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ABSTRAK 

 

 
Rani, Dwi Antia. NIM: 210212089, 2018. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual 

Beli Roti Basah di Pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo”, Skripsi, Fakultas 

Syari’ah, Jurusan Muamalah, IAIN Ponorogo, Pembimbing Unun Roudlotul 
Janah, M.Ag. 

 

Kata kunci: Etika Bisnis, Jual Beli, Roti BS 

 

Diantara cara bersaing dalam bisnis yang tidak sehat, yang akhir-akhir ini 

dilakukan oleh banyak orang pebisnis adalah bisnis yang hanya berorientasi mendapatkan 

keuntungan yang sebayak-banyaknya, tanpa memikirkan  jalan yang diambil itu 

mendapatkan berkah atau tidak maupun bertentangan dengan syariat Islam  dan tanpa 

memikirkan nilai etika bisnis dalam Islam. Seperti yang dilakukan dalam jual beli Roti 

basah di pabrik Mujang Nova, roti yang diperjual belikan tidak begitu tahan lama, 

maksimal roti BS hanya sanggup bertahan satu minggu, dalam jual beli roti basah harga 

roti  dijual dengan harga yang lebih murah dari harga semestinya. 

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai 

tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain; 1). Bagaimana tinjauan etika bisnis 

Islam terhadap praktek jual beli roti basah di pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo? 2). 

Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harga dalam jual beli roti 

basah di pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo? 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yang menggunakan 

pendekatan kualitatif dan cara berfikir yang deduktif. Sumber datanya adalah penjual dan 

pembeli. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan beberapa tahap, yaitu editing, 

organizing, dan penemuan hasil. 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat disimpulkan bahwa; 

1).Praktek jual beli roti basah di pabrik roti Majong Nova Siman Ponorogo tidak sesuai 

dengan etika bisnis Islam karena adanya ketidakjujuran dalam memasarkan roti yang 

hampir kadaluwarsa atau BS. Adanya percampuran roti BS dengan roti yang sudah 

berjamur atau basi. 2). Penentuan harga dalam jual beli roti basah di pabrik Majong Nova 

Siman Ponorogo tidak sesuai karena adanya harga yang sama antara roti basi atau 

kadaluwarsa dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga pihak pembeli merasa 

dirugikan atas peristiwa tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan 

mu’amalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki 

pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah 

laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.
1
 Jual beli 

merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antar sesama 

manusia. Secara syari’at Allah telah menggariskan dalam al-Qur’an melalui 

Firman Allah Q.S an-Nisa: 29 

                            
 

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

harta sesamamu degan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 

(QS. an-Nisaa: 29).
2
 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan prinsip tentang berdagang. Setiap 

muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah selalu hadir 

bersamanya. Kita harus berfikir bahwa semua harta kekayaan yang kita miliki 

                                                           
1
 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2005), 43. 
2
 Al-Qur’an, 04:29. 
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merupakan kepercayaan dari Allah SWT. Pernyataan al-Qur’an “cara yang 

salah bathil” berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan 

syari’ah dan secara moral tidak halal. Yang disebut perdagangan merupakan 

sebuah proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan 

tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan 

terhadap kelompok lain.
3
 

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, 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 maupun kelompok.
4
  

Di dalam etika jual beli yang terpenting adalah kejujuran. Ia 

merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari 

orang-orang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. 

Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan 

dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal 

cabang kemunafikan. Cacat pasar yang paling banyak dan memperburuk citra 

perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampuraduk kebenaran 

dengan kebathilan, baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang 

dagangan dan mengunggulkan atas yang lainnya.
5
 

                                                           
3
 Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari‟ah), (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), 444-445. 
4
 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2004), 3. 

5
 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Robbani 

Press, 2004), 293. 



5 
 

 

Bagi umat Islam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, 

suci, dan baik merupakan perintah agama yang hukumnya wajib. Berdasarkan 

firman Allah: 

                 
Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang telah Allah 

rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepadanya. (QS. al-Maidah: 88).
6
   

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam hal makanan merupakan 

salah satu persoalan penting dalam Islam. Karena Islam telah memberikan 

batasan antara makanan yang halal dan baik dan yang haram. Untuk itu umat 

Islam selalu diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik serta 

meninggalkan makanan yang haram.
7
  

Tidak hanya dilihat dari segi halal dan baik tetapi juga dari segi 

kesehatan. Dalam mengkonsumsi makanan kesehatan juga perlu diperhatikan. 

Banyak produk yang mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya 

resiko kesehatan dan keselamatan. Makanan yang mengandung zat pengawet 

atau zat pewarna yang dapat merugikan konsumen. Konsumen berhak atas 

produk yang aman, artinya produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis 

atau kesalahan lainnya yang merugikan kesehatannya atau bahkan 

membahayakan hidupnya.
8
     

                                                           
6
 Al-Qur’an, 05:88. 

7
 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Houve, 2002), 127. 
8
 K.Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 248. 
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Dalam praktiknya, kita sering menemukan praktik dalam situasi 

khusus yang jelas-jelas menyimpang dari prinsip dan norma-norma etika, 

tetapi praktik dalam situasi khusus dibenarkan karena alasan pertimbangan 

yang rasional. Banyaknya cara pengusaha untuk bersaing dalam bisnisnya, 

produk yang mereka hasilkan hanya memikirkan bagaimana mendapatkan 

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

kemanusiaan, kenyataan seperti ini mendorong penulis untuk menggali 

kembali etika yang seharusnya dimiliki oleh para pengusaha atau pembisnis, 

yang selanjutnya bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha atau bisnis 

yang tidak hanya mendatangkan keuntungan semata, tetapi juga 

mendatangkan berkah bagi para pengusaha atau pembisnis.  

Salah satu realita pelaksanaan jual beli seperti yang dipraktikkan oleh 

pabrik roti “Mojang Nova” Siman Ponorogo. Setiap harinya pabrik tersebut 

memproduksi roti basah
9
 kurang lebih 2.000 bungkus, dengan berbagai jenis 

roti, diantaranya roti Jumbo Kasur, roti Panjang, roti Bal-bal, roti Ring Rege 

dan roti Cream Meses. Roti tersebut dipasarkan di toko-toko berbagai daerah 

seperti Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Madiun, 

Caruban, Nganjuk, Ngawi, Magetan, dan Wonogiri. Roti yang tidak laku 

selama seminggu di toko atau biasa disebut dengan roti BS akan ditarik oleh 

distributor yang kemudian diperjualbelikan lagi oleh pihak pabrik kepada 

warga sekitar dengan harga yang lebih murah dari harga jual yang semestinya. 

Dengan harga ini dimaksudkan agar roti menjadi laku dan pihak pabrik 

                                                           
9
 Roti basah adalah makanan yang berbahan dasar utama tepung terigu dan air, yang 

diolah dengan berbagai bahan seperti garam, minyak, mentega, ataupun telur untuk menambahkan 

kadar protein didalamnya sehingga didapat tekstur dan rasa tertentu. 
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mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Dalam jual beli roti 

yang hampir kedaluawarsa atau yang disebut dengan roti “BS”, pembelian roti 

“BS” sesuai dengan permintaan pembeli, namun ketika mengalami kerusakan 

pada roti BS pihak pabrik tidak bisa menukar dengan mengembalikan roti lagi 

atau uang kembali.
10

 

Dalam etika bisnis apabila seorang pembeli menemukan adanya cacat 

yang terdapat pada obyek jual beli maka ia mempunyai hak untuk 

mendapatkan ganti rugi yang diperdagangkan. Ganti rugi ini timbul 

dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang 

cacat tersebut, atau bisa dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh penjual. 

Kesalahan dari penjual yang biasanya dilakukan adalah mencampurkan roti 

yang sudah kedaluwarsa dengan roti yang hampir kedaluwarsa. 

Berdasarkan persoalan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang jual beli roti basah yang hampir kedaluwarsa di pabrik 

Mojang Nova Siman Ponorogo dalam perspektif etika bisnis Islam. Yang 

kemudian dituangkan dalam judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap 

Jual Beli Roti Basah Di Pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli roti basah 

di pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo?  

                                                           
10

 Roti BS adalah Roti Barang Sortir yang merupakan roti yang tidak laku dan masih 

mempunyai masa berlaku atau tanggal kadarluarsa selama seminggu .  
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2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harga dalam 

jual beli roti basah di pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli roti basah 

di pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harga 

dalam jual beli roti basah di pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang berguna bagi para pelaku bisnis agar tidak mencari keuntungan 

semata tetapi juga mengindahkan aturan yang dianjurkan dalam Islam. 

2. Hasil penerapan penelitian ini diharapkan adanya perhatian yang 

mendalam terhadap jual beli, khususnya dalam etika berbisnis, 

dikarenakan masyarakat Indonesia masih banyak yang mengabaikan etika 

dalam berbisnis. 

