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ABSTRAK 

 

Dwi Ratnasari, Aryunita. 2016. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek 

Sewa Di Warnet Zakki Ponorogo. Skripsi. Program Studi Mu‟amalah Jurusan 
Syari‟ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Subroto, M.S.I 

 

 Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Sewa Warnet. 

Diantara cara berbisnis yang tidak sehat, yang dilakukan oleh banyak 

pembisnis adalah bisnis yang hanya memikirkan bagaimana mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan nilai-nilai atau norma-

norma kemanusiaan. Sebagi contohnya praktek sewa yang dilakukan oleh 

operator di warnet “Zakki” Ponorogo. Bahwasannya di dalam sewa menyewa 

tersebut harga sewa tidak diketahu secara jelas oleh pengguna warnet. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama , Bagaimana 

tinjauan etika bisnis Islam terhadap akad sewa di warnet “Zakki” Ponorogo, 
Kedua, Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek pembulatan harga 

sewa di warnet “Zakki” Ponorogo, Ketiga , Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam 

terhadap pembayaran sewa di warnet “Zakki” Ponorogo ketika listrik padam. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field 

Research), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diolah penulis melalui 

editing, organizing, dan penemuan hasil data, selanjutnya data dianalisis dengan 

menggunakan metode induktif.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Akad sewa di warnet “Zakki” 
Ponorogo bertentangan dengan etika bisnis Islam yaitu bertentangan dengan 

kelima aksioma akasioma etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan tidak ada 

pemberitahuan dari pihak operator sehingga pengguna merasa tidak ridho dan 

menyebabkan hilangnya rasa persaudaraan (ukhuwah), antara tarif 1 jam login 

dengan penggunaan yang belum genap 1 jam dipatok dengan tarif yang sama 

sehingga transaksi ini menjadi tidak setara dan adil, di dalam akad tersebut 

berkaitan dengan tarif sekali masuk dan penggunaan yang belum genap 1 jam 

tanpa ada pemberitahuan jelas menyebabkan kerugian pada pengguna, operator 

tidak pernah menjelaskan kepada pengguna terkait dengan tarif sekali masuk dan 

penggunaan yang belum genap 1 jam sehingga menyebabkan harga sewa tidak 

diketahui secara jelas, dan operator tidak pernah menjelaskan kepada pengguna 

terkait dengan tarif sekali masuk dan penggunaan yang belum genap 1 jam. 

Pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” Ponorogo bertentangan dengan etika 

bisnis Islam yaitu bertentangan dengan kelima aksioma akasioma etika bisnis 

Islam. Hal ini dikarenakan kebijakan pembulatan harga untuk internet dengan 
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pilihan group dan member tidak pernah diinformasikan baik secara lisan atau 

tulisan sehingga unsur ridho dari pengguna hilang, pembulatan harga tersebut juga 

menimbulkan unsur penipuan terhadap pihak pengguna, dimana pembulatan 

sebesar Rp 250 yang diberlakukan tanpa adanya pemberitahuan menyebabkan 

kerugian pada pengguna, kebijakan pembulatan harga ini terkesan disembunyikan 

dari pengguna sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai harga asli dari 

pilihan internet group dan member, dan operator dalam melakukan pembulatan 

harga tidak pernah menginformasikan kepada pengguna terkait adanya kebijakan 

pembulatan harga untuk pilihan group dan member dan ketika pembayaran 

operator tidak menyebutkan harga yang sebenarnya sebelum harga tersebut 

dibulatkan. Pembayaran harga sewa di warnet “Zakki” Ponorogo ketika listrik 

padam bertentangan dengan etika bisnis Islam yaitu bertentangan dengan kelima 

aksioma akasioma etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan dimana di dalam 

transaksi tersebut seharusnya operator memakai tarif standar, tidak dengan dikira-

kira bahkan perkiraan tersebut melebihi tarif standar, di dalam penetapan harga 

hanya dengan dikira-kira yang menyebabkan hilangnya unsur keadilan serta 

merugikan pihak pengguna, opeartor secara diam-diam menetapkan harga dengan 

perkiraan tanpa menyebutkan tarif standarnya yang menyebabkan hilangnya unsur 

keadilan, opearator menetapkan harga dengan dikira-kira, yang mana tidak dapat 

ditetapkan dengan pasti, sehingga jelas ada salah satu pihak yang dirugikan, dan 

operator dalam menetapkan harga dengan dikira-kira ini menyebabkan 

ketidakadilan bagi salah satu pihak dan di sisi lain operator telah berlaku curang 

bahwasanya ia mengira-ngira tarif tersebut jauh dari tarif standar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan untuk membutuhkan satu sama lain diantaranya 

dengan melakukan perniagaan, supaya mereka dapat tolong menolong, tukar-

menukar keperluan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan jual beli, 

sewa-menyewa. Untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan 

selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satu bentuk dari bekerja 

adalah dengan berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah 

yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha 

komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.
1
 

       Dalam realitas bisnis kekinian, terdapat kecenderungan bisnis yang 

mengabaikan etika. Persaingan dalam dunia bisnis adalah persaingan dalam 

dunia modal khususnya dalam pelaku usaha. Pelaku usaha dengan modal 

besar berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya sehingga menimbulkan efek 

negative bagi para konsumen dan bahkan bagi pengusaha kecil (pemodal 

kecil) sendiri juga dapat tersingkir dari wilayah bisnis.
2
 

                                                           
1
 Veithzal Rivai, Islamic Business and Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur‟an Dan 

Mengikuti Jejak Rasulullah SAW (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 276. 
2
 Yusuf Qardhawi, Nilai dan moral dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Robbani Press, 1997), 

135. 
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       Secara umum, pedoman Islam tentang masalah kerja tidak membolehkan 

pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan 

jalan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan 

perbuatan batil lainnya. Tetapi, Islam memberikan kepada mereka suatu garis 

pemisah antara yang boleh dan tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, 

dengan menitikberatkan juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti 

suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi 

dalam transaksi tersebut. Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya 

Surat An-Nisa ayat 29: 

َاَرًة َعْن تَ رَاٍض  َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَ َأْن َتُكوَن ِِ يَاأَي َها الِذيَن َءاَمُنوا ََ تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 ِمْنُكْم َوََ تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإن اللَه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.3 
 

Dalam perkembangan Islam terdapat aturan ataupun etika yang harus 

dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan bisnis apalagi dia adalah 

seorang mukmin. Seorang mukmin dalam berbisnis jangan sampai melakukan 

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW banyak 

memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, diantaranya adalah kejujuran. 

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan 

bisnis. Dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan saja tetapi juga harus 

                                                           
3
 Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 4:29. 



5 

 

 

memperhatikan sikap ta‟awun (tolong-menolong), tidak melakukan sumpah 

palsu. Nabi Muhammad SAW sangat melarang para pelaku bisnis melakukan 

sumpah palsu dalam melakukan transaksi, bisnis dilakukan dengan suka rela, 

tanpa paksaan, penimbunan (ihtikar), bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih 

dari unsur riba dan segala bentuk penipuan.
4
 Islam tidak menghalalkan segala 

cara dalam berbisnis, tetapi juga sangat diperlukan etika. Etika merupakan 

seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan 

bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak 

boleh dilakukan oleh seorang individu atau kelompok. 

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem moral yang mewarnai 

tingkah laku dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aktifitas ekonomi 

telah mencangkup nilai-nilai dasar yang bersumber pada doktrin Tauhid yang 

haq. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar (seperti kesatuan, 

keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, dan kebenaran), Islam 

memuat norma definitif dan operasional untuk diterapkan dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, bukan sekedar lamunan apabila etika bisnis Islami 

sesungguhnya dapat, perlu dan semestinya dibangun jika mendambakan  

kehidupan yang sejahtera.
5
 

Di dalam kegiatan bisnis yang terpenting adalah kejujuran. Ia merupakan 

puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-

orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. 

                                                           
4
 https://www.islampos.com/begini-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-126309/, diakses 

3 November 2015 Pukul 13.00 WIB. 

5
 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 173. 

https://www.islampos.com/begini-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-126309/
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Cacat bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah 

kebohongan, manipulasi, dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.
6
 

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis karena 

keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur‟an memerintahkan kepada 

kaum muslim menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan 

sampai melakukan kecurangan.
7
 

        Di dalam sewa menyewa, penyewa tidak bisa dipisahkan dengan yang 

namanya akad, terkait dengan akad sewa di warnet “Zakki” Ponorogo ada 

salah satu pihak yang tidak mengerti tentang akad sewa warnet tersebut yang 

mana hal itu disebabkan karena operator tidak menjelaskan mengenai 

tehniknya. Disini pengguna berakad bahwa melakukan sewa warnet 1 jam 

personal senilai Rp 3000. Yang mana hal ini mengandung arti bahwa ketika 

pengguna sudah login ke personal maka akan secara langsung tertera Rp 3000, 

selain hal itu terkait penggunaan yang belum genap 1 jam adalah tetap 

diharuskan membayar sesuai dengan tarif tersebut. Ada pengguna yang sudah 

paham bahkan ada pula yang sama sekali tidak paham ajan hal ini namun 

tidak pernah dijelaskan sama sekali oleh operator baik secara tertulis atau 

lisan. 

         Dalam sewa menyewa tidak terlepas pula dengan yang namanya 

pembulatan harga. Salah satu realitannya di warnet “Zakki” yang berlokasi di 

Gundik Slahung Ponorogo, disana ditetapkan bahwa tarif group 1 jam Rp 

2750, namun operator membulatkan nominal tersebut menjadi Rp 3000. 

                                                           
6
 Qardhawi, Nilai Dan Moral, 293. 

7
 Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economics And Finance Ekonomi dan 

Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221. 
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Memang peningkatan rupiah sebesar Rp 250 terkesan tidak begitu berharga 

dan terlihat sepele, namun akan lebih baik jika pembulatan tidak begitu 

menonjol, yang mana nantinya berujung kepada apakah pengguna ridho jika 

tarif yang harus dia bayar tersebut dibulatkan dan apakah pengguna merasa 

terpaksa dengan pembulatan tersebut. Selain itu mengenai kebijakan 

pembulatan seharusnya diinformasikan terlebih dahulu kepada penyewa agar 

tidak menyebabkan kerugian salah satu pihak.  

        Selain itu terkait dengan pembayaran sewa warnet ketika listrik padam, 

dimana tidak semua warnet menggunakan alat yang disebut UPS 

(Uninteruptible Power Supply), alat ini salah satu fungsinya untuk 

menghidupkan semua atau beberapa komputer warnet ketika listrik padam, 

namun tidak semua warnet menggunakan alat tersebut lantaran menurut 

pemilik warnet alat tersebut mahal.
8
 Ketika pengguna warnet sedang 

menggunakan internet dan tiba-tiba saat itu pula listrik padam, maka timer 

pada billing harga akan tetap berjalan, sehingga operator dalam menentukan 

harga hanya dengan dikira-kira. Sebagai contoh tarif personal 1 jam di sebuah 

warnet adalah Rp 3000 dan ketika itu pengguna warnet sudah memakai 

hampir 1 jam kemudian tanpa disangka listrik padam, sehingga hal ini 

menyebabkan timer harga akan terus berjalan sampai listrik akan kembali 

menyala. Hal ini berimbas kepada tarif yang akan dibayarkan oleh pengguna 

warnet tersebut, dia yang seharusnya hanya membayar  Rp 3000 akan tetapi 

                                                           
8
 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 25/25-W/F-25/27-III/2016 
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dikarenakan timer berjalan terus menyebabkan pembengkakan biaya tambahan 

sekaligus biaya tambahan tersebut hanya didapati dari taksiran operator.           

       Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, 

dan keadilan. Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai 

etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. 

Pelaku usaha yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis 

secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan 

konsumen, bahkan dirinya sendiri. Etika dijadikan pedoman dalam dalam 

kegiatan ekonomi bisnis.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang etika bisnis Islam dengan judul: “TINJAUAN ETIKA BISNIS 

ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA DI WARNET ZAKKI 

PONOROGO”. 

B. Penegasan Istilah 

        Untuk menjelaskan tentang pengertian judul skripsi ini, maka penulis 

memberikan penjelasan beberapa istilah dalam penulisan skripsi ini. 

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Etika Bisnis Islam adalah refleksi dan rasional dari perilaku bisnis dengan 

memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan.
9
 Dan 

mengedepankan nilai-nilai al-Qur‟an.
10

 Yakni paradigma bisnis yang 

dibangun dan dilandasi oleh konsep sebagai berikut : kesatuan, 

                                                           
9
 Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan 

YKPN, 2004),  41. 
10

 Ibid., 70. 
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keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran yakni 

meliputi kebijakan dan kejujuran.
11

 

2. Pembulatan harga adalah  tehnik membulatakan nominal uang ke angka 

    yang lebih tinggi atau rendah.        

