihasilkan dari pakan air gula dan tidak sesuai dengan label, 

hal tersebut tidak dibenarkan karena telah melanggar etika bisnis. 

Selanjutnya penulis juga akan menganalisis penetapan harga yang 

akan dilakukan penjual madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri dengan etika penetapan harga dalam perdagangan Islam, 

berikut ini adalah penjelasannya: 

1. Prinsip Otonomi 

                                                           
22

Djakfar, Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis, 31. 
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Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak 

berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik 

untuk dilakukan.23 Orang yang otonom adalah orang yang sadar 

sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. 

Untuk bertindak secara otonom, ada kebebasan untuk mengambil 

keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Dalam 

kerangka etis, kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa 

bertindak secara etis. Orang yang otonom, selain bertindak secara bebas 

dan etis, iajuga dituntut untuk tanggung jawab atas segala tindakannya 

dan jugaresikonya. Dari segi prinsip otonomi ini petani madu sekaligus 

penjual madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten 

Kediri tidak melanggar prinsip otonomi ini karena penjual madu di Desa 

Langenharjo memiliki hak dan kebebasan dalam menetapkan harga madu 

yang dijualnya sesuai dengan kehendaknya tetapi meskipun bebas 

menetapkan harga, penjual juga dituntut untuk bertanggung jawab atas 

madu dagangannya. Selain itu penetapan harga tersebut juga sah apabila 

terjadi kesepakatan kedua belah pihak. 

2. Kejujuran 

Kejujuran dalam pelaku bisnis adalah prilaku tidak mengambil 

keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, 
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Agus Arjanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2011), 17. 
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menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi 

barang dari segikualitas dan kuantitasnya.24 

Kemudian dalam penetapan harga ditinjau dari etika penetapan 

harga, penjual harus memiliki kejujuran dalam menetapkan harga atau 

harus memiliki moral dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini adalah 

penetapan harga madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri masih melanggar prinsip kejujuran. Bapak Soni dan 

bapak Samin misalnya, mereka melanggar prinsip kejujuran karena dalam 

menetapkan harga madu yang dijualnya pak Soni dan pak Samin tetap 

mematok harga yang sama antara madu yang dihasikan dari bunga 

(nektar) dan madu yang dihasilkan dari pakan air gula. 

3. Keadilan  

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam 

seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-

Qur’an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Bahkan adil adalah 

salah satu asma Allah.25Jadi Islam sangat menganjurkan untuk berbuat 

adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku z}alim. 

Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar 

bagi yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau 

menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. 

                                                           
24

Wiwin Koni, Etika Bisnis Islam dalam Krisis Ekonomi Global, Al-Buhus: vol. 11 No. 1 
Juni Tahun 2015, 74. 

25
Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 

1997), 182. 
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Penetapan harga madu di Desa Langenharjo bila dianalisis dengan 

prinsip keadilan juga melanggar prinsip keadilan. Bapak Soni dan bapak 

Samin misalnya, mereka melanggar prinsip keadilan karena telah berbuat 

z}alim  kepada pembeli. Bapak Soni dan bapak Samin ini mematok harga 

madu yang hasil dari bunga (nektar) tertentu dan madu yang hasil dari  

pakan air gula dengan harga yang sama dan label yang sama pula juga 

bahkan mencampurnya untuk menyamarkan kualitas madu tersebut. Hal 

tersebut dapat merugikan karena harga dan kualitas madu tersebut tidak 

seimbang. 

4. Larangan melipat gandakan harga dalam jual beli 

Menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dalam 

jual beli dalam kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya pelipatan harga 

dibolehkan karena jual beli adalah aktivitas untuk mendapatkan 

keuntungan. Hal itu tidak terlepas dari unsur menjual barang dengan 

menaikkan harganya. Jika pembeli menambah harga suatu barang karena 

senangnya terhadap barang itu atau karena ia sangat membutuhkannya, 

maka penjual harus mencegahnya, dua hal itu termasuk ih}sa>n. Kalau 

bukan menyelubungi kebenarannya maka mengambil lebih dari harga 

yang ditentukan bukan perbuatan z}alim.26 

Dari data yang penulis dapatkan dapat dianalisis bahwa penjual 

madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri tidak 

                                                           
26

Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, 181 
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melanggar prinsip ini karena penjual madu di Desa Langenharjo tidak 

melakukan  melipatgandakan harga madu. 