3. Studi ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengembangan ilmu 

pengetahuan sebagai bahan penelitian lanjutan.  
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E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, penulis 

temukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang etika bisnis 

Islam, diantaranya sebagai berikut:  

Penelitian yang dilakukan oleh Kunaifi Wawan dengan judul 

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

Rejosari Kecamatan Kebonsari Madiun”. Penelitian ini menghasilkan temuan 

bahwa UD Jati Makmur dalam menetapkan harga jual beli barang mebelnya 

tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena 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 murah. Dari proses penentuan kualitas kayu atau 

barang mebelnya tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tujuan 

utama penyamaran adalah semata-mata untuk membuat barang mebel yang 

dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah dengan harga terjangkau.
11

   

Penelitian yang dilakukan oleh Khofsah Sholihatin yang berjudul 

“Etika Bisnis Islam Terhadap Periklanan dalam Periklanan (Studi Kasus di 

Radio Gema Surya Ponorogo). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa 

cara pembuatan konten iklan yang dilakukan oleh Radio Gema Surya 

Ponorogo telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena dalam pembuatan 

iklan tidak mengejek dan merendahkan produk lain agar masyarakat tertarik 

                                                           
11

 Kunaifi Wawan, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD Jati 

Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” (Skripsi, STAIN, ponorogo, 

2014), Viii 
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terhadap iklan tersebut. Dan pembuatan konten iklan di Radio Gema Surya 

Ponorogo sudah sesuai dengan produk yang diiklankan dan tidak ada unsur 

penipuan dalam iklan tersebut.
12

 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Komari yang berjudul 

“Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Bekas Rongsok di Desa 

Bancangan Kecamatan Sambit Ponorogo” menghasilkan temuan bahwa 

dalam menentukan harga barang antara penjual dan pengepul sudah ditentukan 

harga standar dan semua penjual bisa mengetahuinya. Untuk masing-masing 

jenis barang rongsok sudah ada tingkat harga sendiri-sendiri dari berbagai 

jenis plastik sampai jenis alumunium. Adapun cara melakukan setelah 

pengepul mengecek jenis-jenis barang bekas tersebut, kemudian 

memberitahukan harga standarnya kepada penjual setelah terjadi kesepakatan 

harga, maka terjadilah akad jual beli rongsok tersebut kemudian terjadilah 

pembayaran.
13

   

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa 

penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang akan dilakukan akan membahas 

tentang strategi pemasaran dan perlindungan konsumen dalam jual beli roti 

basah di Pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo. 

 

 

                                                           
12

 Kholifah Sholihin, “Etika Bisnis Islam Terhadap Periklanan dalam Periklanan (Studi 
kasus di Radio Gema Surya Ponorogo), (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2014), Viii . 

13
 Komari,”Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Rongsok di Desa Bancangan 

Kecamatan sambit Ponorogo”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2002). 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Dengan cara mencari data secara langsung untuk melihat obyek yang akan 

diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan 

studi kasus yaitu suatu deskripsi dan analisa fenomena tertentu atau sosial 

individu, kelompok masyarakat. Pendekatan deskriptif yaitu menjelaskan 

kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
14

Dalam hal ini peneliti akan 

melakukan penelitian dengan mendatangi langsung pabrik Mojang Nova 

Siman Ponorogo dengan mengamati dan mewawancarai  penjual maupun 

pembeli roti yang hampir kadarluarsa di pabrik Mojang Nova Siman 

Ponorogo.  

2. Lokasi penelitian  

Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah pabrik Mojang 

Nova Siman Ponorogo yang hingga saat ini masyarakat Ponorogo masih 

melakukan jual beli roti BS. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

di lokasi tersebut karena ada beberapa permasalahan terkait dengan 

pemasaran yang sesuai dengan topik yang peneliti pilih. Dengan memilih 

                                                           
14

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006),96. 
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lokasi ini diharapkan peneliti menemukan hal-hal yang bermakna dan 

baru.  

3. Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini adalah: tentang strategi pemasaran, bersumber 

dari hasil dari wawancara dan pengamatan kepada penjual dan pembeli 

roti basah yang di lakukan di pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo dan 

perlindungan konsumen dalam jual beli roti basah yang hampir 

kadarluarsa atau basah, bersumber dari pengamatan dan wawancara 

kepada penjual dan pembeli roti basah yang dilakukan di pabrik Mojang 

Nova Siman Ponorogo. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi 

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data yang 

berarti  mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data tidak akan 

diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan. Data yang 

diobservasi  dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, 

tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Proses observasi 

dimulai dengan mengindetifikasi tempat yang hendak diteliti.
15

 

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang 

berkaitan dengan jual beli roti basah. Adapun teknik observasi 

digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian di pabrik 

Mojang Nova Siman Ponorogo. Observasi dalam penelitian ini 

                                                           
15

 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif  ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 

112 
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dilakukan pada saat terjadi transaksi jual beli berlangsung, yang 

bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli roti BS.
16

 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara 

langsung antara pewawancara dengan responden.
17

 

Teknik ini digunakan untuk menggali data berdasarkan 

informasi dari pemilik pabrik dan pihak pembeli roti basah. Dan 

peneliti melakukan wawancara kepada pemilik pabrik dan pembeli roti 

basah.
18

 

5. Teknik Pengolahan Data 

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan 

maka diperlukan adanya teknik pengolahan data. Semua data yang 

diperoleh akan diolah menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Editing yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta 

keseragaman antara masing-masing data penelitian.
19

 

b. Organizing yaitu menyusun dan membuat sistematika paparan 

yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan 

sebelumnya. 

                                                           
16

 Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: AR-

RUZZ MEDIA, 2012), 165. 
17

 Eko Budiarto, Pengantar EPIDEMIOLOGI(Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003), 40. 
18

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 138. 
19

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

153. 
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c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisis terhadap semua data 

yang telah terkumpul dalam praktek jual beli roti BS dipabrik 

Mojang Nova. 

6. Teknik Analisis Data   

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, 

yaitu berangkat dari fakta-fakta umum kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus. Yaitu data-data lapangan yang berasal dari 

penjual maupun pembeli roti yang hampir kadarluarsa atau BS itu 

dianalisa apakah sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak.
20

  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, 

yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut 

adalah:  

Bab I merupakan pendahuluan, pada bagian ini berisi tentang latar 

belakang masa, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II membahas tentang Etika Bisnis Islam. Bab ini merupakan 

serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-

permasalahan dalam penelitian. Pembahasan ini ini meliputi: pengertian etika 

                                                           
20

 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat  (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 57-58. 
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bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis 

Islam, larangan-larangan dalam bisnis Islam, dan penentuan harga dalam 

hukum Islam. 

Bab III tentang praktik jual beli roti basah Di Pabrik Mojang Nova 

Siman Ponorogo. Bab ini merupakan penyajian dari hasil research tentang 

praktik jual beli roti basah di pabrik “Mojang Nova” yang terdiri dari  sejarah 

berdiri pabrik Mojang Nova, praktik jual beli roti basah, penentuan harga jual 

roti basah. 

Bab IV Analisis tentang etika bisnis Islam terhadap jual beli roti basah 

di pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo yang meliputi: praktik jual beli roti 

basah dan analisa etika bisnis Islam terhadap penentuan harga jual beli roti BS 

di pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo. 

Bab V penutup, bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dan 

dilanjutkan saran. 
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BAB II 

ETIKA BISNIS ISLAM  

 

A. Etika Bisnis Dalam Islam 

1. Pengertian Etika Bisnis Islam  

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat istiadat 

kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Menurut Webster  

Dictionary, etika ialah ilmu tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang 

sistematis tentang tindakan moral yang benar. Dalam Islam, etika /moral 

lebih sering dikenal dengan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab jama’ 

dari khuluq  yang menurut bahasa diartikan budi pekerti, perangai, tingkah 

laku/adat. Sedangkan etika adalah baik buruknya perbuatan manusia 

didasarkan atas ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diperintahkan Tuhan 

itulah yang baik dan segala perbuatan yang dilarang Tuhan itulah 

perbuatan yang buruk. Perbedaan akhlak dan etika ialah merupakan 

cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari akal dan pikiran, sedangkan 

akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik 

dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran dari Allah SWT dan Rasulullah 

SAW.
21

 Secara etimologi, etika identik dengan moral karena telah umum 

diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata mos (dalam bentuk 

                                                           
21

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

2009), 204. 
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tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bahasa Latin yang artinya 

kebiasaan atau cara hidup.
22

 

Moral dari bahasa Inggris yaitu moral, bahasa Latin mores dan 

bahasa Belanda moural yang bermakna budi pekerti, kesusilaan dan adat 

kebiasaan. Secara terminologi, etika adalah ilmu pengetahuan tentang 

moral (kesusilaan). Setiap orang memiliki moralitasnya masing-masing 

namun tidak semua orang perlu melakukan penelitian secara kritis 

terhadap moralitas yang menjadi kegiatan etika. Menurut Istianto Wahyu 

dan Ostaria sebagaimana dikutip oleh Viethzal Rivai, dkk dalam bukunya 

Islamic Bussines And Economic Ethich: Mengacu pada Al-Qur’an dan 

mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan dan ekonomi, 

etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai dan kualitas. 

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah atau 

baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang 

yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.
23

 

Menurut Rafik Issa Bekum, Etika dapat didefinisikan sebagai 

seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. 