3. Akad adalah pertemuan ijab dan qabul yang merupakan pernyataan 

eksternal kehendak batin para pihak.
12

               

4. Sewa menyewa (Ija<rah) adalah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam 

hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali dengan perkataan lain bahwa 

yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.
13

   

5. Warnet adalah  salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet 

kepada khalayak umum.
14

 

6. Pemadaman listrik adalah suatu keadaan dimana terhentinya supplai 

listrik, sehingga mengakibatkan semua perangkat mati. 

 

C. Rumusan Masalah 

         Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan  

beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap akad sewa di  warnet 

“Zakki” Ponorogo ? 

                                                           
11

 Muhammad dan Lukman Faurozi, Visi Al-Qur‟an Tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2002), 11-17. 
12

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjain Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), 143. 
13

 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.  
14

 http://Momoncomputer.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-warung-internet-

warnet.html, diakses 3 November 2015 pukul 14.00 WIB. 

 

http://momoncomputer.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-warung-internet-warnet.html
http://momoncomputer.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-warung-internet-warnet.html
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2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek pembulatan harga 

sewa di warnet “Zakki” Ponorogo ? 

3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembayaran sewa di 

warnet “Zakki” Ponorogo ketika listrik padam ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap akad sewa di 

warnet “Zakki” Ponorogo . 

2. Untuk menegetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek 

pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” Ponorogo . 

3. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembayaran sewa 

di warnet “Zakki” Ponorogo ketika listrik padam . 

 

E. Kegunaan Penelitian 

        Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memperoleh kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

        Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran 

penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang 

sewa menyewa warnet. Dan kemungkinan bisa dijadikan sebagai bahan 

penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan 

dikembangkan. 
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2. Manfaat Praktis 

        Bagi pengelola dan operator warnet, diharapkan dapat memahami 

bagaimana dalam menjalankan bisnis sewa menyewa warnet yang sesuai 

dengan etika bisnis Islam dan memberikan pemahaman terhadap 

penerapan sewa menyewa warnet yang lebih baik. 

 

F. Telaah Pustaka 

        Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fathul „Ulum yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bensin Di SPBU Kadipaten Kec. 

Babadan Kab. Ponorogo”. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan 

dari segi hukum Islam bahwa dalam transaksi akad jual beli bensin di 

SPBU Kadipaten Babadan Ponorogo, antara pihak SPBU dengan 

konsumen bertentangan dengan hukum Islam karena qabul tidak sesuai 

dengan akad. Selanjutnya dari segi pembulatan harga tarif bensin yang 

dilakukan oleh pihak SPBU Kadipaten Kec. Babadan Kab. Ponorogo 

bertentangan dengan hukum Islam, karena terdapat penyelewengan dalam 

penakaran, dan melebihi tarif harga yang telah ditentukan oleh 

pemerintah.
15

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zeffry Muhdi Farizal yang berjudul 

“Perspektif Fiqh Terhadap Mekanisme Sewa Play Station (Studi Kasus di 

                                                           
15

 Fathul „Ulum,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bensin Di SPBU 
Kadipaten Kec. Babadan Kab. Ponorogo”. (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2008), viii. 
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Rental Play Station “Iwank” Desa Tulung Kawedanan Magetan)”, 

menjelaskan tentang penetapan harga sewa Play Station yang terjadi di 

rental Play Station “Iwank” kurang sesuai dengan Hukum Islam, karena 

antara harga sewa Play Station dengan waktu sewa yang diperoleh tidak 

sesuai dengan kesepakatan, sehingga harga sewa tidak diketahui dengan 

jelas. Selanjutnya dari segi penghitungan waktu sewa ketika terjadi 

kerusakan di Play Station “Iwank” tidak sesuai dengan ketentuan Hukum 

Islam, karena tidak adanya ganti rugi ketika terjadi kerusakan pada Play 

Station, sehingga penyewa berhak membatalkan sewa. Sewa Play Station 

yang dilakukan oleh anak-anak di rental Play Station “Iwank” sudah sesuai 

dengan Hukum Islam, karena adanya izin dari walinya serta adanya 

kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun.
16

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Transaksi Dan Kepemilikan Sisa Uang Penelepon Oleh 

Pengelola Wartel (Studi Kasus di Wartel ZAM-ZAM Desa Cekok 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”, menjelaskan tentang 

pembulatan tarif pulsa di wartel ZAM-ZAM  Desa Cekok Babadan 

Ponorogo adalah sah dengan alasan sulitnya uang pecahan, diperbolehkan 

oleh PT. Telkom asal tidak lebih dari 10% dan adanya saling memaklumi 

atau merelakan antara kedua belah pihak. Pembulutan tersebut termasuk 

salah satu bentuk urf atau adat kebiasaan yang diperbolehkan oleh syara‟. 
                                                           

16
 Zeffry Muhdi Farizal,“Perspektif Fiqh Terhadap Mekanisme Sewa Play Station (Studi 

Kasus Di Rental Play Station “Iwank” Desa Tulung Kawedanan Magetan)”, (Skripsi, STAIN, 

Ponorogo, 2012), viii. 
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Selanjutnya dari segi akad telepon di Wartel ZAM-ZAM Desa Cekok 

Babadan Ponorogo antara pihak wartel dengan pihak penelpon termasuk 

bentuk ija<rah (sewa menyewa), dan hukumnya boleh walaupun dalam 

prakteknya tanpa menggunakan shighat lafadh (ijab dan qabul) dengan 

alasan transaksi seperti itu termasuk kategori shighat kinayah yaitu tanpa 

adanya ucapan, tulisan, dan isyarat tetapi hanya dengan perbuatan saja, 

dan hal yang demikian itu termasuk urf atau adat kebiasaan yang 

diperbolehkan oleh syara’.17
 

4. Penelitian yang dialakukan oleh Kunaifi Wawan dengan judul “Tinjauan 

Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Dalam penelitian ini 

menghasilkan bahwa UD. Jati Makmur dalam menetapkan harga jual 

barang mebelnya tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena 

dalam menetapkan harga, pihak UD. Jati Makmur menetapkan dengan 

cara melihat bahan dasar mebel yang digunakan, apabila menggunakan 

kayu jati murni dengan kualitas baik maka dari pihak UD. Jati Makmur 

menjualnya dengan harga mahal, tetapi sebaliknya jika bahan baku yang 

digunakan kualitasnya sedang maka dijual dengan harga murah. Dari 

proses penentuan kualitas kayu atau barang mebelnya UD. Jati Makmur 

tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tujuan utama 

penyamaran adalah semata-mata untuk membuat barang mebel yang 

                                                           
17

 Suwandi,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Dan Kepemilikan Sisa Uang 
Penelepon Oleh Pengelola Wartel (Studi Kasus di Wartel ZAM-ZAM Desa Cekok Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo)”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006), viii. 
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dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah dengan harga terjangkau, bukan 

untuk tadlis atau melakukan penipuan barang dari segi kualitasnya.
18

 

Dari hasil penelusuran penulis diatas terlihat bahwa belum ada 

skripsi yang membahas mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap 

Praktek Sewa Warnet. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis 

“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Sewa Di Warnet “Zakki” 

Ponorogo”. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan penulis tidak sama 

dari penelitian sebelumnya, karena fokus penelitian ini pada akad, 

pembulatan harga, dan pembayaran ketika listrik padam yang ditinjau dari 

etika bisnis Islam. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Field Research 

(Penelitian Lapangan).
19

 

2. Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dialami.
20

 

 

                                                           
18

 Kunaifi Wawan,“Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur 
Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014), viii.  

19
 Lexy J Meloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1998), 86. 
20

 Ibid., 3. 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di warnet “Zakki” Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh baik melalui 

literatur yang membahas mengenai persewaan atau data yang diperoleh 

secara langsung dengan wawancara narasumber di warnet “Zakki” 

Ponorogo. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan dari suatu penelitian, selebihnya adalah tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di lembaga 

terkait, diantarannya: 

a. Pemilik warnet “Zakki”  

b. Para pihak yang melakukan praktek sewa menyewa warnet yaitu 

operator dan pengguna warnet “Zakki”. 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

           Untuk mendapatkan data-data yang faktual maka penulis 

menggunakan metode : 

a. Wawancara 

     Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan jalan tanya 

jawab kepada pengelola warnet, operator dan pengguna di warnet 

“Zakki” Ponorogo. 
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b. Observasi  

       Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik observasi 

berpartisipasi (Participan Observation), pengamat bertindak sebagai 

partisipan.
21

 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan 

dengan wawancara dalam mengumpulkan data lapangan. Pada waktu 

di lapangan peneliti membuat “catatan” setelah pulang kerumah atau 

tempat tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”.22
 

c. Dokumentasi 

       Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku. 

Dokumentasi bisa berbentuk gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel 

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.
23

 

6. Tehnik Pengolahan Data 

Adapun tehnik pengolahan data yang diguankan adalah  dengan 

cara sebagai berikut :  

a. Editing 

      Yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kelarasan satu 

                                                           
21

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 64. 
22

 Meleong, Metodologi Penelitian, 153-154. 
23

 Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 

1981), 191. 
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dengan yang lainnya, dan beragam masing-masing dalam 

kelompok.
24

 

b. Organizing 

     Yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data 

yang diperoleh dalam rangka paparan yang ada dan direncanakan 

sebelumnya sesuai dengan permasalahan.
25

 

c. Penemuan hasil data 

      Yaitu melakukan analisa lanjutan dengan menggunakn teori dan 

dalil-dalil tertentu sehingga memperoleh kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan yang ada. 

7. Tehnik Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan 

analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta ke 

konsep yang lebih umum dan digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari lapangan yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum.
26

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

       Pembahasan skripsi yang akan ditulis ini, dibahas dalam lima bab 

yang msing-masing bab terdiri dari sub-sub tersendiri. Pembahasan pada 

tiap-tiap bab akan diuraikan sebagai berikut : 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Ibid., 192. 
26

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rieneka Cipta, 1999), 146. 
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BAB I   :    PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi 

pola pemikiran skripsi ini, yang meliputi latar belakang, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II    :  ETIKA BISNIS ISLAM  

Dalam bab ini berfungsi untuk mengetengahkan kerangka 

acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan 

penelitian, yang meliputi: pengertian etika bisnis Islam,  dasar 

etika bisnis Islam, aksioma Islam dalam etika bisnis, penerapan 

aksioma Islam dalam etika bisnis. 

BAB III   :  PRAKTEK SEWA DI WARNET ZAKKI PONOROGO 

Dalam bab ini akan membahas profil dari warnet zakki yang 

didalamnya terdapat gambaran umum lokasi penelitian, letak 

geografis warnet “Zakki”, sarana dan prasarana, layanan, 

operasional, daftar harga sewa, akad sewa, praktek 

pembulatan harga, pembayaran sewa warnet ketika listrik 

padam. 

BAB IV    :   ANALISIS ETIKA BISNIS TERHADAP PRAKTEK  

PRAKTEK  SEWA DI WARNET “ZAKKI” PONOROGO 

Yang berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan 

teori bab II yang meliputi analisis terhadap akad sewa di 
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warnet Zakki Ponorogo, analisis terhadap pembulatan harga 

sewa di warnet Zakki Ponorogo, analisis terhadap 

pembayaran sewa di warnet Zakki Ponorogo ketika listrik 

padam.  

  BAB V  :  PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran-saran yakni 

penulis menyarankan kepada pihak tertentu terkait tentang 

pembahasan skripsi ini, biografi penulis, dan penutup. 
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BAB II 

ETIKA BISNIS ISLAM  

 

A. Etika Bisnis Islam 

1. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang asas-

asas akhlak.
27

 Secara bahasa etika diartikan sebagai ethos dalam 

bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (custom) atau karakter 

(character). Selanjutnya moral berasal dari bahasa latin mores, yang 

berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima 

oleh umum. Dalam bahasa indonesia moral diterjemahkan dengan 

susila, yaitu: perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik 

dan wajar, yang meliputi satuan sosial dan lingkungan tertentu.
28

 

Dalam kata lain seperti dalam kamus webster berarti “the 

distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of 

a person, group or institution” (karakter istimewa, sentimen, tabiat 

moral, atau keyakian yang membimbing seseorang, kelompok atau 

institusi).
29

 

Dalam Islam, istilah yang dekat berhubungan dengan etika di 

dalam al-Qur‟an adalah khulu<q. Khulu<q dari data dasar khaluqa-

                                                           
27

 Tri Rahma, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  (Surabaya: Karya Agung, 2011), 129. 
28

 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2009), 204. 
29

 Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2007), 139. 
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khulu<qan, yang berarti tabi‟at, budi pekerti, kebiasaan, kesastrian. Kata 

dasar khulu<q yaitu khaluqa sangat berdekatan sekali dengan kata dasar 

khalaqa-khalqan yang berarti menjadikan, menciptakan. Dari kata 

khalaqa berubah-rubah dalam bentuk menjadi al-kha<liq yang 

menciptakan dan al-makhlu<q yang diciptakan. Sedangkan dari 

khaluqa-khulu>q berubah menjadi al-khala<q yang kemudian dikenal 

menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri.
30

 

Ada banyak definisi etika yang dikemukakan oleh para ahli, namun 

semua mengacu pada moralitas. Sehingga etika dapat diterjemahkan 

sebagai bentuk tindakan dengan mendasarkan moral sebagai ukuran. 