Dari uaraian di atas dapat penulis pahami bahwa, diperbolehkan 

siapapun untuk mencari keuntungan, tanpa ada batasan keuntungan tertentu 

selama memenuhi hukum-hukum Islam dan tidak melanggar etika bisnis 

Islam. Serta menentukan standar sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. 

Namun apabila terjadi penyimpangan dan merugikan pihak pembeli, hal 

tersebut yang tidak diperbolehkan. Penjual berhak menentukan harga barang 

yang dijualnya, akan tetapi dengan memberikan informasi yang jelas dan 

adanya transparansi dalam praktik jual belinya, agar tidak ada yang dirugikan 

hak-haknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan mengenai etika bisnis penjual madu di Desa Langenharjo Kecamatan 

Plemahan Kabupaten Kediri, sebagai berikut: 

1. Praktik penjualan madu oleh petani lebah di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri telah melanggar etika bisnis Islam. Penjelasannya adalah 

melanggar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, 

tanggung jawab, kebenaran) dan etika jual beli dalam konteks kejujuran, keadilan 

dan kebenaran barang karena telah melakukan kegiatan mengemas madu dalam 

kemasan yang tidak susuai label dengan madu itu sendiri dan terkadang 

mencampurkan antara madu hasil dari bunga (nektar) tertentu dan hasil dari pakan 

air gula dengan tujuan menyamarkan madu tersebut. Selain itu penjual juga tidak 

memberikan informasi yang transparan atau jelas kepada pembeli. Hal tersebut juga 

dapat dikatakan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dari madu yang dijualnya 

serta transaksi yang mengandung unsur sumpah palsu atau promosi yang berlebihan 

terhadap madu. Maka bisa dikatakan praktik penjualannya tidak benar. 

2. Praktik penetapan harga madu yang dijual di Desa Langenharjo Kecamatan 

Plemahan Kabupaten kediri penjual melanggar etika bisnis Islam dan etika penetapan 

harga, penjelasannya adalah melanggar etika bisnis Islam dan etika penetapan harga. 

Dalam konteks etika bisnis Islam penjual madu di Desa Langenharjo Kecamatan 

Plemahan Kabupaten kediri telah melanggar prinsip keseimbangan, tanggung jawab, 

dan kebenaran dengan menetapkan harga yang sama dan mengemas madu dengan 

label yang sama pula antara madu hasil dari bunga (nektar) dan hasil dari pakan air 
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gula dan yang lebih parah lagi mencampur madu tersebut menjadi satu agar tersamarkan  

madu yang hasil dari pakan air gula sehingga bisa dijual dengan harga yang tinggi 

sehingga penjual juga tidak akan rugi. Selain melanggar etika bisnis Islam penjual madu 

di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten kediri juga melanggar etika 

penetapan harga yaitu kejujuran, kebenaran dan keadilan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, 

maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak lain atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti 

sebagai berikut: 

1. Kepada penjual harusnya jujur dan terbuka dalam bertransaksi dan menjelaskan 

kondisi atau kualitas madu yang dijual, berlaku adil serta mengedepankan 

transparansi dalam praktik penjualannya. Harus memberikan informasi madu yang 

sebenarnya bahwa ini yang hasil dari bunga (nektar) dan ini yang hasil dari pakan air 

gula. 

2. Bagi petani atau penjual madu di di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri diharapkan dalam menjalankan bisnis atau usahanya setiap hari 

tetap memegang teguh nilai-nilai atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat 

Islam. Dan kepada pemerintah yang bersangkutan agar memberikan arahan-arahan 

kepada para penjual atau peternak agar dapat memahami etika dalam berbisnis, baik 

secara umum maupun secara Islami. 

3. Perlunya meningkatkan keamanan kepada kita semua khususnya kepada para penjual 

atau pedagang, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebab tugas diciptakan Allah 

swt adalah untuk mengabdi kepada-Nya dengan cara beribadah. Berbisnis juga 
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merupakan sebuah ibadah, maka lakukanlah ibadah tersebut dengan cara yang tidak 

melanggar aturan dan tidak merugikan. 
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