Etika adalah ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan 

apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang 

individu.
24

  

                                                           
22

 Sondang Siagian, Etika Bisnis (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996), 2. 
23

 Viethzal Rivai, Amiur Nuruddin Dkk, Islamic Business And Economic Ethich: 

Mengacu Pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw Dalam Bisnis, Keuangan dan 

Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2-3. 
24

 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 23 
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Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah 

kemampuan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai 

mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 

Sedangkan bisnis adalah sebagai organisasi yang menjalankan aktivitas 

produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen 

untuk memperoleh profit.
25

 

Dalam Islam, istilah yang dekat berhubungan dengan istilah etika 

di dalam al-Qur’an adalah khuluq. Al-Qur’an juga mempergunakan 

sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: 

khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), adl (kesetaraan dan 

keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma’ruf (mengetahui dan 

menyetujui), dan taqwa (ketaqwaan). Adapun yang berhubungan dengan 

etika dalam al-Qur’an yang secara langsung adalah al-khuluq. Al-Khuluq 

dari kata dasar Khaluqa-khuluqan, yang berarti tabiat, budi pekerti, 

kebiasaan, kesatriaan. Dan di dalam tradisi pemikiran Islam dari kata 

khuluq ini kemudian lebih dikenal dengan akhlak. Menurut pendapat 

Ahmad Amin sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad dalam bukunya  

Etika Bisnis Islam akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan 

buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada 

lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam 

perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang 

harus diperbuat. Atau merupakan gambaran rasional mengenai hakikat 

                                                           
25

 Viethzal Rivai, Islam Bussinues, 231. 
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dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang 

menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral 

diperintahkan atau dilarang.
26

 

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memasukkan norma-

norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etika profesi bisnis, 

merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan 

memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, 

dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki 

komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. 

Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam bentuknya 

yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang atau jasa) termasuk 

profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan 

hartanya karena aturan halal dan haram, sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surat al-Baqarah (2) ayat 188: 

                     
 

Artinya:  Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang 

lain di antara kamu denagn jalan yang bathil dan (janganlah) 

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
27

 

 

 

                                                           
26

 Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 38-40.  
27

 Al-Qur’an, 02:188. 
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Etika Bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-

norma etika yang berbasiskan al-Qur’an dan al-hadist yang harus dijadikan 

acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain 

bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah 

SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara 

partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh 

(holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai 

komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, 

sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari.
28

 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika 

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

keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan 

melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan 

dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua 

kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat 

dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan bisnis kita. 

Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah  

menentukan standar benar atau didukung oleh penalaran yang baik.
29

 

 

 

 

                                                           
28

 Muhammad Djakfar, Etika  (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85. 
29

 Rivai, Islamic Bussines, 3-4.  
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2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 

 Dasar hukum etika bisnis Islam antara lain adalah: 

a. Firman Allah SWT 

1) Surat al-Baqarah ayat 42: 

            
Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan 

yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak 

itu, sedang kamu mengetahuinya.” 

 

2) Surat an-Nisa’ ayat 29 

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

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”30
 

 

 

3) At-Taubah : 24 

        
                                                           

30
 Depaq RI,  AL-Qur‟an Dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha  Putra), 153. 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para 

mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan 

(ingatlah) peperangan Hunai, yaitu di waktu kamu 

menjadi congkok karena banyaknya jumlahmu, maka 

jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat 

kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah 

terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang 

dengan bercerai-cerai.”31
 

 

4) Ash-Shaff : 10 

                
 

Artinya: “hai orang-orang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan 

suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu 

dari azab yang pedih.”32
 

 
 

b. Hadiths 

1) Hadiths tentang larangan menipu  

,اَ ْ ا َ ِْ  ِا,اَ َ  َََ  اِ َ  ُااْ ُ اَ َ  ٍااَ َ  َََ  اُ ْ َ  ُااَ ِ ا ْاَ َ ِ ْ ِ اَ ْ ِ ا اَلْ َ ِا
قَ َلاَمَلاَاُ وُلاا هُاَصَلىا هُاَ َلْ ِ اَوَ َلَماِ َلُجٍلا َِ ْ ُعا:اَ ْ اَ ِ اُ َل ََْل َا

                                                           
31

 Al-Qur’an, 09:24. 
32

 Al-Qur’an, 61:10. 
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 َََق َلاَاُ ْوُلا ِهاَصَلىا هُا.ا َِ َ  اُ َواَمْ ُ ْو ٌا.ا َ َْ َ َلاَ َ ُ اِ ْ  ِا.اطََ  ًم 
 .َ َلْ ِ اَوَ َلَمااَْ َ اِمَ  اَمْ اَ  َا

 

Artinya:  Mewartakan kepada kami Hisyam bin “Ammar, 
mewartakan kepada kami Sufyan dari Al-Ala bin 

Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Dia 

berkata: Rasulullah saw lewat pada seseorang yang 

menjual makanan lalu beliau memasukkan tangannya 

ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan 

tersebut telah dicampur maka Rasulullah SAW pun 

bersabda: Bukan dari golongan kami orang yang 

menipu”. 33
 

 
2) Hadiths Anjuran Jujur  

َ ِ ا,اَ ْ اَ ِ اَ َْ  َا,اَ َ  َََ  اقَِ ْ َ ُ اَ َ  َََ  اَ ْ اُ ْ َ  اَا:اَ َ  َََ  اَ َ   ُا
 اَت ِجُلا:اَ ِ ا اَ ِ  اَصَلىا هُاَ َلْ ِ اَوَ َلَماقَ لَا,اَ ْ اَ ِ اَ ِ ْ  ٍا,ا اََْ  ِا

اَو اُ َ َ   ِا ْ ِقْ َ اَو اَ     .اا اَ ُ ْوُ اْ َ ِمْ ُاَمَعا اَ ِ  َ ْ َ
Artinya:  Hanad menceritaka kepada kami, Qubaisah 

menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu 

Hamzah dari Al-hasan dari Abi Said dari Nabi SAW 

bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia 

beserta para nabi: orang-orang yang jujur dan orang-

orang yang mati sahid.
34

 

 
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam 

disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam al-Qur’an 

terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak 

dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. 

        

                                                           
33

 Abdullah Shonhaji, Ter. Sunan Ibnu Majah vol.III (Semarang: Asy-Syifa’. 1993). 71 
34

 Moh Zuhri, Ter. Sunan At Tirmidzi Vol.I (Semarang: As-Syifa, 1992). 561. 
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Artinya: “Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba”. 
QS. Al-Baqarah: 275).

35
 

 

Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat 

strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. 

Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu 

sebabnya misi diutusnya Rasulullah SAW ke dunia adalah untuk 

memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. 

Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh 

etika dan moral bisnis Islami yang mencakup Husnul Khuluq. Pada derajat 

ini Allah SWT akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu 

rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, 

akhlak yang baik adalah moral dasar yang akan melahirkan praktis bisnis 

yang etis dan moralis. 

Akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Kejujuran 

merupakan seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam 

jual belinya. Akhlak yang lain adalah amanah, Islam menginginkan 

seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan 

menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga 

muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Seorang 

pebisnis Muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak 

mendholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

Prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang perlu diterapkan 

dalam bisnis Islam adalah: 

                                                           
35

 Al-Qur’an, 02:275.  
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a. Tauhid (Unity/kesatuan) 

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah yang 

memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-

makhluk-Nya. Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha 

Esa menetapkan batas-batas tertentu atau perilaku manusia sebagai 

khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa 

mengorbankan hak-hak individu lainnya.
36

 

Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan 

Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini 

bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir 

kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang 

diciptakannya. Oleh sebab itu segala aktifitas khususnya dalam 

muamalah dan bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang 

ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan.
37

 

b. Keseimbangan atau kesejajaran (al-‘adl wa al-ihsan) 

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam al-„adl 

dan al-ihsan menunjukkan suatu keadaan keseimbangan atau 

kesejajaran sosial. 

Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan atau kesejajaran 

menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebajikan dasar 

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

prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, 

                                                           
36

 Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 89. 
37
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konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas 

bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung 

dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil 

masyarakat.
38

 

Dalam Islam keberagaman harus diseimbangkan agar 

menghasilkan tatanan yang baik. Keseimbangan juga harus terwujud 

dalam kehidupan ekonomi. Dalam segala jenis bisnis yang dijalaninya, 

Nabi Muhammad SAW menjadikan nilai adil sebagai standar utama. 

Kedudukan dan tanggung jawab para pelaku bisnis dibangunnya 

melalui prinsip “akad yang saling setuju”.39
 

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan 

bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua 

komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung 

sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap 

keberhasilan atas kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh 

pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Manfaat yang 

diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan 

yang adil dan seimbang. 

Demikian pula jika terjadi resiko maka hal ini pun terdistribusi 

sesuai dengan kontribusi beban dan peran yang diberikan oleh pihak-

pihak tertentu yang relevan dengan peran yang diberikan. Dan segala 

                                                           
38

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

Pelajar, 2003), 39-40  
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pengukuran dan penakaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan 

dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang 

bertransaksi dan bersepakat untuk memberikan hak orang lain untuk 

partner kerja, atau menerima hak sesuai dengan kewajiban yang 

diberikan. Hal ini harus diberikan suatu hak dan kewajiban yang 

sebanding sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam membentuk 

nilai ekonomi dan sosial yang diberikan dalam ukuran martabat 

kemanusiaan, maka prinsip keadilan dan keseimbangan dalam 

memenuhi kewajiban dalam memberikan hak partner Islam sangat 

concern terhadap masalah ini. 