Moral dan ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi 

agama, hati nurani dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak 

tertulis.
31

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “moral” 

memiliki arti : 

a. Ajaran tentang baik dan buruk yang diterima mengenai perbuatan, 

sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. 

b. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemanagat, 

bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.
32

 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia bisnis adalah usaha dagang atau 

usaha komersial dalam dunia perdagangan.
33

 Bisnis secara bahasa 

berasal dari kata business yang berarti “sibuk” dalam kontek individu, 
                                                           

30
 Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 38. 

31
 Ibid., 2. 

32
 Kamus Besar Bahasa Indonesia  Vol II, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 271. 
33

 Tri Rahma, Kamus Lengkap, 95. 
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komunitas, atau kelompok. Sedangkan secara istilah bisnis adalah 

sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui 

proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengelolahan barang 

(produksi).
34

 

Etika bisnis (Business Ethics) merupakan sesuatu yang makin lama 

akan semakin penting peranannya di dalam masyarakat, oleh karena itu 

proses bisnis akan berlangsung makin cepat dan makin merata. Etika 

bisnis juga dapat diartikan sebagai etika yang menyangkut tata 

pergaulan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis.
35

 

Dari definisi etika bisnis di atas, etika bisnis juga dapat 

didefinisikan  sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk dan salah 

paham dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam 

arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para 

pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, 

berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya 

dengan selamat.
36

 

Dari beberapa pengertian diatas menurut hemat penulis Etika 

Bisnis Islam adalah Refleksi dan rasional dari perilaku bisnis dengan 

memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan. Dan 

mengedepankan nilai-nilai al-Qur‟an yang dilandasi oleh konsep 

                                                           
34

 Muhammad, Etika Bisnis, 37. 
35

 Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2007), 6. 
36

 Rafik Isa, Etika Bisnis, 3. 
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kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, 

kebenaran yang meliputi kebijakan dan kejujuran. 

 

2. Dasar Hukum 

Dasar hukum etika bisnis Islam adalah sebagai berikut: 

a. An-Nisaa‟ ayat 29 

َاَرًة  َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَ َأْن َتُكوَن ِِ يَاأَي َها الِذيَن َءاَمُنوا ََ تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوََ تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإن اللَه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”37
 

b. Ash-Shaff ayat 10 

َاَرٍة تُ ْنِ يُكْم ِمْن َعَذاٍا أَلِيمٍ   يَا أَي َها الِذيَن  َمُنوا َ ْل أَُ لُكْم َعَل  ِِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku 

tunjukkan suatu  perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari 

azab yang pedih?”38
 

c. Al-Baqarah ayat 42 

 

َْْق َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن  َْْق بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموا ا  َوََ تَ ْلِبُسوا ا
 Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan 
yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang 

kamu mengetahui.”39
 

 

                                                           
37

 Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 4:29. 
38

Ibid., 61:10. 
39

 Ibid., 2:42. 
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3. Aksioma Islam Dalam Etika Bisnis 

Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan 

kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. 

Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah diselipkan dan 

diinternalisasi dalam pengembangan sistem etika bisnis.
40

 Sedangkan 

Sedangkan paradigma bisnis adalah adalah gugusan pikir cara pandang 

tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis baik sebagai aktivitas 

maupun sebagai entitas.
41

 

Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi moral 

awareness para pebisnis muslim untuk menetukan prinsip-prinsip yang 

dianut dalam menjalankan bisnisnya. Aksioma-aksioma tersebut 

adalah sebagai berikut:
42

 

a. Kesatuan (Unity) 

        Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan 

dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek 

kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, 

menjadi suatu “homogeneous whole” atau keseluruhan yang 

homogen, serta mementingkan konsep konsensistensi dan 

keteraturan yang menyeluruh. 

        Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, 

ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar 

                                                           
40

 Badroen, Etika , 88-89. 
41

 Muhammad, Visi, 10. 
42

 Badroen, Etika , 89. 
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pandangan ini maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun 

horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam 

sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan 

keterputusan.
43

 

       Secara khusus harus dicatat bahwa pandangan Islam tentang 

kesatuan dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, 

melainkan mencakup seluruh manusia yang dipandang sebagai 

masyarakat yang satu, seperti yang dinyatakan Allah dalam Surat 

Hujurat (49) ayat 13 yaitu: 

يَا أَي َها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َث  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل 
 لِتَ َعاَرُ وا ِإن َأْكَرَمُكْم ِعْنَ  اللِه أَتْ َقاُكْم ِإن اللَه َعِليٌم َخِب ٌ 

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
44

 

     Berdasarkan aksioma ini maka pengusaha muslim dalam 

melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan 

melakukan paling tidak tiga hal : Pertama, diskriminasi diantara 

pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, 

warna kulit, jenis kelamin atau agama. Kedua , terpaksa atau 

dipakasa melakukan praktek-praktek mal bisnis karena hanya 

Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, 

                                                           
43

 Ibid., 11-12. 

   
44

 Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya , 49:13. 
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sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam 

berbagai dimensinaya. Ketiga , menimbun kekayaan atau serakah, 

karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah. 

b. Keseimbangan (Keadilan) 

      Keseimbangan (equiblirium) atau keadilan menggambarkan 

dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan 

keseluruhan harmoni pada alam semesta. Equiblirium 

(keseimbangan) adalah konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam 

bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.
45

 Hukum dan 

tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan 

keseimbangan yang harmonis. Tatanan ini pula yang dikenal 

dengan sunatullah.
46

 

      Sifat keseimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar 

karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis 

yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. 

Kebutuhan akan sikap keseimbangan atau keadilan ini ditekankan 

oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan 

wasathan. Ummatan wasathan adalah umat yang memiliki 

kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya 

pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, 

kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus 

                                                           
45

 Badroen, Etika , 37. 
46

 Muhammad, Visi, 13. 
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ditetapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis misalnya 

dicantumkan dalam Surat Furqon ayat 67 

ِلَك قَ َواًما َ ذَٰ ْْ ََْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ  ََْ ُيْسرُِ وا َو  َوالِذيَن ِإَذا أَنَفُقوا 

 Artinya: “Dan orang-orang yang apabila menginfakkan 

(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di 

antara keduanya secara wajar”.
47

 

       Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas keseimbangan 

dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus 

memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan 

dasar antara konsumsi, distribusi, dan produksi harus berhenti pada 

suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan 

kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggaman segelintir orang. 

Kedua, „keadaan‟ perekonomian yang tidak konsisten dalam 

distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam 

menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi 

semakin menyempit. Ketiga , sebagai akibat dari pengaruh sikap 

egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis 

Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang tak terbatas 

maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali.
48

 Perilaku 

keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan 

dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha 

muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang 

                                                           
47

 Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 25:67. 
48

 Muhammad, Visi, 14. 
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dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang 

terbaik dan membawa akibat yang baik pula.
49

 

c. Kehendak Bebas (Ikhtiyar) 

      Kebebasan dalam perspektif ushul fiqih berarti bahwa dalam 

muamalah, Islam membuka pintu seluas-luasnya, dimana manusia 

bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nash yang 

melarangnya. aksioma ini di dasarkan pada kaidah, pada dasarnya 

dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada 

dalil yang melarangnya.
50

 

     Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, manusia di dalam 

berbisnis mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, 

termasuk menepati atau mengingkarinya. Dalam masalah 

perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun 

perjanjian yang dibuatnya dalam pergaulan sesama (kehidupan), 

manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut.
51

 

     Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada 

Allah maupun perjanjian yang dibuatnya dalam pergaulan sesama, 

manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut. Seperti 

yang dinyatakan oleh firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 

1 yaitu: 
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 . . .يا أَي َها الذيَن  َمُنوا َأْوُ وا بِاْلُعُقوِ  ُأِحل ْ 

     Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah janji-janjimu”.
52

 

   Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, 

tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang 

lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi 

seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi 

yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus 

memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan 

dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya.
53

 

d. Pertanggungjawaban     

      Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil 

dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan 

keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan 

tindakannya.  

     Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma 

kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas 

dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua 

yang dilakukannya. Allah SWT berfirman dalam Surat Ali-Imran 

(3) ayat 92 yaitu: 
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ُُِبوَن َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء  َِإن اللَه  ا  َلْن تَ َناُلوا اْلِِ َحَ تُ ْنِفُقوا ِِ

 ِبِه َعِليمٌ 

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 

(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta 

yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
54

 

     Dalam bidang ekonomi dan bisnis, aksioma ini dijabarkan 

menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah 

menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki 

kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi 

seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya 

sendiri, ia juga harus menyadari tingkat keberhasilan dan konsumsi 

berbagai anggota masyarakat yang lain. 

     Tanggungjawab merupakan prinsip dinamis yang berhubungan 

dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis 

individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam 

masyarakat. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, aksioma ini 

dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia 

telah menyerahkan suatu tanggungjawab yang tegas untuk 

memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka 

perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada 

penghasilannya sendiri, ia harus menyadari tingkat penghasilan dan 
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konsumsi sebagai anggota masyarakat yang lain. Konsepsi 

tanggungjawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan 

terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat 

makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan 

secara bersama-sama.  

     Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan 

mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala 

sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini 

diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu: Pertama, 

dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan 

dengan upah minimum yang secara soaial dapat diterima oleh 

masyarakat. Kedua, economic return bagi pemberi pinjaman modal 

harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya 

tidak dapat diramalkan denga probalitas kesalahan nol dan tak 

dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). Ketiga, Islam 

melarang semua transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan 

istilah gharar.
55

  

     Maksud al-gharar ialah “ketidakpastian”, maksud 

ketidakpastian dalam transaksi muamalah ialah, “terdapat sesuatu 

yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh 

menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak 

yang lain”. Menurut Ibn Rush maksud al-gharar ialah “kurang 
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maklumat tentang keadaan barang (obyek) , wujud keraguan pada 

kewujudan barang, kuantiti, dan maklumat yang lengkap 

berhubung dengan harga. Ia turut berkait dengan masa untuk 

diserahkan barang terutamanya ketika uang sudah dibayar, tetapi 

masa untuk diserahkan barang tidak diketahui”. Ibnu Taimiyah 

menyatakan al-gharar ialah, “apabila satu pihak mengambil 

haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia 

dapat”.56
 

e. Kebenaran (Kebijakan dan kejujuran) 

      Di dalam prinsip-prinsip bisnis Rasulullah, yaitu salah satunya 

beliau mengajarkan dalam berbisnis harus shiddiq, yaitu benar dan 

jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam 

transaksi bisnis. Larangan menipu, berdusta, mengurangi takaran 

atau timbangan, dan mempermainkan kualitas, akan menyebabkan 

kerugian yang sesungguhnya, baik di dunia dan akhirat.
57

 

     Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna 

kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu 

kebajikan dan kejujuran. 
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     Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran 

dimaksudkan sebagi niat, sikap dan perilaku yang benar, yang 

meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh 

komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya 

meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). 

     Kebijakan adalah sikap ihsan, beneviolence yang merupakan 

tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam 

pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. 

    Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap 

kesukarelan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, 

sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, 

kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama 

mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera 

memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidak cocokan, bahkan 

pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan 

menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai antar sesama 

pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, 

toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun 

kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang 

dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam 

khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.  
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      Dalam al-Qur‟an, aksioma kebebenaran mengandung kebajikan 

dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan 

atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.
58

  

     Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran 

maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. 

Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam 

bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan 

penyesalan sedikitpun. Bukan melahirkan situasi dan kondisi 

permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. 

Dengan demikian kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam 

semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan 

tidak ada rekayasa. 

     Pengejawantahan aksioma kebenaran dengan dua makna 

kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi 

Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. 

Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi tidak pernah sekalipun 

melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan 

kecacatan suatu barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis 

dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.
59

 

     Keadilan bukan hanya diterapkan pada orang lain, tetapi juga 

harus diterapkan pada siapapun. Dengan demikian keadilan 
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meliputi pula baik dalam perjanjian maupun sumpah-sumpah. 