Jika prinsip ini dijalankan dengan benar, maka dalam pergaulan 

hubungan ekonomi akan tercipta suatu kondisi hubungan kerjasama 

yang saling memberikan manfaat ekonomi yang adil dan sepadan dan 

ini sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. 

Etika bisnis di dalam tuntutan Islam yang menekankan pada 

keseimbangan dan keadilan adalah pengelolaan bisnis yang dilakukan 

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

ketidakadilan dan menganjurkan pengelolaan yang adil dan seimbang 

sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak yang 

berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam ikut serta untuk 

mencapai tujuan bisnis dan tujuan bersama dengan para partner kerja 

dan masyarakat.
40
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c. Kehendak bebas (ikhtiyar) 

Dalam pandangan Islam, manusia terlahir memiliki kehendak 

bebas yakni, dengan potensi menentukan diantara pilihan-pilihan yang 

beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi dan bersifat 

voluntaris, maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil 

pilihan yang yang salah. Dan untuk kebaikan manusia sendiri pilihan 

yang benar.
41

 

Pada tingkat tertentu, manusia diberi kehendak bebas untuk 

mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT 

menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan 

bahwa ia sepenuhnya dituntut oleh hukum yang diciptakan oleh Allah 

SWT. Ia diberi kemampuan untuk berfikir dan dan membuat 

keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan 

yang paling penting bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. 

Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia 

dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis.
42

 

Prinsip kebebasan inipun mengalir dalam ekonomi Islam. 

Prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan asas hukum ekonomi 

adalah halal, seolah mempersilahkan para pelakunya melaksanakan 

kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, 
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modifikasi dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya, bahkan transaksi 

bisnis dapat dilakukan dengan siapa pun secara agama.
43

 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. 

Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan 

bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja 

dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia 

untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak 

terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu 

terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. 

Keseimbaangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah 

pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem 

sosial yang ada.
44

    

d. Tanggung jawab (fardh) 

Nabi Muhammad SAW mewariskan pilar tanggungg jawab 

dalam kerangka etika bisnisnya. Kebebasan harus diimbangi dengan 

pertanggung jawaban manusia. Setelah menentukan daya pilih antara 

baik dan buruk, manusia harus menjalan konsekuensi logisnya. Allah 

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

diperbuatnya.”(QS. al-Muddatstsir: 38)
45

 

 

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

mempertanggung jawabkan tindakannya. Tidak seorang pun dapat 

lolos dari konsekuensi perbuatan jahatnya hanya dengan mencari 

kambing hitam. Bukan itu saja, manusia juga dimintai pertanggung 

jawaban atas kejahatan yang berlangsung di sekitarnya. Karena itu 

manusia diperingatkan terlebih dahulu. Pertanggung jawaban 

sepenuhnya atas ketiadaan usaha untuk membentuk masa depan yang 

lebih baik juga dipikulnya atas pundak manusia. 

Wujud dan etika ini adalah terbangunnya transaksi yang fair 

dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW menunjukkan 

intergritas yang tinggi dalam memenuhi segenap klausa kontraknya 

dengan pihak lain. Di samping itu, beliau kerap mengaitkan suatu 

proses ekonomi dengan pengaruhnya terhadap masyarakat dan 

lingkungan. Untuk itu beliau melarang diperjualbelikan produk-produk 

yang dapat merusak masyarakat dan lingkungan.
46

 

e. Kebenaran 

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud 

dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan 

berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh 

komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan 
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keuntungan.
47

 Penerapan konsep kebajikan dalam etika bisnis menurut 

al-Ghazali terdapat lima bentuk kebajikan: 

1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus 

memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit 

mungkin. Jika yang memberi melupakan keuntungannya, maka hal 

tersebut akan lebih baik baginya. 

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

baginya untuk membayarnya sedikit lebih banyak dari harga yang 

sebenarnya. 

3) Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang 

harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih 

kepada yang meminjam untuk membayar hutangnya dan jika 

diperlukan seseorang boleh mengurangi pinjaman untuk 

meringankan beban sang peminjam. 

4) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan 

barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk 

melakukannya demi kebajikan. 

5) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika 

mereka membayar hutngnya tanpa harus meminta.
48

 

 

B. Penentuan Harga 
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Harga adalah pemasagan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual 

dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam 

menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus 

melindungi hak keduanya.
49

 Sedangkan menurut Ridwan Iskandar Sudayat 

harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. 

Tugas pokok ekonomi adalah menjelaskan alasan barang-barang mempunyai 

harga serta alasan barang yang mahal dan murah.
50

 Agar  terciptanya 

ekonomi yang seimbang. Jadi adanya harga mahal dan murah itu dikarenakan 

faktor atau sebab yang tertentu, bukan sewena-wena ditetapkan oleh penjual 

barang tersebut. Sebagai contoh harga beras mahal karena pertanian sedang 

dilanda banjir, sehingga banyak padi-padi yang rusak. 

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga, agar 

transaksi memberi keadilan bagi seluruh pelakunya maka, harga juga harus 

mencermikan keadilan. Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan 

dengan suka rela dan memberi keuntungan proposional bagi para pelakunya
.51 

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

tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si‟r. Menurut 

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

masyarakat secara actual, sedangkan al-si‟r adalah modal barang yang 

seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). 
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Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan 

harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). 

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu : 

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti 

pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar 

kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas. 

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang 

maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan 

oleh shara‟, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak 

bernilai menurut shara‟.52
 

Sedangkan Rasulullah SAW menolak untuk melakukan intervensi 

harga didasarkan keyataan bahwa setiap pengaturan harga akan menimbulkan 

eksploitasi terhadap yang lain. Rasulullah SAW beranggapan bahwa yang 

berhak menentukan harga hanyalah Allah SWT. Karena jika harga yang 

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

ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Penetapan harga 

menurut rasul merupakan suatu tindakan yang menzhalimi kepentingan para 

pedagang, karena para  pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk 

menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai 

dengan keridhaannya.
53

 Hal ini terbukti ketika di masa itu masyarakat 
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diresahkan dengan kesulitan ekonomi yang melanda mereka. Terjadinya 

kelangkaan barang-barang kebutuhan karena dorongan permintaan dan 

penawaran yang meningkat. Sehingga harga-harga barang menjadi sangat 

mahal, maka para sahabatpun resah dan mengadu kepada Rasulullah SWT. 

Seperti yang dijelesakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam 

imam hadis (kecuali Imam Nasa’i). Dalam hadis tersebut diriwayatkan 

sebagai berikut : 

 

َ  ٍلاَ َ  َََ  اَ َ ُ اْ ُ اَ َلَ َ اَ ْ اقَََت َ َ ا ََُُ ُ اْ ُ اَ َ  ٍااَ َ  َََ  ا اََْج ُجاْ ُ اِم َْ َ َ  َََ  ا
أََنٍ اقَ َلاَ َ ا ا  ْ ُلاَ َلىاَ ْ ِ اَاُ وِلا اَلِ اَصَلىا اَلُ اَ َلْ ِ اَوَ َلَما َو َ ِ ٌ اَوُ َْ ٌ اَ  ْا

ا  ِ  َََق ُاو ا َ اَاُ وَلا اَلِ اَ   ْلااََ  ا َََق َلاِإَاا اَلَ اُ َوا ْاُ َ   ُلا ْاَق ِ ُضا ْاَ  ِ ُطا اَلزَ ُ اَوِإ
اَواَْ َ اَأَ ٌ اِمْ ُ ْماَ ْ لُُ ِ اِ َْ ِلَ ٍ اِ اَ ٍااَوَ اَم لٍا  َ َْاُجواَأْااأَْاَقىاَا  

 
Artinya: “Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin 

Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 

menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari 

Anas RA, ia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-

bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah 

SAW, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami". 

Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya hanya Allah yang 

berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha 

Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika 

aku berjumpa dengan Tuhanku. tidak ada seorang pun dari kalian 

yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang 

menyangkut darah maupun harta ".(HR al-Bukhari, Muslim, Abu 

Dawud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn 

Hibban)”.54 
 

Dari kasus diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam tidak 

ada patokan yang pasti untuk menentukan harga ideal dan pasti, salain 
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berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan, misalnya hargai ideal 

adalah sekian persen dari harga asli pembelian, tidak juga dikatakan bahwa 

harga Islami adalah harga yang murah atau harga yang mahal. Maka Jumhur 

ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak 

dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.
55

 

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada 

penimbunan oleh pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, 

maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan 

perorangan. Dalam situasi demikian, diperbolehkan menetapkan harga demi 

memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan 

sewenang-wenang.
56 

 

Dengan demikian, bukan berarti mutlak dilarang menentapkan harga, 

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

melakukan intervensi pasar yaitu harga-harga naik di Madinah. Intervensi 

langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Naiknya harga-

harga di Madinah digambarkan dengan bergeraknya kurva penawaran ke kiri, 

sehingga menyebabkan harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor 

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

normal kemnali sesuai dengan harga semula.
57

 

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: 

“Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang 
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haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, 

itulah yang dibolehkan.
58

 Penetapan harga yang tak adil dan haram, berlaku 

atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang 

mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. 

Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang 

sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-

barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan 

tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.” Ini berarti, penduduk 

memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. 

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan 

memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini 

tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan 

suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang 

untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan 

wajib diterapkan.
59

 

Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada 

penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman 

dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya 

diperlukan adanya tas‟ir. Dan sah jika untuk kemashlahatan bersama. 

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli 

membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan 

harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara 
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suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang 

berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga 

wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya 

keadilan sebagaimana diminta oleh Allah SWT.
60

 

Imam Asy Syaukani salah seorang ahli fiqh dari Yaman berpendapat 

bahwa manusia mempunyai wewenag dalam urusan harta mereka. 

Pembatasan harga berarti penjagalan terhadap mereka. Imam ditugaskan 

memelihara kemaslaatan kaum muslimin. Perhatianya terhadap 

pemurahanharga bukanlah lebih utama dari pada memperhatikan penjual 

dengan meninggikan harga. Jika hal sama perlunya, kedua belah pihak wajib 

diberi keuangan berjtihad kemaslahatan dari mereka masing-masing dari 

sinilah bisa dicapai harga yang adil yang bisa diterima kedua belah pihak.
61

 

Dengan beberapa penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa harga 

yang adil adalah harga yang terbentuk secara alami, mana harga itu terbentuk 

melalui penawaran dan permintaan, tanpa campur tangan dan ulah para 

pedagang. Dan harga yang adil adalah harga suatu komoditi yang ditetapkan 

pemerintah setelah mempertimbangkan modal  dan keuntungan bagi para 

pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. 

Selain itu, dalam penentuan harga Islam mewajibkan umatnya untuk 

menyesuaikan dengan takaran dan timbangannya, sama halnya dalam 

menentukan suatu barang juga harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas 

barang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Syu’ara:181-183 
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Arttinya: “(181).sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk 
orang- orang yang merugikan (182) dan timbanglah dengan 

timbangan yang lurus (183) dan janganlah kamu merugikan 

manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka 

bumi dengan membuat kerusakan”62
 

 

Ayat ini menerangkan budi pekerti penduduk Madyan, kaum Syu’aib, 

yang mana mereka suka mengurangi timbangan dan takaran dalam jual beli, 

menurunkan harga agar mereka dapat membeli barang dengan murah dan 

mereka suka berbuat onar di muka bumi.
63

 Hal ini menunjukan bahwa erat 

hukumannya bagi pelaku yang mengurangi timbangan dan takaran. 

 

C. Larangan-Larangan dalam Bisnis Islam 

Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa aktivitas yang dilarang, 

anatar lain: 

1. Larangan Tadlis (penipuan) 

Tadlis (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan 

sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan 

tidak sesuai dengan fakta yang ada. 

                                                           
62 

Departemen Agama R.I, Al-Quran, 586
 

63 
Universitas Islam Indonesia,  Al-Qur‟an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti 

Wakaf, 1995.),158 



39 
 

 

Penipuan sangat dibenci Islam, karena akan merugikan orang lain, 

dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Misalnya: seorang penjual 

mengatakan kepada pembeli bahwa barang dagangannya berkualitas 

sangat baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada dalam barang 

tersebut dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Setelah 

terjadi transaksi, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang 

mengandung penipuan adalah titik awal kehancuran suatu bisnis.
64

 

Dalam transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip keridhaan. 

Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah pihak harus mempunyai 

pengetahuan yang sama terhadap obyek akad. Ketidaktahuan salah satu 

pihak terhadap adanya aib  yang sengaja disembunyikan disebut dengan 

tadlis. Dengan kata lain tadlis ialah menyembunyikan obyek akad dari 

keadaan sebenarnya, sehingga merugikan salah satu pihak. Penipuan 

tersebut dapat terjadi pada transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan 

kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. 

2. Bebas dari Dharar (kerusakan) 

Jika sebuah kontrak antara dua pihak sudah disahkan disertai 

mufakat bersama, ternyata merugikan kepentingan pihak ketiga, pihak 

ketiga boleh menikmati opsi dan hak tertentu. Kasus yang tepat adalah hak 

antisipasi dari seseorang mitra dalam kepemilikan bersama. 

3. Larangan terhadap kecurangan dalam takaran dan timbangan 

(ghabn) 
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Istilah ghabn secara bahasa berarti pengurangan. Dengan kata 

lain ghabn merupakan pengurangan jumlah obyek akad sehingga tidak 

sesuai dengan hasil kesepakatan. Dalam hukum bisnis syariah, ghabn 

hukumnya diharamkan, karena dengan mengurangi obyek akad tersebut 

berarti akan merugikan pihak lain. 

 Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam 

masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak 

menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan 

terancam dengan adzab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan 

timbangannya itu. Pedagang beras yang mencampur beras mutu bagus 

dengan beras mutu rendah, penjual daging yang menimbang daging 

dengan daging campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan 

dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan kain 

dalam keadaan kendor tetapi pada saat menjual ia menariknya cukup kuat 

sehingga sehingga ia memperoleh tambahan keuntungan dari cara 

pengukrannya itu, semua itu termasuk kecurangan yang akan 

mendatangkan adzab bagi pelakunya.
65

 

4. Larangan Rekayasa Harga 

Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga di pasar itu 

ditentukan oleh Allah SWT. Ini berarti harga di pasar tidak boleh 

diintervensikan oleh siapapun. Harga itu ditentukan berdasarkan 

mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar 
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dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat, yakni 

terjadi kedzaliman seperti kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka 

pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menetukan harga apabila 

terjadi praktek kedzaliman di pasar. Rekayasa harga dapat terjadi ketika 

ada seseorang yang menjadi penghubung (makelar) antara pedagang yang 

dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk pasar 

sehingga para pedagangan desa belum tahu harga di pasar yang 

sebenarnya. Kemudian pedagang penghubung tadi menjualnya di kota 

dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembeli mereka 

terhadap pedagang pedesaan. Praktek seperti ini dilarang oleh Rasulullah 

SAW karena dapat menimbulkan penyesalan terhadap pedagangan 

pedesaan tersebut. 

5. Larangan Riba 

Yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun 

pinjaman-pinjaman yang berlangsung secara zalim dan bertentangan 

dengan prinsip muamalah secara Islami. Riba secara harfiah berarti 

peningkatan atau penambahan, meskipun demikian tidak setiap 

penambahan adalah dosa. Secara teknis, riba berarti pengambilan 

tambahan dari modal secara zalim. Ada dua kategori riba, yaitu riba 

nasi’ah dan riba fadhl. Riba nas’iah adalah riba yang terjadi sebagai akibat 

pihak kreditor meminjamkan uang dengan meminjamkan uang dengan 

batas waktu tertentu dengan disertai memungut bunga sebagai tambahan 
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dari pokok yang dipinjamnya. Adapun riba fadhl adalah mempertukarkan 

suatu barang dengan sejenis tetapi tidak sama kualitasnya.
66

 

6. Larangan Menimbun (ikhtikar) 

Ikhtikar adalah menahan atau menimbun komoditas kebutuhan 

masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. 

Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan tersebut dapat 

menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam jual beli tidak boleh 

ada penipuan dan bagi orang yang tertipu boleh membatalkan transaksi. 

Rasulullah juga melarang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi 

dari harga normal kepada orang yang tidak tahu harga atau kepada orang 

yang sangat membutuhkan barang tersebut. Dan beliau juga melarang 

membeli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga normal dari 

orang yang butuh untuk menjual barang tersebut.
67
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI ROTI BASAH DI PABRIK “MOJANG NOVA” 

SIMAN PONOROGO 

 

A. Diskripsi Data Umum 

1. Profil Pabrik “Mojang Nova” Siman Ponorogo 

Pabrik roti “Mojang Nova” merupakan salah satu usaha milik 

Bapak Mujakkin yang bergerak di bidang pengolahan makanan yaitu 

pembuatan roti basah. Pabrik roti “Mojang Nova” berdiri pada tahun 2008 

bertempat di Jalan Sanan Patihan Kidul Siman Ponorogo. Pabrik roti 

“Mojang Nova” merupakan anak cabang roti Mojang Nova yang berada di 

Cirebon Jawa Barat. Nama Mojang Nova berasal dari kata Mojang yang 

berarti sebutan anak gadis dari Cirebon sedangkan Nova merupakan nama 

putri dari pemilik pabrik roti.
68

  

Pabrik roti Mojang Nova merupakan salah satu usaha yang 

bergerak di bidang pengolahan makanan yaitu pembuatan roti dengan 

berbagai jenis rasa dan bentuk yang sama, yaitu dengan bentuk roti basah. 