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hud (11) ayat 85 yaitu: 

َويََٰقْوِم َأْوُ وا ٱْلِمْكَياَل َوٱْلِميزَاَن بِٱْلِقْسِط  َوََ تَ ْبَخُسوا ٱلناَس َأْشَياَءُ ْم َوََ 
 تَ ْعثَ ْوا ِ  ٱْٱَْرِض ُمْفِسِ ينَ 

Artinya: “Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan 

janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka 

dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan 

membuat keruskan”.60
 

4. Penerapan Aksioma Islam Dalam Etika Bisnis 

     Berdasarkan pada filsafat dan aksioma Islam, untuk selanjutnya 

digunakan sebagai pijakan dalam membangun etika bisnis dalam 

konteks Islam. Bangunan ini sekaligus sebagai dasar penerapan konsep 

dari filsafat dan aksioma dalam etika bisnis, sebagai berikut:
61

 

a. Penerapan Konsep Tauhid Dalam Etika Bisnis 

    Terkait dengan konsep tauhid seorang pengusaha muslim 

tidak  akan: 

1) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau 

siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna 

kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Hal ini sesuai dengan 

tujuan Allah SWT untuk menciptakan manusia.
62
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2) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut 

dan cinta kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti aturan 

perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, 

di dunia kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya. Ia akan 

selalu merasa bahagia.
63

 

3) Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan. Konsep 

amanah atau kepercayaan memilki makna yang sangat penting 

baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat 

sementara, dan harus dipergunakan secara bijaksana. Tindakan 

seorang muslim tidak semata-mata dituntun oleh keuntungan, 

dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apapun.
64

 

b. Penerapan Konsep Keseimbangan Dalam Etika Bisnis 

     Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara 

harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Allah SWT berfirman 

dalam Surat Al-Isra (17) ayat 35 yaitu: 

ٌر َوَأْحَسُن  َوَأْوُ وا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلُتْم َوزِنُواْ بِالِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخي ْ

 تَْأِوييً 

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu 
menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. 

Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.”65
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     Sangat menarik untuk mengetahui bahwa makna kata „adl 

adalah keadilan dan kesetaraan.
66

 Sebuah transaksi yang 

seimbang adalah juga setara dan adil. Islam sebenarnya tidak 

ingin menciptakan sebuah masyarakat pedagang, yang berbisnis 

semata demi alasan kedermawanan. Sebaliknya, Islam ingin 

mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan 

kecintaannya untuk memiliki barang-barang. Sebagai akibatnya, 

baik sikap kikir maupun boros keduanya dikutuk baik dalam Al-

Qur‟an maupun Hadits.67
  Berlaku adil akan dekat dengan 

takwa, karena itu dalam perniagaan (tijarah), Islam melarang 

untuk menipu, walaupun hanya sekadar membawa sesuatu pada 

kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.
68

 

     Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan 

berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan 

dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil 

paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan 

ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.
69

 

c. Penerapan Konsep Kehendak Bebas dalam Etika Bisnis 

  Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki 

kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun 

mengingkarinya. Seorang muslim, yang telah menyerahkan 
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hidupnya pada kehendak Allah SWT, akan menepati semua 

kontrak yang telah dibuatnya.
70

 

d. Penerapan Konsep Tanggungjawab dalam Etika Bisnis 

    Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, 

ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan 

bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga 

berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggungjawab tertinggi 

atas tindakannya sendiri.
71

 Berkaitan dengan hal ini, Allah 

berfirman dalam Surat Al-Muddaththir (74) ayat 38 yaitu: 

 ُكل نَ ْفٍ  ِ َا َكَسَبْ  َرِ يَن ٌ 

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang 

telah diperbuatnya”.72
 

    Karenanya, konsep ini bertalian erat dengan konsep 

kesatuan, keseimbangan dan kehendak bebas. Semua 

kewajiban harus dihargai kecuali jika secara moral salah. 

e. Penerapan Konsep Kebijakan dalam Etika Bisnis 

   Menurut Al-Ghazali dalam buku karya Muhammad yang 

berjudul “Etika Bisnis Islami” disebutkan bahwa terdapat enam 

bentuk kebajikan, yaitu: 

1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus 

memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang 
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sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan 

keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya. 

2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan 

lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan 

membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan 

seperti ini akan memberikan akibat yang mulia, dan tindakan 

yang sebaliknya cenderung akan memberikan hasil yang 

juga berlawanan. Bukan suatu hal yang patut dipuji untuk 

membayar orang kaya lebih dari apa yang seharusnya 

diterima manakala ia dikenal sebagai orang yang suka 

mencari keuntungan yang tinggi. 

3) Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, 

seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi 

waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk 

membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus 

membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban 

sang peminjam. 

4) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin 

mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya 

diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan. 

5) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam 

jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan 
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jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu 

pembayarannya. 

6) Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup 

bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak 

mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.
73
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BAB III 

PRAKTEK SEWA DI WARNET “ZAKKI” PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Warnet Zakki 

Warnet zakki berada di Gundik Slahung tepatnya di jalan Sukamni 

Hadi, adapun batas-batas wilayah sekitar warnet Zakki adalah : 

- Sebelah Utara  : Desa Nailan 

- Sebelah Selatan : Desa Kambeng 

- Sebelah Timur  : Desa Crabak 

- Sebelah Barat  : Desa Singkil 

Luas warnet zakki adalah sekitar 300 m
2
,
 
dengan luas 300 m

2 
 

pengguna warnet cukup dengan duduk lesehan karena warnet ini begitu 

luas tanpa harus memakai kursi untuk para pengguna. Di dalam area 

warnet zakki terdapat 11 personal komputer, mouse, keyboard, 

headsheet, CPU, printer. Warnet zakki tempatnya sangat luas dan 

sangat nyaman untuk dikunjungi walaupun berada didekat jalan raya 

yang cukup ramai dengan lalu-lalang kendaraan bermotor. Selain itu 

disamping warnet ini juga ada orang yang berjualan aneka minuman, 

seperti : (berbagai macam jus buah, berbagai macam es dan kopi).  

 Hal demikian yang menyebabkan warnet zakki ini selalu ramai 

dikunjungi pelanggan. Selain lokasinya yang mudah dijangkau karena 
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warnet ini letaknya cukup strategis yakni warnet zakki terletak tepat di 

pinggir jalan berhadapan dengan tempat belanja Alfamart Gundik. 

Sehingga pengunjung baik dari daerah barat, timur, utara maupun 

selatan dapat dengan mudah menemukan warnet ini. Selain itu di dalam 

warnet tersebut juga terdapat satu toilet yang mana dapat dipakai oleh 

semua orang, sehingga ketika ada pengguna yang ingin ke toilet tidak 

perlu kebingungan mencari tempat.
74

 

2. Sejarah Warnet Zakki 

Warnet zakki pada awalnya berasal dari sebuah bangunan rumah 

yang berukuran 300 m
2 

yang terletak di Jalan Sukamni Hadi, Desa 

Gundik, Kecamatan Slahung. Dahulu sebelum berdiri warnet zakki, 

tanah seluas 300 m
2 

 itu adalah warung mie ayam. Setelah warung mie 

ayam ditutup, tempat ini disewa oleh Pak Iwan untuk didirikan warnet. 

Warnet zakki baru berdiri pada awal tahun 2010, saat itu jumlah warnet 

di daerah Slahung khususnya bagian utara hanya ada dua warnet dan 

salah satu nya adalah warnet zakki. Pada masa itu peluang membuka 

ladang usaha warnet  dapat dikatakan menjanjikan.
75

 

 Pada tahun 2010 Pak Iwan merasa kebutuhan informasi khususnya 

internet banyak dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, 

selain itu masyarakat masih jarang yang memiliki personal komputer 

kecuali untuk orang-orang tertentu seperti hal nya orang kantoran atau 

tenaga-tenaga pendidik. Selain itu Pak Iwan melihat bahwa anak-anak 
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sekolah terkadang diberikan tugas yang mana tugas itu bersumber dari 

internet, baik itu tugas berupa wacana berita maupun gambar-gambar 

yang sekaligus harus diprint. 

  Pada tahun itu pula arus perkembangan aplikasi dunia maya 

sudah mulai merembet ke setiap orang. Anak muda pada waktu itu 

sedang booming dengan facebook dan beberapa soaial media yang 

lainnya, maka Pak Iwan  melirik untuk membuka usaha warnet, karena 

saya merasa kedepannya usaha ini akan menghasilkan pendapatan yang 

banyak. Dengan berdirinya Warnet Zakki, masyarakat akan lebih 

mudah dalam mengakses internet, anak-anak sekolah lebih mudah 

dalam mengerjakan tugas dari sekolah serta anak- anak muda tidak 

perlu bingung atau ketinggalan akan informasi terkini. Dan ternyata 

minat pengguna internet sangat banyak yang mana mayoritas terdiri 

dari kalangan pelajar SMP SMA. Peran persewaan warnet ini sangat 

dibutuhkan oleh semua kalangan. Pada awal berdirinya warnet zakki 

belum menyediakan voucher wifi, namun sejak tahun 2013 mulai 

menyediakan mulai dari 1 jam sampai 3 jam.
76

 

       Di dalam warnet ini terdiri dari 10 bilik, yang mana dari 10 bilik 

tersebut yang masih dapat dipakai tinggal 8 bilik. Untuk yang 2 bilik 

tidak dipakai karena personal komputernya rusak. Nama warnet ini 
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diambil dari nama panggilan anak saya (pemilik warnet) yang pertama 

yaitu Zakki.
77

 

3. Sarana dan Prasarana di Warnet Zakki 

  Sarana dan prasarana yang ada di warnet zakki antara lain:
78

 

a. Personal Komputer : 11 unit 

b. Meja Personal Komputer : 10 

c. Meja Kasir : 2 

d. Keyboard : 11 

e. Mouse : 11 

f. CPU : 12 

g. Printer : 1 

h. Headshet : 10 

4. Layanan di Warnet Zakki 

       Jenis layanan yang ada di warnet zakki Desa Gundik Kecamatan 

Slahung antara lain yaitu: 
79

 

a. Layanan internet  

b. Game voucher wifi  

c. Pulsa 

d. Token listrik 

e. Service komputer leptop  

f. Sistem android 
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5. Operasional Warnet Zakki 

a. Cara Kerja Operator Warnet 

   Untuk pagi hari operator warnet adalah perempuan yakni Indra 

Anggraini , operator datang membuka warnet pukul 07.30 setelah itu 

membersihkan ruangan warnet, sedangkan  pukul 08.00 pengunjung 

sudah bisa datang dan menggunakan layanan warnet tersebut. 

Kemudian ganti shift pukul 17.00, untuk shift malam yang menjadi 

operator adalah saya sendiri selaku pemilik warnet.
80

 

b. Keberlangsungan Warnet Zakki   

    Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa kendala 

yang dihadapi pemilik warnet dalam menjalankan usaha warnet ini 

adalah biaya operasional yang dikeluarkan untuk perawatan warnet 

tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima karena jumlah 

pengunjung dari hari ke hari mengalami penurunan, hal itu 

disebabkan masyarakat sekarang ini sudah banyak yang memiliki 

gadget maupun leptop untuk akses internet maupun game. Sehingga 

untuk lebih meminimalisir biaya, untuk shift malam pemilik sendiri 

yang menjaga dan bisa dikatakan kalau Pak Iwan memperkerjakan 

hanya satu orang karyawan.
81

 

  Selain hal itu jumlah pengunjung juga menentukan berhasil 

tidaknya usaha tersebut, untuk sekarang ini jumlah pengunjung 

mengalami penurunan, dalam sehari sekitar 10 sampai 15 
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pengunjung, tidak seperti dahulu hampir setiap hari dipadati 

pengunjung terutama hari Sabtu dan Minggu. Ditambah sekarang 

adalah musim penghujan, pengunjung yang datang kesini bertambah 

minim. Selain itu hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat sudah 

memiliki gadget maupun laptop atau notebook untuk mengakses 

internet, sehingga mereka jarang untuk pergi ke warnet. Sekarang 

untuk mengakses internet melalui ponsel tinggal menyalakan data 

seluler sesuai dengan kartu perdana yang terpasang di ponsel 

tersebut.
82

 

   Pengunjung warnet zakki mulai dari kalangan anak kecil sampai 

orang dewasa yakni anak sekolah mulai SD SMP SMA hingga 

Mahasiswa. Diantara pengunjung mulai dari SD SMP SMA dan 

Mahasiswa tersebut yang paling dominan adalah pelajar SMA. 