Pabrik roti  Mojang Nova memproduksi roti kurang lebih 2.000 bungkus, 

setiap harinya yang terdiri dari lima jenis roti diantaranya, Roti Jumbo 

Kasur, Roti Panjang, Roti Cream Messes, Roti Bal-Bal, dan Roti Ring 

Rege.
69
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2. Struktur Organisasi Pabrik Roti Mojang Nova 

Operasional pabrik roti Mojang Nova sehari-hari dipimpin 

langsung oleh pemilik pabrik yaitu Bapak Mujakkin. Adapun deskripsi 

jabatan yang mencantumkan fungsi dari masing-masing bagian dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Owner/ pemilik  

Merupakan bagian tertinggi dalam organisasi pabrik roti 

Mojang Nova. Pemilik sebagai penentu kebijakan penetapan harga dan 

juga upaya-upaya lain untuk meningkatkan keberhasilan pabrik serta 

perolehan laba. 

b. Pengawas  

Pengawas dalam organisasi pabrik roti Mojang Nova bertugas 

untuk mengawasi setiap aktivitas dalam pengolahan roti.  

c. Bagian produksi  

Bagian ini dikerjakan oleh 25 orang karyawan yang terbagi 

dalam bidang: 

1) Penyediaan bahan baku: 

a) Pembelian bahan baku 

b) Kontrol persediaan bahan baku 

2) Pembuatan adonan  

a) Membuat adonan  

b) Melakukan proses pencetakan  

c) Melakukan proses penempatan dalam pemanggangan  
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d) Melakukan persiapan dan perawatan alat-alat produksi 

e) Memperkirakan penggunaan bahan  

f) Meminta bahan baku dari bagian penyediaan 

3) Penguji rasa 

a) Menguji resep  

b) Menentukan kelayakan hasil produksi  

c) Memeriksa standar kualitas, higienitas dan gizi bahan 

4) Pematangan  

a) Melakukan proses pematangan calon produk 

b) Menyelesaikan proses akhir tahap awal produk 

c) Memindahkan produk jadi dari tempat produksi 

d) Melakukan seleksi dan pengkategorian jenis produk 

e) Memisahkan produk rusak 

5) Penyajian 

a) Membuat desain produk 

b) Menata penyajian produk 

6) Pengemasan 

a) Memberi kemasan dan label 

b) Mengatur dan membuat kemasan 

d. Pemasaran 

Bagian ini bertugas memasarkan dan menyalurkan produk jadi 

ke konsumen, baik menggunakan mobil box ataupun dengan sepeda 

motor. 
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e. Pembukuan  

Mencatat pengeluaran dan pemasukan pabrik, membuat laporan 

keuangan, membuat nota, serta mengecek berbagai penerimaan.
70

 

3. Aktivitas Pabrik Roti Mojang Nova 

Pabrik roti Mojang Nova merupakan salah satu usaha yang 

bergerak dibidang pengolahan makanan yaitu pembuatan roti. Dalam 

aktivitasnya pabrik roti Mojang Nova memproduksi, memasarkan dan 

menjual roti kepada konsumen. 

Produk-produk pabrik roti Mojang Nova ini dibuat dari bahan-

bahan seperti tepung terigu, mentega, gula, telur, dan air. Karena 

produknya berupa makanan maka pabrik Mojang Nova berusaha menjaga 

higienitas juga cakupan gizi yang baik bagi konsumen dan mendatangkan 

keuntungan bagi pabrik.
71

 

Pabrik roti Mojang Nova memproduksi roti setiap hari Minggu 

sampai dengan hari Jum’at dengan jam kerja mulai pukul 05.30 WIB 

hingga pukul 21.00 WIB. Kegiatan para karyawan setiap hari kerja yaitu: 

a. Menyiapkan bahan baku dan peralatan  

b. Membuat adonan dan mencetak adonan 

c. Mengisi adonan dengan berbagai rasa  

d. Menunggu frementasi roti  

e. Memasukkan adonan yang telah difermentasi ke oven 

f. Pendinginan 

g. Pengemasasn roti
72
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B. Praktik Jual Beli Roti Basah di Pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo 

Roti Mojang Nova didistribusikan dengan cara dipasarkan  ke toko-

toko diberbagai daerah dengan sistem penitipan. Selain itu pabrik roti Mojang 

Nova juga memasarkan produknya dengan menggunakan mobil box dengan 

jangkauan berbagai daerah seperti Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, 

Pacitan, Ponorogo, Madiun, Caruban, Nganjuk, Ngawi, Magetan, dan 

Wonogiri.
73

  

Praktik jual beli roti di pabrik Mojang Nova dengan cara pihak 

distributor memasarkan roti Mojang Nova ke toko-toko pada pukul 08.00 

WIB, kemudian roti didistribusikan dengan sistem penitipan selama seminggu. 

Setelah satu minggu roti ditarik oleh distributor, roti inilah yang masuk 

kategori roti BS.
74

 Roti BS ini dijual dengan harga yang lebih murah dari 

harga semestinya sehingga banyak pembeli roti BS. Sedangkan dalam 

melakukan penjualan roti BS pada pabrik Mojang Nova mereka melakulan 

berbagai cara untuk menghabiskan barang, salah satunya adalah dengan cara 

pihak pembeli datang ke pabrik untuk membeli roti tersebut, kemudian pihak 

pembeli melakukan perjanjian membeli roti BS dengan ketentuan harga roti 

BS lebih murah dari pada harga biasanya, jika roti BS yang dibeli rusak maka 

roti tidak dapat dikembalikan pada pihak penjual dan pihak penjual tidak 

menerima keuntungan dari penjualan roti tersebut.
75
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Para distributor produk roti Mojang Nova datang mengambil 

produk jadi pabrik pada pukul 08.00 WIB dan kembali untuk menyetor 

uang hasil penjualan dan produk sisa pada pukul 16.00 WIB. 

Menurut penuturan Bapak Ujang salah satu karyawan yang 

mendistribusikan roti “Mojang Nova” ke daerah sekitar Ponorogo dan 

Madiun, pengambilan produk jadi ke pabrik roti “Mojang Nova” di 

lakukan pada pukul 08.00 WIB kemudian mendistribusikan produk roti 

Mojang Nova ke seluruh daerah Ponorogo dan Madiun. Setiap minggunya 

Bapak Ujang akan datang ke toko-toko yang dititipinya dan menitipkan 

roti Mojang Nova yang baru dan mengambil roti yang telah semingu tidak 

habis terjual. Kemudian kembali ke pabrik pada pukul 16.00 WIB dengan 

membawa uang hasil penjualan sekaligus produk sisa. Menurut penuturan 

Bapak Ujang terkadang masih banyak roti sisa penjualan yang tidak laku 

setiap hari, tergantung dengan minat permintaan pembeli, sehingga Bapak 

Ujang harus membawa kembali pulang roti sisa jualan.
76

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rahmat, sebagai salah 

satu distributor roti “Mojang Nova” di daerah Trenggalek dan sekitarnya, 

ada sebagian produk yang sisa, sehingga harus dibawa kembali ke pabrik. 

Terkadang seluruh roti bisa terjual semua namun terkadang roti tidak 

terjual semuanya bahkan kadang roti kembali dengan keadaan sudah basi. 

Beberapa uraian data di atas menjelaskan bahwa praktik jual beli 

roti basah yang hampir kadarluwarsa atau BS di pabrik Mojang Nova 
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dilakukan dengan cara pihak pembeli datang ke pabrik untuk membeli roti 

BS, kemudian pihak pembeli melakukan perjanjian jual beli roti BS 

dengan ketentuan harga roti BS lebih murah dari pada harga biasanya. 

Pada saat melakukan transaksi jual beli roti BS pihak pembeli 

mendatangi pihak penjual yaitu pabrik mojang nova, antara pihak penjual 

dan pembeli melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu, kemudian pihak 

penjual yaitu pabrik mojang nova menjelaskan masa berlaku roti BS, masa 

berlaku roti BS adalah 7 hari, kemudian setelah 7 hari roti tersebut 

dikatakan roti basi. Roti yang basi dimanfaatkan oleh pihak Mojang Nova 

dengan cara dijual kembali kepada pihak peternak hewan untuk 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak hewan.
77

 

Dalam melakukan transaksi menurut penjelasan Bapak Ulis, 

distributor roti “Mojang Nova” salah satu cara yang digunakan supaya 

tetap mendapat keuntungan dari roti sisa penjualan yang hampir 

kedaluwarsa dan keadaannya masih bagus (BS) yaitu dengan menjual 

kembali kepada masyarakat sekitar pabrik dengan harga jual yang lebih 

murah dari harga jual yang semestinya. Jual beli roti BS ini sangat 

menguntungkan, karena tidak hanya roti yang masih baru yang  akan tetapi 

roti BS nya pun dapat diperjual belikan kembali. Sehingga pabrik 

mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.  

Penjualan roti “BS” ini tidak sulit bagi distributor disebabkan 

penjual memiliki strategi menjual roti “BS” dengan harga yang lebih 
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murah dari harga yang semestinya. Sehingga pembeli semakin banyak, 

bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri tetapi ada juga yang dijual kembali.  

Daftar Harga Produk Mojang Nova Bakery  

 

NAMA PRODUK 
DAFTAR HARGA 

HARGA JUAL 

ROTI BARU 

HARGA JUAL 

ROTI BS 

Jumbo Kasur Rp. 8000 Rp. 2000 

Cream Messes Rp. 7000 Rp. 1800 

Roti Panjang Rp. 6000 Rp. 1250 

Roti Bal Bal Rp. 6000 Rp. 1250 

Roti Ring Rege Rp. 6500 Rp. 1500 

  

Berdasarkan tabel di atas bahwa harga roti BS lebih murah dari harga 

yang semestinya, sehingga banyak pembeli roti BS yang akan dijual kembali 

untuk mendapatkan keuntungan perbungkus Rp 500 – Rp 1000, penjual roti 

BS memasarkan roti dengan jenis jumbo kasur dengan harga Rp 

2000/bungkus dijual kembali dengan harga Rp 2500- Rp 3000/ bungkus. 

Menurut salah satu pembeli roti “BS” Ibu Amin, Ibu Amin membeli 

roti “BS” dari pabrik roti “Mojang Nova” disebabkan karena harga jual roti 

“BS” lebih murah, apabila dikonsumsi masih layak konsumsi dan apabila 

dijual kembali akan mendapatkan untung yang banyak.
78

 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Tukah, Ibu Tukah adalah salah satu 

pelanggan tetap pembeli roti “BS” tersebut, Ibu Tukah membeli roti “BS” 

untuk dijual kembali, menurut Ibu Tukah menjual roti “BS” tersebut sangat 

menguntungkan, Beliau sering membeli jenis roti Panjang dan roti Bal-Bal 
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karena harga paling murah diantara roti “BS” yang lain sehingga akan 

menghasilkan untung yang sangat banyak.
79

 

Beberapa uraian data diatas menjelaskan bahwa penetapan harga roti 

basah di pabrik Mojang Nova dilakukan dengan cara pihak penjual memilih 

strategi penjualan roti BS dengan harga yang lebih murah dari harga 

semestinya. Sehingga pembeli semakin banyak, bukan hanya untuk 

dikonsumsi sendiri tetapi ada juga dijual kembali. 

 

C. Penentuan Harga Jual Beli Roti Basah di Pabrik Mojang Nova Siman 

Ponorogo  

Rata-rata pembeli roti “BS” yang akan dijual kembali akan membeli 

roti “BS” dengan jumlah yang banyak, seperti yang dilakukan oleh Ibu Santi, 

Beliau adalah salah satu warga sekitar pabrik yang membeli roti “BS” dengan 

jumlah yang banyak karena akan dijual kembali di pasaran.  

Untuk pembelian roti “BS” dengan jumlah banyak, oleh pihak penjual 

diletakkan dalam keranjang besar sesuai dengan pesanan pembeli. Akan tetapi 

banyak pembeli yang merasa dirugikan dengan cara tersebut, karena adanya 

kecurangan pihak penjual yang mencampurkan roti “BS” dengan roti yang 

sudah tidak layak konsumsi seperti roti yang sudah berjamur dan roti-roti yang 

sudah rusak. Pihak penjual mencampurnya dengan roti “BS” di dalam 

keranjang sehingga pembeli tidak mengetahui hal itu. Pencampuran kualitas 

roti dilakukan dengan cara roti yang hampir kadaluwarsa atau “BS” yang 

masih bisa dikonsumsi diletakkan dibagian atas dan campuran roti yang sudah 
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mengalami kerusakan seperti berjamur yang sudah tidak bisa dikonsumsi 

diletakkan ditengah hingga bawah sehingga pembeli tidak mengetahuinya. 

Hal ini dialami oleh salah satu pembeli roti “BS” yaitu Ibu Santi, Ibu 

Santi menuturkan bahwa para distributor terkadang berbuat curang dengan 

cara mencampurkan roti “BS” yang masih layak konsumsi dengan roti yang 

sudah tidak layak konsumsi seperti roti yang sudah berjamur. Roti yang sudah 

berjamur biasanya sulit dibedakan dengan roti “BS”. Banyak konsumen yang 

masih belum tahu ciri-ciri roti yang sudah berjamur yang tidak layak untuk 

dikonsumsi. Apabila ada pembeli yang komplain tentang roti yang sudah 

berjamur pihak distributor tidak memberikan ganti rugi dari pembelian.
80

    

Ibu Amin juga menuturkan bahwa terkadang apa yang dibeli tidak 

sesuai yang diinginkan, seperti membeli roti “BS” Rp 50.000 dengan jenis roti 

Panjang dan roti Bal-Bal, oleh distributor pabrik langsung diambilkan roti 

“BS” kemudian dimasukkan dalam kantong plastik. Setelah sampai di rumah 

roti “BS” yang seharusnya jenis hanya roti Panjang dan roti Bal-bal tetapi roti 

tersebut dicampur dengan jenis roti Jumbo Kasur.
81

 

Berdasarkan uraian data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi 

percampuran roti BS dengan roti yang sudah berjamur atau rusak di pabrik 

Mojang Nova. Untuk dijual kembali kepada konsumen dan konsumen tidak 

mengetahui adanya upaya pencampuran tersebut. 

Salah satu mimpi konsumen adalah membeli barang yang berkualitas 

dengan harga yang terjangkau, tetapi mimpi itu tidak selalu sama bahkan 

bertentangan dengan sang pelaku bisnis. Setiap pedagang pasti mengharap 
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semua dagangannya bisa laku dan tidak mendapat kerugian yang cukup besar, 

berbagai macam cara, upaya dan usaha dilakukan pedagang agar calon 

pembeli tertarik untuk membeli barang yang diperdagangkan oleh penjual. 

Dari penjelasan Ibu Santi, praktek jual beli semacam ini sering 

dilakukan oleh masyakarakat desa Patihan Kidul. Karena mereka merasa jual 

beli roti BS ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, selain 

menguntungkan praktek jual beli ini juga merugikan kedua belah pihak yang 

mana pihak penjual akan rugi jika roti yang hampir kadarluwarsa atau BS 

tidak laku dijual. Begitu juga dari pihak pembeli akan rugi jika barang yang di 

beli tidak sesuai dengan yang diperkirakan.
82

 

Ketika para pembeli roti “BS” meminta ganti roti yang sudah di beli 

karena adanya ketidaksesuaian antara yang dibeli dengan yang di berikan, 

pihak penjual pabrik tidak mau mengganti roti yang tidak sesuai tersebut 

dengan alasan barang sudah dibeli sehingga tidak bisa di kembalikan atau 

diganti kembali.
83

 

Seperti halnya penjelasan ibu Tukah beliau membeli roti BS dipabrik 

Mojang Nova seharga Rp 200.000/2 keranjang, kemudian setelah roti diteliti 

ternyata ada percampuran roti yang sudah berjamur, ibu Tukah merasa 

dirugikan dengan percampuran  tersebut, kemudian ibu Tukah mengembalikan 

roti yang sudah berjamur kepada pabrik Mojang Nova tetapi pihak pabrik 
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Mojang Nova tidak menerima penukaran roti yang berjamur dengan alasan 

barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukarkan.
84

 

Berdasarkan uraian data diatas dapat disimpulkan bahwa pembeli tidak 

bisa menerima ganti rugi dari pembelian roti basah yang hampir kadaluwarsa 

atau BS di pabrik Mojang Nova dengan alasan barang yang sudah dibeli tidak 

bisa dikembalikan atau ditukarkan. 
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BAB IV 

ANALISIS TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

JUAL BELI ROTI BASAH DI PABRIK “MOJANG NOVA” SIMAN 

PONOROGO 

 

D. Analisis Praktik Jual Beli Roti Basah di Pabrik Mojang Nova Siman 

Ponorogo 

Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-

Qur’an dan al-hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas 

bisnis. Dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan 

semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.  

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran 

Islam. Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu 

rezeki adalah melalui pintu berdagang, artinya melalui perdagangan inilah 

pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT terpancar 

darinya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana firman 

Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 275. Mendapat keuntungan dari 

penjualan suatu barang dagangan merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh 

pedagang. Keuntungan yang diinginkan oleh pedagang tentu bukan 

keuntungan yang sedikit, seperti dalam prinsip ekonomi atau prinsip 

berdagang, umumnya para pedagang mengharapkan keuntungan yang sebesar-

besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Tetapi tidak jarang untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan agar dagangan itu cepat laku, 
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terkadang pedagang tersebut melakukan berbagai cara, meskipun cara mereka 

lakukan melanggar aturan seperti mengambil keuntungan dengan jalan 

penipuan, pengambilan keuntungan dengan cara riba, manipulasi harga lain 

dan masih banyak lagi cara lain yang digunakan pedagang untuk tidak 

mendapat kerugian yang cukup besar. 

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, pabrik roti “Mojang Nova” 

menjual roti yang hampir kadaluwarsa atau yang disebut dengan roti “BS” 

kepada masyarakat sekitar pabrik dengan harga yang lebih murah dari pada 

harga jual yang semestinya, banyak warga yang tertarik untuk membeli roti 

yang hampir kedaluwarsa atau “BS” karena harganya yang murah, sehingga 

apabila dijual kembali akan mendapatkan untung yang banyak. Untuk 

diketahui apakah jual beli roti yang hampir kedaluwarsa tersebut sesuai 

dengan etika bisnis Islam atau tidak maka ada beberapa hal yang harus 

diketahui. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu: 

1. Ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan larangan-larangan 

dalam bisnis Islam 

a. Ditinjau dari prinsip kebenaran. 

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud 

dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan 

berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh 

komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan 

keuntungan.  
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Bertindak jujur merupakan syarat penting seseorang dalam 

melakukan perdagangan, disamping menjaga hubungan baik dan 

berlaku ramah tamah kepada mitra dagang serta para pelanggannya. 