Mayoritas mereka datang kesini pada hari Sabtu seusai sekolah atau  

hari Minggu untuk mengerjakan tugas sekolah atau sekedar 

internetan pada umumnya.  Sebagaian besar pelanggan atau penyewa 

warnet ini adalah para remaja dan anak-anak sekitar desa Gundik, 

akan tetapi tidak sedikit juga para pelanggan yang datang dari daerah-

daerah lain, seperti Balong, Bungkal, Slahung.
83

 

c. Proses Sewa Warnet 

      Di warnet zakki biasanya pelanggan (penyewa) datang 

langsung ke warnet zakki dan melihat secara langsung personal 
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komputer nomor berapa yang akan mereka sewa, kemudian apabila 

personal komputer belum ada yang menyewa  atau masih kosong 

maka mereka sewa, tetapi apabila semua personal komputer sudah 

dipakai maka penyewa harus memesan dan menunggu terlebih 

dahulu sampai personal komputer yang dipesan sudah selesai 

digunakan oleh penyewa yang lain.
84

 

6. Daftar Harga Sewa Di Warnet Zakki 

Untuk tarif internet, warnet zakki membagi nya ke beberapa 

pilihan yakni personal,  group,  member, dan paket.
85

 

NO PILIHAN DURASI HARGA 

1 Personal 1 jam Rp 3000 

2 Group 1 jam Rp 2750 

3 Member 1 jam Rp  2500 

4 Paket 1 1 jam Rp 2000 

5 Paket 2 2 jam Rp 4000 

6 Paket 3 3 jam Rp 6000 

7 Game 1 jam Rp 3000 
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B. Deskripsi Data 

1. Data Tentang Akad Sewa di Warnet Zakki 

     Teknik yang digunakan dalam sewa-menyewa warnet di warnet zakki 

ini adalah melalui adanya sebuah kesepakatan antara penyewa dan yang 

menyewakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan diharapkan 

kedua belah pihak dituntut mampu memenuhi kewajibannya masing-

masing. 

        Perhitungan waktu sewa di warnet zakki dengan menggunakan 

suatu program yang disebut dengan system timer billing . Timer billing 

adalah suatu system yang berfungsi sebagai pengaturan waktu. Timer 

billing ini sangat bermanfaat untuk memanage segala transaksi yang 

terjadi, pemakaiannya lebih praktis, dan lebih menghemat dari segi 

pengeluaran, maksudnya dengan menggunakan system timer billing ini 

setiap usaha hanya perlu memperkerjakan satu orang operator untuk 

mengontrol segala aktivitas transaksi yang terjadi.
86

  

      Menurut Indra Aggraini selaku operator warnet zakki mengatakan, di 

warnet zakki tidak ada batas minimal pemakaian, warnet ini tidak 

mematok berapa lama minimal pengguna memakai internet. Untuk 

penentuan harga nya dicontohkan semisal memakai personal, tarif 

personal 1 jam adalah Rp 3000, ketika pengguna nantinya sudah masuk 

login menggunakan internet sudah langsung Rp 3000.
87

 Namun hal ini 
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oleh operator tidak pernah dijelaskan kepada pengguna kaitannya dengan 

tarif yang berlaku untuk pengguna yang sudah login internet.
88

 

       Berdasarkan pengalaman salah seorang pengguna warnet zakki 

seperti Fitri ketika ia sedang menggunakan internet dengan pilihan 

personal disini belum genap 1 jam itu tetap diharuskan membayar sesuai 

dengan tarif 1 jam nya, ia merasa sedikit bingung juga terkait dengan hal 

tersebut, dikarenakan operator  juga tidak menjelaskan kepada nya kalau 

nantinya ada pengguna memakai internet belum genap 1 jam harus tetap 

membayar sejumlah nominal tersebut. Fitri sebagai pengguna merasa 

kurang puas dengan hal ini.
89

 

       Selain itu menurut Yoris yang juga merupakan pengguna warnet 

menuturkan bahwa ia mengetahui adanya ketidaksesuaian antara harga 

sewa dengan waktu sewa , yang mana belum genap 1 jam tetap 

diwajibkan membayar sebesar Rp 3000. Ia merasa tidak puas dengan hal 

itu, menurut ia lebih baik dirubah saja tarifnya.
90

 

       Adapun hasil wawancara dengan penyewa yang lain yang bernama 

Zainal di warnet zakki mengeanai pembayaran sewa warnet adalah 

sebenarnya Zainal mengetahui adanya ketidaksesuaian antara harga sewa 

dengan waktu sewa, yang mana ketika ia pernah memakai belum genap 1 

jam personal tetap diharuskan membayar sesuai dengan tarif 1 jam. Akan 

tetapi menurut dia selaku pengguna apabila hal ini sudah menjadi 

ketentuan pihak pengelola ya apa boleh buat, akan tetapi sebaiknya ada 
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pemberitahuan kepada pihak pengguna mengenai tarif sekali masuk 

menggunakan internet dan tarif belum genap 1 jam (misalnya ditulis di 

dinding), agar pihak pengguna dapat mengetahui dan memaklumi adanya 

ketentuan tersebut.
91

 

2. Data Tentang Pembulatan Harga Sewa di Warnet Zakki 

      Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan sewa menyewa 

internet adalah koneksi yang cepat dan pelayanan yang bagus, selain itu 

salah satu keinginan besar pengguna adalah menggunakan internet 

dengan jaringan yang lancar dan harga terjangkau, tetapi mimpi itu tidak 

selalu sama bahkan bertentangan dengan pelaku bisnis.  

      Berdasarkan keterangan Pak Iwan selaku pemilik warnet zakki, 

mengatakan jika di warnet zakki menerapkan pembulatan harga, 

pembulatan tersebut biasa dilakukan opearator ketika pengguna 

menggunakan group dan member.
92

  

        Disini pembulatan harga diberlakukan untuk group dan member, 

tarif group 1 jam adalah Rp 2750 sedangkan tarif member 1 jam adalah 

Rp 2500, contoh jika ada pengguna memakai internet dengan pilihan 

group dan habis Rp 2750, oleh operator dibulatkan menjadi Rp 3000.
93

 

Cara yang dilakukan oleh operator dalam mengatasi sulitnya 

mendapatkan uang recehan yakni dengan cara operator membulatkan 

tarif internet, seperti hal nya untuk group dan member. operator tidak 

menginformasikan tentang kebijakan ini, baik itu secara lisan maupun 
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secara tulisan dengan memasangi selembaran di dinding.
94

 Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Fitri selaku pengguna warnet, bahwa dia tidak 

pernah diberitahu oleh opearator kalau disini ada pembulatan harga.
95

 

       Menurut pengguna yang bernama Yoris, bahwa ia  selaku pengguna  

merasa keberatan dan kurang puas dengan adanya pembulatan ini, 

meskipun hanya sebesar Rp 250 tetapi ia sebagai konsumen kerap kali 

ketika memakai member dibulatkan, menurut ia seharusnya pihak warnet 

menyediakan uang recehan atau akan lebih baik jika  tarif  diganti agar 

tidak ada pembulatan harga.
96

 

        Hal yang sama juga diungkapkan Fitri yang juga merupakan 

pengguna warnet, bahwa ia pernah memakai group pada waktu itu, tarif 1 

jam grub ialah Rp 2750. Dan ketika ia membayar, operator langsung 

menyebutkan Rp 3000, tanpa memberitahu kepada nya jika  tarif tersebut 

dibulatkan serta adanya kebijakan pembulatan internet untuk group dan 

member.
97

 

        Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Zainal bahwa ketika 

ia sedang menggunakan internet dengan pilihan group, ia sebenarnya 

melihat dengan jelas jika di billing komputer yang ia pakai menunjukkan 

tarif Rp 2750, namun ketika ia membayar kepada operator tarif tersebut 
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dibulatkan menjadi Rp 3000. Operator dalam melakukan pembulatan 

tersebut tidak menyebutkan berapa harga sebenarnya. 
98

 

          Penyebab diberlakukannya pembulatan harga di warnet zakki 

adalah yang seperti diungkapkan Pak Iwan yaitu karena pihak warnet 

merasa kesulitan dalam menyediakan uang recehan, dan pembulatan itu 

dilakukan agar lebih praktis dalam pembayarannya.
99

 

3. Data Tentang Pembayaran Sewa Ketika Terjadi Pemadaman Listrik 

di Warnet Zakki  

        Hubungan antara pemilik usaha warnet dan pengguna diharapkan 

memiliki hubungan yang baik. Tidak dapat dipungkiri jika dalam sewa 

menyewa ada suatu keadaan di luar dugaan pengguna maupun operator 

seperti hal nya ketika terjadi pemadaman listrik.  

        Warnet zakki belum menggunakan UPS dikarenakan UPS tersebut 

harganya sangat mahal, dan jika jarang terpakai justru menyebabkan 

kerusakan yang mana hal itu akan menambah beban biaya pihak warnet 

yang bersangkutan. Sehingga sejak warnet berdiri hingga sekarang ini 

belum memiliki UPS. Strategi warnet zakki ketika terjadi pemadaman 

listrik terkait dengan pembayaran kepada pengguna yakni operator 

mengira-ngira berapa yang harus dibayarkan.
100

  

         Sebagaimana yang disampaikan oleh Indra Anggraini selaku 

operator warnet zakki, bahwa ia sebagai operator dalam menetapkan 
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harga ketika listrik padam dengan dikira-kira saja bahwa pengguna 

tersebut habis berapa lama sampai listrik padam.
101

 

        Berdasarkan penuturan Zainal atas pengalamannya sebagai 

pengguna warnet di warnet zakki, ia merasa dirugikan ketika operator 

hanya memperkiraan berapa yang harus ia bayar saat ia sedang 

menggunakan internet dan tiba-tiba listrik padam. Ketika itu ia sedang 

menggunakan internet dengan pilihan personal, untuk tarif personal 1 

jam adalah Rp 3000. Kemudian ketika listrik padam tersebut ia 

menggunakan hampir genap 1 jam, akan tetapi dikarenakan timer  pada 

billing terus berjalan akhirnya di billing menunjukan durasi lebih dari 1 

jam. Berhubung kebijakan di warnet zakki tentang tarif personal yang 

mana sekali masuk langsung Rp 3000, akhirnya ia harus membayar lebih 

dari Rp 3000 dikarenakan timer pada billing terus berjaan dan harga itu 

hanya dikira-kira oleh operator.
102

 

          Berdasarkan keterangan Yoris sebagai pengguna warnet, bahwa ia 

juga pernah mengalami hal yang sama dengan Zainal bahwa ia pernah 

menggunakan internet di warnet zakki dengan pilihan personal juga. Saat 

ia sedang asyik internetan tiba-tiba listrik padam, akhirnya ia langsung 

menghampiri operator untuk segera membayar dan pulang. Ketika 

operator menyebutkan harga yang harus ia bayar, ia merasa kaget 

dikarenakan harga tersebut oleh operator hanya ditetapkan dengan 

perkiraan saja, dengan alasan timer berjalan terus dan tidak bisa 
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menyetop timer tersebut.  Menurut ia sebagai pengguna warnet di warnet 

zakki merasa tidak puas dengan adanya perkiraan dalam penetapan harga 

ketika listrik padam. Menurut Yoris, ia merasa tidak puas akan hal itu 

dikarenakan nanti bisa-bisa pengguna harus membayar lebih dalam artian 

tidak cocok dengan berapa lama pengguna memakai internet.
103

 

       Berdasarkan keterangan Fitri selaku pengguna warnet, saat itu ia 

sedang mengerjakan tugas kuliah dan tiba-tiba listrik padam. Dan pada 

waktu itu pula timer pada billing harga tetap terus berjalan, akhirnya ia 

putuskan untuk menyudahi. Menurut nya, ia kurang puas dengan 

penetapan harga hanya dengan dikira-kira yang beralaskan belum 

memakai UPS, seharusnya sebuah warnet harus melengkapi seluruh 

sarana dan prasarana, termasuk UPS ini.
104
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BAB IV 

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA DI 

WARNET “ZAKKI” PONOROGO 

 

A. Analisis Terhadap Akad Sewa di Warnet Zakki Ponorogo 

Sewa menyewa adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan 

terjadinya transaksi antara penyewa dan yang menyewakan mengenai suatu 

objek atau barang tertentu, dengan cara akad atau suka sama suka. 

 Dalam akad sewa yang dilakukan oleh pengguna warnet dan operator, 

pengguna dalam menyewa warnet terkadang menanyakan dahulu kepada 

operator bilik mana yang kosong atau menanyakan tarif personal 1 jam berapa. 

Namun bagi mereka tidak ada yang memperjelas pertanyaan tentang  tarif 

sekali masuk berapa dan jika tidak genap 1 jam bagaimana. Para pengguna 

ketika sudah masuk ke dalam bilik,  akan mulai menyalakan komputer dan 

memilih pilihan internet, kebanyakan pengguna memilih menggunakan 

personal. Pengguna ketika sudah login menggunakan internet pada komputer, 

secara otomatis timer pada billing harga tersebut akan langsung berjalan. Disini 

pengguna kebanyakan tidak mengetahui jika sekali sudah login pada personal 

komputer maka tarif akan masuk 1 jam.
105

 

Di dalam sewa warnet, operator tidak pernah menjelaskan kepada 

pengguna berkaitan dengan masalah login pada pilihan personal akan langsung 
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Rp 3000. Dan untuk pengguna yang belum genap 1 jam tetap diharuskan 

membayar sebesar tarif 1 jam yakni Rp 3000, karena ini sudah menjadi 

ketentuan di warnet zakki.
106

 

Berdasarkan pengalaman Fitri, bahwa ia pernah ketika internetan memakai 

personal belum genap 1 jam tetap diharuskan membayar sesuai dengan tarif 1 

jam nya, ia sebagai pengguna merasa sedikit bingung terkait dengan hal 

tersebut, dikarenakan operator pun juga tidak menjelaskan kepada nya jika  

nantinya ada pengguna memakai internet belum genap 1 jam harus tetap 

membayar sejumlah nominal tersebut. Fitri sebagai pengguna juga merasa 

kurang puas dengan hal ini.
107

 

Selain itu menurut Zainal yang juga merupakan pengguna warnet ialah, 

sebenarnya ia mengetahui adanya ketidaksesuaian antara harga sewa dengan 

waktu sewa, yang mana ketika ia memakai belum genap 1  jam personal tetap 

diharuskan membayar sesuai dengan tarif 1 jam. Namun apabila hal ini sudah 

menjadi ketentuan pihak pengelola ya apa boleh buat, akan tetapi sebaiknya 

ada pemberitahuan kepada pihak pengguna mengenai tarif sekali masuk 

menggunakan internet dan tarif belum genap 1 jam (misalnya ditulis di 

dinding), agar pihak pengguna dapat mengetahui dan memaklumi adanya 

ketentuan tersebut.
108

 

  Secara umum, pedoman Islam tentang masalah kerja tidak membolehkan 

pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan 

jalan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan 
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perbuatan batil lainnya. Tetapi, Islam memberikan kepada mereka suatu garis 

pemisah antara yang boleh dan tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, 

dengan menitikberatkan juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti 

suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi 

dalam transaksi tersebut. Prinsip ini telah ditegaskan dalam firman Allah SWT 

َاَرًة َعْن  َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَ َأْن َتُكوَن ِِ يَاأَي َها الِذيَن َءاَمُنوا ََ تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوََ تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإن اللَه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.109
 

Di dalam prinsip-prinsip etika bisnis yang harus melandasi suatu bisnis, 

yakni paradigma bisnis yang dibangun dan dilandasi oleh aksioma-aksioma 

kesatuan (Unity), keseimbangan (keadilan), kehendak bebas / Ikhtiyar, 

pertanggungjawaban, kebenaran : kebijakan dan kejujuran.  

1. Ditinjau Dari Aksioma Kesatuan (Unity) 

     Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, 

ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini 

maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, 

membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang 

homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.
110
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     Secara khusus harus dicatat bahwa pandangan Islam tentang 

kesatuan dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, melainkan 

mencakup seluruh manusia yang dipandang sebagai masyarakat yang 

satu.    

       Berdasarkan aksioma ini maka pengusaha muslim dalam 

melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan 

paling tidak tiga hal : Pertama , diskriminasi diantara pekerja, penjual, 

pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis 

kelamin atau agama. Kedua, terpaksa atau dipakasa melakukan 

praktek-praktek mal bisnis karena hanya Allah-lah yang semestinya 

ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terefleksikan 

dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinaya. Ketiga, 

menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan 

merupakan amanah Allah. 

        Berdasarkan uraian tersebut bahwa akad sewa di warnet “Zakki” 

terkait tarif sekali masuk Rp 3000 dan tarif sewa internet yang belum 

genap 1 jam juga tetap diharuskan membayar sesuai dengan tarif 1 jam 

tanpa ada pemberitahuan dari pihak warnet, maka hal ini menyebabkan 

salah satu pihak merasa tertindas atau terdeskriminasi. 

        Jadi akad sewa di warnet “Zakki” tidak sesuai dengan etika bisnis 

Islam, karena tidak ada pemberitahuan dari pihak operator sehingga 

pengguna merasa tidak ridho dan menyebabkan hilangnya rasa 
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persaudaraan (ukhuwah), serta persatuan antar pelaku bisnis, sehingga 

hal ini bertentangan dengan aksioma kesatuan. 

2. Ditinjau Dari Aksioma Keseimbangan (keadilan) 

      Sifat keseimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar 

karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang 

harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. 

Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan 

oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan. 

Ummatan wasathan adalah umat yang memiliki kebersamaan, 

kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya pembenar. Dengan 

demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan 

prinsip etis mendasar yang harus ditetapkan dalam aktivitas maupun 

entitas bisnis. Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas 

keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka 

harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan 

dasar antara konsumsi, distribusi, dan produksi harus berhenti pada 

suatu kesetimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan 

ekonomi dan bisnis dalam genggaman segelintir orang. Kedua, 

„keadaan‟ perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi 

pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur 

tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. 

Ketiga , sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang kuat 

demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui 
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adanya, baik hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang 

bebas tak terkendali.
111

 Perilaku kesetimbangan dan keadilan dalam 

bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis 

(klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila 

menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu 

merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik 

pula.
112

 

      Berdasarkan uraian tersebut bahwa akad sewa di warnet “Zakki” 

terkait tarif sekali masuk Rp 3000 dan tarif sewa internet yang belum 

genap 1 jam juga tetap diharuskan membayar sesuai dengan tarif 1 jam 

tanpa ada pemberitahuan dari pihak warnet, maka hal ini membawa 

sesuatu yang mengarah pada keraguan untuk pengguna, hal ini 

dikarenakan pengguna keberatan terkait dengan tarif penggunaan yang 

belum genap 1 jam. 

         Jadi akad sewa di warnet “Zakki” tidak sesuai dengan etika 

bisnis Islam yaitu aksioma keseimbangan (keadilan) karena antara tarif 

1 jam login dengan penggunaan yang belum genap 1 jam dipatok 

dengan tarif yang sama sehingga transaksi ini menjadi tidak setara dan 

adil, selain hal itu pengguna merasa dirugikan akan ketetapan tersebut. 

3. Ditinjau Dari Aksioma Kehendak Bebas 

   Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, 

tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang 
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lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi 

seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang 

dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi 

kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya 

kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya.
113

 

       Bahwa akad sewa di warnet “Zakki” terkait tarif sekali masuk Rp 

3000 dan tarif sewa internet yang belum genap 1 jam juga tetap 

diharuskan membayar sesuai dengan tarif 1 jam dimana hal ini 

terkesan disembunyikan dari para pengguna. 

        Jadi akad sewa di warnet “Zakki” tidak sesuai dengan etika bisnis 

Islam yaitu aksioma kehendak bebas karena di dalam akad tersebut 

berkaitan dengan tarif sekali masuk dan penggunaan yang belum 

genap 1 jam tanpa ada pemberitahuan jelas menyebabkan kerugian 

pada pengguna. 

4. Ditinjau Dari Aksioma Pertanggungjawaban 

       Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan 

mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya 

harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak 

pada tiga hal, yaitu: Pertama, dalam menghitung margin, keuntungan 

nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara soaial 

dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, economic return bagi pemberi 

pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas 
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bahwa besarnya tidak dapat diramalkan denga probalitas kesalahan nol 

dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). Ketiga, 

Islam melarang semua transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan 

istilah gharar.
114

 

       Maksud al-gharar ialah “ketidakpastian”, maksud ketidakpastian 

dalam transaksi muamalah ialah, “terdapat sesuatu yang ingin 

disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa 

ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain”. Menurut 

Ibn Rush maksud al-gharar ialah “kurang maklumat tentang keadaan 

barang (obyek) , wujud keraguan pada kewujudan barang, kuantiti, dan 

maklumat yang lengkap berhubung dengan harga. Ia turut berkait 

dengan masa untuk diserahkan barang terutamanya ketika uang sudah 

dibayar, tetapi masa untuk diserahkan barang tidak diketahui”. Ibnu 

Taimiyah menyatakan al-gharar ialah, “apabila satu pihak mengambil 

haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia 

dapat”.115
 

       Berdasarkan uraian tersebut bahwa akad sewa yang berada di 

warnet “Zakki” terkait dengan tarif sekali masuk langsung Rp 3000 

dan tarif sewa yang belum genap 1 jam juga tetap diharuskan 

membayar sesuai dengan tarif 1 jam tanpa ada pemberitahuan dari 

pihak warnet, di lihat dari cara melakukan pembayarannya dapat 

dikatakan tidak sah, karena pihak operator seakan-akan 
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menyembunyikan hal ini dari para pengguna, sehingga hal ini 

menimbulkan gharar dalam akad pembayaran tersebut.   

      Jadi akad sewa di warnet “Zakki” Ponorogo tidak sesuai dengan 

etika bisnis Islam, karena operator tidak pernah menjelaskan kepada 

pengguna terkait dengan tarif sekali masuk dan penggunaan yang 

belum genap 1 jam sehingga menyebabkan harga sewa tidak diketahui 

secara jelas, dan hal tidak sesuai dengan aksioma pertanggungjawaban.  

5. Ditinjau Dari Aksioma Kebenaran (Kebijakan dan kejujuran) 

     Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak 

bertentangan dengan aajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran 

dimaksudkan sebagi niat, sikap dan perilaku yabg benar, yang meliputi 

proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, 

proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan margin keuntungan (laba). 

       Kebijakan adalah sikap ihsan, beneviolence yang merupakan 

tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan 

Islam sikap ini sangat dianjurkan.Termasuk ke dalam kebajikan dalam 

bisnis adalah sikap kesukarelan dan keramahtamahan. Kesukarelaan 

dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah 

pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh 

bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidak cocokan, 

bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan 
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dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai antar 

sesama pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap 

ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih.      

Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang 

dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam 

khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.
116

 

       Bahwa akad sewa yang berada di warnet “Zakki” terkait dengan 

tarif sekali masuk langsung Rp 3000 dan tarif sewa yang belum genap 

1 jam juga tetap diharuskan membayar sesuai dengan tarif 1 jam tanpa 

ada pemberitahuan dari pihak warnet, hal ini jelas menunjukkan 

ketidakjujuran dari operator kepada pengguna warnet. 

      Jadi akad sewa di warnet “Zakki” Ponorogo tidak sesuai dengan 

etika bisnis Islam yakni aksioma kebenaran (kebijakan dan kejujuran). 

Dimana operator tidak pernah menjelaskan kepada pengguna terkait 

dengan tarif sekali masuk dan penggunaan yang belum genap 1 jam, 

hal ini bertentangan dengan unsur kejujuran. Sedangkan pengguna 

tidak ridho dengan ketetapan ini, hal ini jelas bertentangan dengan 

unsur kebijakan.  
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B. Analisis Terhadap Pembulatan Harga Sewa di Warnet Zakki Ponorogo 

Di dalam prinsip-prinsip bisnis Rasulullah, yaitu salah satunya beliau 

mengajarkan dalam berbisnis harus shiddiq, yaitu benar dan jujur, tidak pernah 

berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Larangan menipu, 

berdusta, mengurangi takaran atau timbangan, dan mempermainkan kualitas, 

akan menyebabkan kerugian yang sesungguhnya, baik di dunia dan akhirat.
117

 

 Cara yang dilakukan oleh operator dalam mengatasi sulitnya 

mendapatkan uang recehan yakni dengan cara operator membulatkan tarif 

internet, seperti hal nya untuk pilihan internet group dan member. Operator 

tidak menginformasikan tentang kebijakan ini, baik itu secara lisan maupun 

secara tulisan dengan memasangi selembaran di dinding.
118

 Internet dengan 

pilihan group dan member diberlakukan pembulatan harga, permbulatan 

tersebut sebesar Rp 250. Padahal di billing tertera harga sebenarnya, namun hal 

ini secara diam-diam dibulatkan oleh operator tanpa sepengetahuan pengguna. 

Meskipun di warnet ini terdapat pembulatan harga, namun tidak segan-segan 

pengguna internet banyak yang memilih menggunakan group maupun member. 

Berdasarkan pengalaman salah seorang pengguna yakni Zainal, bahwa 

ketika ia sedang menggunakan internet dengan pilihan group, ia sebenarnya 

melihat dengan jelas jika di billing komputer yang ia pakai menunjukkan tarif 

Rp 2750, namun ketika membayar kepada operator,  tarif tersebut dibulatkan 
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menjadi Rp 3000. Operator dalam melakukan pembulatan tersebut tidak 

menyebutkan berapa harga sebenarnya.
119

 

 Selain itu menurut pengguna yang lain yaitu Yoris, bahwa ia selaku 

konsumen merasa keberatan dan kurang puas dengan adanya pembulatan ini, 

meskipun hanya sebesar Rp 250 tetapi sebagai konsumen kerap kali ketika 

memakai member dibulatkan, seharusnya pihak warnet menyediakan uang 

recehan atau kalau tarif nya diganti agar tidak ada pembulatan harga.
120

 

1. Ditinjau Dari Aksioma Kesatuan (Unity) 

     Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, 

ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini 

maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, 

membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang 

homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.
121

 

      Secara khusus harus dicatat bahwa pandangan Islam tentang kesatuan 

dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, melainkan mencakup 

seluruh manusia yang dipandang sebagai masyarakat yang satu. 

Berdasarkan aksioma ini maka pengusaha muslim dalam melakukan 

aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga 

hal : Pertama , diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja 

atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. Kedua, 

terpaksa atau dipakasa melakukan praktek-praktek mal bisnis karena hanya 

Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini 
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akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinaya. 

Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan 

merupakan amanah Allah. 

      Berdasarkan uraian diatas pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” 

yang diberlakukan untuk internet dengan pilihan group dan member 

dimana kebijakan pembulatan tersebut tidak pernah diinformasikan kepada 

pengguna, sehingga banyak para pihak terutama pengguna yang 

mengeluhkan hal ini. Dikarenakan pengguna merasa merugi atas 

pembulatan sebesar Rp 250. 

      Jadi pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” bertentangan dengan 

etika bisnis Islam yaitu tidak sesuai dengan aksioma kesatuan, karena 

kebijakan pembulatan harga untuk internet dengan pilihan group dan 

member tidak pernah diinformasikan baik secara lisan atau tulisan 

sehingga unsur ridho dari pengguna hilang. 

2. Ditinjau Dari Aksioma Keseimbangan (Keadilan) 

     Sifat keseimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik 

alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus 

diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan 

sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan 

menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan. Ummatan wasathan 

adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah 

dan tujuannya pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, 
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kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus ditetapkan 

dalam aktivitas maupun entitas bisnis. 

      Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas keseimbangan dapat 

mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa 

persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, 

distribusi, dan produksi harus berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu 

demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam 

genggaman segelintir orang. Kedua, „keadaan‟ perekonomian yang tidak 

konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena 

Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi 

semakin menyempit. Ketiga, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian 

yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak 

mengakui adanya, baik hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar 

yang bebas tak terkendali.
122

 Perilaku kesetimbangan dan keadilan dalam 

bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis 

(klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar 

dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan 

perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.
123

 

      Bahwa pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” yang diberlakukan 

untuk internet dengan pilihan group dan member dimana kebijakan 

pembulatan tersebut tidak pernah diinformasikan kepada pengguna, 

sehingga sikap jujur dalam bertransaksi tidak terpenuhi. 
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     Jadi pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” bertentangan dengan 

etika bisnis Islam yaitu tidak sesuai dengan aksioma keseimbangan, karena 

pembulatan harga tersebut juga menimbulkan unsur penipuan terhadap 

pihak pengguna. 

3. Ditinjau Dari Aksioma Kehendak Bebas 

      Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, 

tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. 

Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang 

untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. 

Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan 

pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban 

setiap individu terhadap masyarakatnya.
124

 

      Bahwa pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” yang diberlakukan 

untuk internet dengan pilihan group dan member dimana kebijakan 

pembulatan tersebut tidak pernah diinformasikan kepada pengguna, 

sehingga hal ini terkesan disembunyikan dari pengguna. 

      Jadi pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” bertentangan dengan 

etika bisnis Islam yaitu tidak sesuai dengan aksioma kehendak bebas, 

dimana pembulatan sebesar Rp 250 yang diberlakukan tanpa adanya 

pemberitahuan menyebabkan kerugian pada pengguna. 
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4. Ditinjau Dari Aksioma Pertanggungjawaban 

      Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah 

perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu 

pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu: 

Pertama , dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus 

dikaitkan dengan upah minimum yang secara soaial dapat diterima oleh 

masyarakat. Kedua, economic return bagi pemberi pinjaman modal harus 

dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat 

diramalkan denga probalitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu 

ditetapkan (seperti sistem bunga). Ketiga, Islam melarang semua transaksi 

alegotoris yang dicontohkan dengan istilah gharar.
125

 

     Maksud al-gharar ialah “ketidakpastian”, maksud ketidakpastian dalam 

transaksi muamalah ialah, “terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan 

oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta 

penganiayaan kepada pihak yang lain”. Menurut Ibn Rush maksud al-

gharar ialah “kurang maklumat tentang keadaan barang (obyek) , wujud 

keraguan pada kewujudan barang, kuantiti, dan maklumat yang lengkap 

berhubung dengan harga. Ia turut berkait dengan masa untuk diserahkan 

barang terutamanya ketika uang sudah dibayar, tetapi masa untuk 

diserahkan barang tidak diketahui”. Ibnu Taimiyah menyatakan al-gharar  
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ialah, “apabila satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak 

menerima apa yang sepatutnya dia dapat”.126
 

       Bahwa pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” yang diberlakukan 

untuk internet dengan pilihan group dan member dimana kebijakan 

pembulatan tersebut tidak pernah diinformasikan kepada pengguna, 

sehingga hal ini menimbulkan gharar dalam bertransaksi. 

      Jadi pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” bertentangan dengan 

etika bisnis Islam yaitu tidak sesuai dengan aksioma pertanggungjawaban, 

dimana kebijakan pembulatan harga ini terkesan disembunyikan dari 

pengguna sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai harga asli dari 

pilihan internet group dan member. 

5. Ditinjau Dari Aksioma Kebenaran (Kebijakan dan kejujuran) 

      Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak 

bertentangan dengan aajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran 

dimaksudkan sebagi niat, sikap dan perilaku yabg benar, yang meliputi 

proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, 

proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan margin keuntungan (laba). 

      Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelan 

dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela 

antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau 

perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas 
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transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika 

ada ketidak cocokan, bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan 

untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta 

mencintai antar sesama pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan 

merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun 

menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis 

yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.
127

 

      Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran maka 

suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, 

kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling 

menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun.  

       Berdasarkan uraian diatas pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” 

yang diberlakukan untuk internet dengan pilihan group dan member 

dimana kebijakan pembulatan tersebut tidak pernah diinformasikan kepada 

pengguna, sehingga banyak para pihak terutama pengguna yang 

mengeluhkan hal ini. Dan juga terjadinya gharar dalam pembayaran yaitu 

perubahan harga yang terdapat dalam billing yang dipakai pengguna 

dibulatkan ke atas, yaitu perolehan nominal Rp 250,- dari nominal Rp 

2750,- menjadi Rp 3000,- tidak diketahui secara jelas. 

      Jadi pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” bertentangan dengan 

etika bisnis Islam yaitu tidak sesuai dengan aksioma kebenaran yang di 

dalamnya terdapat unsur kejujuran dan kebijakan. Dimana operator dalam 
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melakukan pembulatan harga tidak pernah menginformasikan kepada 

pengguna terkait adanya kebijakan pembulatan harga untuk pilihan group 

dan member dan ketika pembayaran operator tidak menyebutkan harga 

yang sebenarnya sebelum harga tersebut dibulatkan, dan hal ini tidak 

sesuai dengan unsur kejujuran. Selain itu dengan adanya pembulatan harga 

sewa menyebabkan hilangnya unsur ridho dari para pengguna karena 

adanya unsur keterpakasaan dan hal ini bertentangan dengan unsur 

kebijakan.  

C. Analisis Terhadap Pembayaran Sewa di Warnet Zakki Ponorogo Ketika 

Listrik Padam 

Transaksi sewa-menyewa yang terjadi di warnet zakki Ponorogo tidak 

terlepas dari kendala listrik padam. Baik pengguna ataupun operator tidak ada 

yang mengetahui kapan terjadinya pemadaman listrik. Pemadaman listrik dapat 

terjadi sewaktu-waktu baik itu dalam waktu yang lama maupun hanya sebentar. 

Ditambah apabila sebuah warnet tidak memiliki UPS akan menyebabkan 

terganggunya pelayanan kepada pengguna. 

Warnet zakki belum menggunakan UPS dikarenakan UPS tersebut 

harganya sangat mahal, dan jika jarang terpakai justru menyebabkan kerusakan 

yang mana hal itu akan menambah beban biaya pihak warnet yang 

bersangkutan. Sehingga sejak warnet berdiri hingga sekarang kami belum 

memiliki UPS. Strategi warnet zakki ketika terjadi pemadaman listrik terkait 
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dengan pembayaran kepada pengguna yakni operator mengira-ngira berapa 

yang harus dibayarkan.
128

 

Berdasarkan pengalaman Zainal sebagai pengguna warnet zakki, bahwa ia 

merasa dirugikan ketika operator hanya memperkirakan berapa yang harus ia 

bayar, saat itu ia sedang menggunakan internet dan tiba-tiba listrik padam. 

Pada waktu  itu ia sedang menggunakan internet dengan pilihan personal, 

untuk tarif personal 1 jam adalah Rp 3000. Kemudian ketika listrik padam 

tersebut ia menggunakan hampir genap 1 jam, akan tetapi dikarenakan timer 

pada billing terus berjalan akhirnya di billing menunjukan durasi lebih dari 1 

jam. Berhubung kebijakan di warnet zakki tentang tarif personal yang mana 

sekali masuk langsung Rp 3000, akhirnya ia harus membayar lebih dari Rp 

3000 dikarenakan timer pada billing terus berjalan dan harga itu hanya dikira-

kira oleh operator.
129

 

      Selain itu menurut pengalaman Fitri yang juga merupakan pengguna 

warnet zakki, bahwa, saat itu ia sedang mengerjakan tugas kuliah dan tiba-tiba 

listrik padam. Dan pada waktu itu pula timer pada billing harga tetap terus 

berjalan, akhirnya ia putuskan untuk menyudahi. Menurut ia, ia kurang puas 

dengan penetapan harga hanya dengan dikira-kira yang beralaskan belum 

memakai UPS, seharusnya sebuah warnet harus melengkapi seluruh sarana dan 

prasarana, termasuk UPS ini.
130
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1. Ditinjau Dari Aksioma Kesatuan (Unity) 

      Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, 

ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini 

maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, 

membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang 

homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.
131

 

     Secara khusus harus dicatat bahwa pandangan Islam tentang kesatuan 

dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, melainkan mencakup 

seluruh manusia yang dipandang sebagai masyarakat yang satu. 

Berdasarkan aksioma ini maka pengusaha muslim dalam melakukan 

aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga 

hal : Pertama , diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja 

atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. Kedua, 

terpaksa atau dipakasa melakukan praktek-praktek mal bisnis karena hanya 

Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini 

akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinaya. 

Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan 

merupakan amanah Allah. 

      Berdasarkan uraian diatas pembayaran sewa ketika listrik padam di 

warnet “Zakki” yang mana belum memiliki UPS, menyebabkan penetapan 

harga dengan dikira-kira sehingga mengakibatkan hilangnya unsur 

keridhoan dari pengguna. 
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       Jadi pembayaran sewa di warnet “Zakki” bertentangan dengan etika 

bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan aksioma kesatuan (Unity) dimana 

di dalam transaksi tersebut seharusnya operator memakai tarif standar, 

tidak dengan dikira-kira bahkan perkiraan tersebut melebihi tarif standar 

demi menjaga persaudaraan sesama mitra kerja. 

2. Ditinjau Dari Aksioma Keseimbangan (Keadilan) 

       Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat 

mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa 

persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, 

distribusi, dan produksi harus berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu 

demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam 

genggaman segelintir orang. Kedua, „keadaan‟ perekonomian yang tidak 

konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena 

Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi 

semakin menyempit. Ketiga, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian 

yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak 

mengakui adanya, baik hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar 

yang bebas tak terkendali.
132

 Perilaku kesetimbangan dan keadilan dalam 

bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis 

(klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar 
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dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan 

perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.
133

 

       Berdasarkan uraian diatas pembayaran sewa ketika listrik padam di 

warnet “Zakki” yang mana belum memiliki UPS, menyebabkan penetapan 

harga dengan dikira-kira sehingga mengakibatkan hilangnya unsur 

keadilan dalam penetapan harga. Dikarenakan operator dalam menetapkan 

harga dengan dikira-kira dari saat pengguna mulai menggunakan internet 

sampai dengan listrik tersebut padam. Akhirnya banyak pengguna yang 

merasa tidak puas dengan hal ini dikarenakan mereka memakai hanya 

sebentar tetapi harus membayar lebih. 

      Jadi pembayaran sewa di warnet “Zakki” bertentangan dengan etika 

bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan aksioma keseimbangan 

(keadilan) dimana di dalam penetapan harga hanya dengan dikira-kira 

yang menyebabkan hilangnya unsur keadilan serta merugikan pihak 

pengguna. 

3. Ditinjau Dari Aksioma Kehendak Bebas 

      Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, 

tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. 

Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang 

untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. 

Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan 
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pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban 

setiap individu terhadap masyarakatnya.
134

 

      Bahwa pembayaran sewa ketika listrik padam di warnet “Zakki” yang 

mana belum memiliki UPS, menyebabkan penetapan harga dengan dikira-

kira, hal ini terkesan disembunyikan dari pengguna karena operator tidak 

menyebutkan berapa tarif standarnya. 

     Jadi pembayaran sewa ketika listrik padam di warnet “Zakki” 

bertentangan dengan etika bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan 

aksioma kehendak bebas dimana opeartor secara diam-diam menetapkan 

harga dengan perkiraan tanpa menyebutkan tarif standartnya yang 

menyebabkan hilangnya unsur keadilan serta merugikan pihak pengguna. 

4. Ditinjau Dari Aksioma Pertanggungjawaban 

     Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah 

perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu 

pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu: 

Pertama , dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus 

dikaitkan dengan upah minimum yang secara soaial dapat diterima oleh 

masyarakat. Kedua, economic return bagi pemberi pinjaman modal harus 

dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat 

diramalkan denga probalitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu 
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ditetapkan (seperti sistem bunga). Ketiga, Islam melarang semua transaksi 

alegotoris yang dicontohkan dengan istilah gharar.
135

 

     Maksud al-gharar ialah “ketidakpastian”, maksud ketidakpastian dalam 

transaksi muamalah ialah, “terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan 

oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta 

penganiayaan kepada pihak yang lain”. Menurut Ibn Rush maksud al-

gharar ialah “kurang maklumat tentang keadaan barang (obyek) , wujud 

keraguan pada kewujudan barang, kuantiti, dan maklumat yang lengkap 

berhubung dengan harga. Ia turut berkait dengan masa untuk diserahkan 

barang terutamanya ketika uang sudah dibayar, tetapi masa untuk 

diserahkan barang tidak diketahui”. Ibnu Taimiyah menyatakan al-gharar  

ialah, “apabila satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak 

menerima apa yang sepatutnya dia dapat”.136
 

     Bahwa pembayaran sewa ketika listrik padam di warnet “Zakki” yang 

mana belum memiliki UPS, menyebabkan penetapan harga dengan dikira-

kira, hal ini jelas menimbulkan ketidakjelasan terkait penetapan harga 

sewa. 

     Jadi pembayaran sewa ketika listrik padam di warnet “Zakki” 

bertentangan dengan etika bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan 

aksioma pertanggungjawaban dimana opearator menetapkan harga dengan 

dikira-kira, yang mana tidak dapat ditetapkan dengan pasti, sehingga jelas 

ada salah satu pihak yang dirugikan.  
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5. Ditinjau Dari Aksioma Kebenaran (Kebijakan dan kejujuran) 

     Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak 

bertentangan dengan aajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran 

dimaksudkan sebagi niat, sikap dan perilaku yabg benar, yang meliputi 

proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, 

proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan margin keuntungan (laba). 

     Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelan 

dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela 

antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau 

perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas 

transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika 

ada ketidak cocokan, bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan 

untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta 

mencintai antar sesama pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan 

merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun 

menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis 

yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.
137

 

     Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran maka 

suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, 

kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling 

menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun.  
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     Bahwa pembayaran sewa ketika listrik padam di warnet “Zakki” yang 

mana belum memiliki UPS, menyebabkan penetapan harga dengan dikira-

kira yang menimbulkan kedzaliman bagi pengguna dikarenakan mereka 

yang seharusnya membayar sesuai tarif standar akhirnya harus membayar 

lebih. 

    Jadi pembayaran sewa ketika listrik padam di warnet “Zakki” 

bertentangan dengan etika bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan 

aksioma kebenaran. Dimana operator dalam menetapkan harga dengan 

dikira-kira ini menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak dan di sisi 

lain operator telah berlaku curang bahwasanya ia mengira-ngira tarif 

tersebut jauh dari tarif standar, sehingga hal ini  tidak sesuai dengan unsur 

kejujuran. Sedangkan di sisi lain, akibat penetapan harga dengan dikira-kira 

ini menyebabkan pengguna tidak puas yang akhirnya mereka merasa 

dirugikan, hal ini lah yang tidak sesuai dengan unsur kebijakan. 
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                                                     BAB V 

                                                  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian tentang praktek sewa di 

warnet “Zakki”  Desa Gundik, Slahung, Ponorogo, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Akad sewa di warnet “Zakki” Ponorogo bertentangan dengan etika 

bisnis Islam yaitu bertentangan dengan kelima aksioma etika bisnis 

Islam yaitu: 

a. Akad sewa di warnet “Zakki” tidak sesuai dengan etika bisnis 

Islam, karena tidak ada pemberitahuan dari pihak operator 

sehingga pengguna merasa tidak ridho dan menyebabkan 

hilangnya rasa persaudaraan (ukhuwah), serta persatuan antar 

pelaku bisnis, sehingga hal ini bertentangan dengan aksioma 

kesatuan. 

b. Akad sewa di warnet “Zakki” tidak sesuai dengan etika bisnis 

Islam yaitu aksioma keseimbangan (keadilan), karena antara tarif 

1 jam login dengan penggunaan yang belum genap 1 jam dipatok 

dengan tarif yang sama sehingga transaksi ini menjadi tidak 

setara dan adil, selain hal itu pengguna merasa dirugikan akan 

ketetapan tersebut. 

c. Akad sewa di warnet “Zakki” tidak sesuai dengan etika bisnis 

Islam yaitu aksioma kehendak bebas karena di dalam akad 
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tersebut berkaitan dengan tarif sekali masuk dan penggunaan 

yang belum genap 1 jam tanpa ada pemberitahuan jelas 

menyebabkan kerugian pada pengguna. 

d. Akad sewa di warnet “Zakki” Ponorogo tidak sesuai dengan 

etika bisnis Islam, karena operator tidak pernah menjelaskan 

kepada pengguna terkait dengan tarif sekali masuk dan 

penggunaan yang belum genap 1 jam sehingga menyebabkan 

harga sewa tidak diketahui secara jelas, dan hal tidak sesuai 

dengan aksioma pertanggungjawaban. 

e. Akad sewa di warnet “Zakki” Ponorogo tidak sesuai dengan 

etika bisnis Islam yakni aksioma kebenaran (kebijakan dan 

kejujuran). Dimana operator tidak pernah menjelaskan kepada 

pengguna terkait dengan tarif sekali masuk dan penggunaan yang 

belum genap 1 jam, hal ini bertentangan dengan unsur kejujuran. 

Sedangkan pengguna tidak ridho dengan ketetapan ini, hal ini 

jelas bertentangan dengan unsur kebijakan.  

2. Pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” Ponorogo bertentangan 

dengan etika bisnis Islam yaitu bertentangan dengan kelima aksioma 

etika bisnis Islam yaitu: 

a.  Pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” Ponorogo bertentangan 

dengan etika bisnis Islam yaitu tidak sesuai dengan aksioma 

kesatuan, karena kebijakan pembulatan harga untuk internet 

dengan pilihan group dan member tidak pernah diinformasikan 
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baik secara lisan atau tulisan sehingga unsur ridho dari pengguna 

hilang. 

b. Pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” Ponorogo  bertentangan 

dengan etika bisnis Islam yaitu tidak sesuai dengan aksioma 

keseimbangan, karena pembulatan harga tersebut juga 

menimbulkan unsur penipuan terhadap pihak pengguna. 

c. Pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” Ponorogo bertentangan 

dengan etika bisnis Islam yaitu tidak sesuai dengan aksioma 

kehendak bebas, dimana pembulatan sebesar Rp 250 yang 

diberlakukan tanpa adanya pemberitahuan menyebabkan kerugian 

pada pengguna. 

d.  Pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” Ponorogo bertentangan 

dengan etika bisnis Islam yaitu tidak sesuai dengan aksioma 

pertanggungjawaban, dimana kebijakan pembulatan harga ini 

terkesan disembunyikan dari pengguna sehingga menimbulkan 

ketidakjelasan mengenai harga asli dari pilihan internet group dan 

member. 

e. Pembulatan harga sewa di warnet “Zakki” Ponorogo bertentangan 

dengan etika bisnis Islam yaitu tidak sesuai dengan aksioma 

kebenaran yang di dalamnya terdapat unsur kejujuran dan 

kebijakan. Dimana operator dalam melakukan pembulatan harga 

tidak pernah menginformasikan kepada pengguna terkait adanya 

kebijakan pembulatan harga untuk pilihan group dan member dan 
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ketika pembayaran operator tidak menyebutkan harga yang 

sebenarnya sebelum harga tersebut dibulatkan, dan hal ini tidak 

sesuai dengan unsur kejujuran. Selain itu dengan adanya 

pembulatan harga sewa menyebabkan hilangnya unsur ridho dari 

para pengguna karena adanya unsur keterpakasaan dan hal ini 

bertentangan dengan unsur kebijakan.  

3. Pembayaran harga sewa di warnet “Zakki” Ponorogo ketika listrik 

padam bertentangan dengan etika bisnis Islam yaitu bertentangan 

dengan kelima aksioma etika bisnis Islam yaitu: 

a. Pembayaran sewa di warnet “Zakki” Ponorogo bertentangan dengan 

etika bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan aksioma kesatuan 

(Unity) dimana di dalam transaksi tersebut seharusnya operator 

memakai tarif standar, tidak dengan dikira-kira bahkan perkiraan 

tersebut melebihi tarif standar demi menjaga persaudaraan sesama 

mitra kerja. 

b. Pembayaran sewa di warnet “Zakki” Ponorogo bertentangan dengan 

etika bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan aksioma 

keseimbangan (keadilan) dimana di dalam penetapan harga hanya 

dengan dikira-kira yang menyebabkan hilangnya unsur keadilan 

serta merugikan pihak pengguna. 

c.  Pembayaran sewa ketika listrik padam di warnet “Zakki” Ponorogo 

bertentangan dengan etika bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan 

aksioma kehendak bebas dimana opeartor secara diam-diam 
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menetapkan harga dengan perkiraan tanpa menyebutkan tarif 

standarnya yang menyebabkan hilangnya unsur keadilan serta 

merugikan pihak pengguna. 

d. Pembayaran sewa ketika listrik padam di warnet “Zakki”  Ponorogo 

bertentangan dengan etika bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan 

aksioma pertanggungjawaban dimana opearator menetapkan harga 

dengan dikira-kira, yang mana tidak dapat ditetapkan dengan pasti, 

sehingga jelas ada salah satu pihak yang dirugikan. 

e. Pembayaran sewa ketika listrik padam di warnet “Zakki” Ponorogo 

bertentangan dengan etika bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan 

aksioma kebenaran. Dimana operator dalam menetapkan harga 

dengan dikira-kira ini menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu 

pihak dan di sisi lain operator telah berlaku curang bahwasanya ia 

mengira-ngira tarif tersebut jauh dari tarif standar, sehingga hal ini  

tidak sesuai dengan unsur kejujuran. Sedangkan di sisi lain, akibat 

penetapan harga dengan dikira-kira ini menyebabkan pengguna 

tidak puas yang akhirnya mereka merasa dirugikan, hal ini lah yang 

tidak sesuai dengan unsur kebijakan. 

B. Saran-Saran 

Setelah memahami terhadap masalah akad pembayaran, 

pembulatan harga, dan pembayaran harga sewa ketika listrik padam, maka 

hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 
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1. Diharapkan pihak pengelola warnet “Zakki” Ponorogo dalam 

merealisasikan praktek sewa diungkapkan secara jelas dan transparan 

mengenai harga sewa, agar tidak menimbulkan kerugian terhadap 

salah satu pihak dan benar-benar adanya keridhoan antara kedua belah 

pihak. 

2. Diharapkan bagi pihak pengguna agar dapat menggunakan hak-hak 

nya secara adil dan proporsional agar tidak terdzalimi. 

3. Dalam rangka menjaga dari unsur-unsur yang dapat merugikan salah 

satu pihak seharusnya pihak pengelola warnet “Zakki” Ponorogo 

memperbarui segala sarana dan prasarana, salah satu nya UPS. 

 

 

 

 

 

 