Pedagang yang tidak jujur meskipun mendapatkan keuntungan yang 

besar boleh jadi keuntungan tersebut sifatnya hanya sementara. Ini 

dikarenakan ketidakjujuran akan menghindarkan kepercayaan para 

pelanggan sehinggga lama kelamaan akan memundurkan dan 

mematikan usahanya.  

Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran 

dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang 

dijual. Apabila barang dagangan terdapat kerusakan atau cacat dan 

penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah 

melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli 

untuk mengembalikan barang ketika ditemukan kerusakan atau cacat 

yang dapat mengurangi nilai intrinsiknya, serta memberi kebebasan 

dalam memilih. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat 

al- Nisa’ ayat 29 yaitu” 

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-



58 
 

 

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa 

pencampuran kualitas roti dilakukan dengan cara roti yang hampir 

kedaluwarsa atau “BS” yang masih bisa dikonsumsi diletakkan 

dibagian atas dan campuran roti yang sudah mengalami kerusakan 

seperti berjamur yang sudah tidak bisa dikonsumsi diletakkan ditengah 

hingga bawah sehingga pembeli tidak mengetahuinya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencampuran 

kualitas roti bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam 

tentang kebenaran karena penjual tidak berkata terus terang tentang 

pencampuran kualitas roti yang masih dapat dikonsumsi dan sudah 

tidak layak dikonsumsi sehingga hal ini merugikan pembeli.  

b. Ditinjau dari larangan tadlis (penipuan) 

Tadlis (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan 

sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan 

tidak sesuai dengan fakta yang ada. 

Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap adanya aib yang 

sengaja disembunyikan disebut dengan tadlis. Dengan kata lain tadlis 

ialah menyembunyikan obyek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga 

merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat terjadi pada 

transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan 

waktu penyerahan. 
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Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa 

pencampuran kualitas roti yang hampir kadaluwarsa tetapi masih bisa 

dikonsumsi dengan roti yang berkualitas tidak baik seperti roti yang 

sudah berjamur atau penjualan yang tidak sesuai dengan pemesanan 

pembeli termasuk kedalam penipuan karena penjual menipu pembeli 

dengan pencampuran kualitas roti tersebut.  

2. Ditinjau dari pemasaran  

Aktivitas sebuah bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas 

pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk 

menghasilkan transaksi melalui target-target yang sudah menjadi program 

sebuah perusahaan, dengan tujuan menguasai semua sektor yang ada 

dalam sebuah pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok 

berdasarkan asas saling menguntungkan, melalui pemanfaatan produk, 

harga, promosi dan distribusi. 

Dalam konteks etika, pemasaran yang berorientasi syari’ah, 

marketer harus dibimbing oleh Al-qur’an dan hadist dalam menawarkan 

produk kepada konsumen, sebagai berikut:
85

 

a. Memastikan pertimbangan kegiatan pemasaran itu bersumber dari Al-

qur’an dan hadits. Karena dua hal inilah yang memberikan persyaratan 

dalam proses bisnis. Dalam surat Al-baqarah ayat 2 menyebutkan; 
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Artinya : “kitab al-qur‟an ini tidak ada yang diragukan di dalamnya. 
Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa”.86

 
 

Ayat ini perlu dijadikan sebagai pedoman dalam 

menyampaikan tawaran marketing yang berorientasi syari’ah. 

b. Jaminan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-qur’an, maka dalam 

rangka penjualan itupun, marketer harus dapat memberikan jaminan 

bagi produk yang akan dijual, setidaknya dalam dua aspek berikut: 

1) Aspek material, yakni mutu bahan, mutu pengobatan, dan mutu 

penyajian. 

2) Aspek nonmaterial, mencakup aspek halal (makanan, uang sumber 

rezeki, dll), dan higienis: kantor, makanan, dll (thaharah), serta 

Islami dalam penyajian. 

c. Manfaat produk yang dipasarkan. Markerter harus memberikan 

penjelasan mengenai manfaat produk atau manfaat proses produksi 

dijalankan dengan benar. 

d. Sasaran produk. Markerter dapat menjelaskan bahwa: 1). Materi yang 

halal, 2). Sumber dan proses pengolahannya bersih dari kotoran dan 

dosa, 3). Penyajian yang Islami. 

Seorang pemasar syari’ah sangat memegang teguh etika dalam 

melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Ia akan sangat 

menghindari memberikan janji bohong, ataupun melebih-melebihkan produk 
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yang ditawarkan. Seorang pemasar syari’ah akan secara jujur menceritakan 

kelebihan serta kekurangan produk yang ditawarkannya.
87

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di pabrik roti Mojang Nova 

Siman Ponorogo dapat diketahui bahwa dalam pemasaran roti yang hampir 

kadaluwarsa atau BS dapat dianalisis bahwa pabrik roti Mojang Nova telah 

memberi jaminan dalam dua aspek pemasaran yaitu aspek material berupa 

jaminan mutu bahan dan aspek non material berupa aspek halal, karena 

dipabrik roti Mojang Nova telah menggunakan bahan-bahan yang halal 

seperti tepung, mentega, gula dll. 

Seorang distributor syari’ah haruslah sangat memegang teguh etika 

dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Harus menghindari 

memberikan janji bohong, ataupun melebih-melebihkan produk yang 

ditawarkan. Seorang distributor syari’ah harus secara jujur menceritakan 

kelebihan serta kekurangan produk yang ditawarkannya. 

Akan tetapi pada pabrik roti Mojang Nova menjual kembali roti yang 

hampir kadarluwarsa atau BS ada ketidakjujuran marketer dalam menjual 

produknya. Adanya kecurangan dalam menjual roti BS yaitu pencampuran 

roti yang hampir kedaluwarsa atau BS dengan roti yang sudah kadarluwarsa 

atau yang sudah basi. Adanya kekeliruan dalam memberikan layanan kepada 

pembeli seperti adanya ketidaksesuaian barang yang dibeli.  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa praktik jual beli roti basah 

di pabrik roti Mojang Nova tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena 

                                                           
87

 Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabet, 2010), 

30.  



62 
 

 

adanya ketidakjujuran dalam memasarkan roti yang hampir kadarluwarsa. 

Adanya pencampuaran roti yang hampir kadaluwarsa atau BS dengan roti yang 

sudah berjamur atau basi sehingga ada ketidakjujuran dalam berbisnis tersebut. 

 

E. Analisis Penentuan Harga Jual Beli Roti Basah di Pabrik Mojang Nova 

Siman Ponorogo  

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, 

karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling 

untuk meninggalkan akad ini. Jual beli dalam hukum Islam harus memenuhi 

syarat dan rukunnya, sehingga jual beli dianggap sah. Syarat adalah suatu yang 

harus di penuhi untuk keabsahan suatu perkara, tetapi bukan bagian dari 

perkara tersebut. Dengan kata lain syarat bukan merupakan unsur yang hakiki 

pada suatu perkara.
88

 

Hal yang mendasar dari jual beli adalah penentuan harga, dalam Islam 

penentuan harga memiliki beberapa prinsip yaitu: 

1. Kesatuan (unitiy) 

Kesatuan yang dimaksud adalah pada konsep tauhid yang 

memadukan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, 

politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan 

konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. 

Dalam praktik jual beli roti basah di pabrik Mojang Nova pihak 

pemilik pabrik, para karyawan dan pembeli roti basah saling bersosialisasi, 
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tidak membedakan antara pemilik pabrik dengan karyawan atau pembeli 

roti basah. Dalam hal ini di pabrik  Mojang Nova sudah sesuai dengan 

prinsip etika bisnis Islam dengan unsur kesatuan (unitiy) diantara pihak 

pemilik pabrik, para karyawan dan pembeli roti basah. 

2. Keseimbangan (keadilan) 

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan 

untuk berbuat adil. Tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8. 

Sedangkan dalam praktik jual beli roti basah di pabrik Mojang 

Nova ada ketidakadilan, sehingga ada yang merasa dirugikan pada salah 

satu pihak. Karena di pabrik Mojang Nova terjadi percampuran roti 

berjamur atau basi dan roti yang belum berjamur, karena ketidakadilan 

tersebut merugikan pihak pembeli.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pabrik Mojang 

Nova tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena adanya 

ketidakadilan sehingga merugikan pembeli. 

3. Kehendak bebas 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak 

adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif 

berkarya dan berkerja dengan segala potensi yang dimiliki. Berdasarkan 

prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat 

suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. 
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Dalam menjalankan suatu bisnis di pabrik Mojang Nova yaitu jual 

beli roti basah pihak pemilik sebelum memasarkan roti terlebih dahulu 

sudah menentukan harga pada setiap produk-produknya. Sehingga pada 

saat menjual roti dengan harga yang lebih murah pihak pembeli banyak 

yang membeli roti tersebut. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pabrik Mojang 

Nova sudah sesuai dengan etika bisnis Islam karena harga sudah ditentukan 

oleh pihak pemilik pabrik dan pihak pembeli menerima harga tersebut. 

4. Pertanggung jawaban 

Pertanggung jawaban adalah pertanggung jawaban yang seimbang 

dalam segala bentuk dan runglingkup, antara jiwa dan raga, antara person 

dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan 

masyarakat lainya. 

Dalam memasarkan roti di pabrik Mojang Nova harga yang 

dipasarkan lebih murah dari harga aslinya. Sehingga banyak yang membeli 

roti tersebut. Namun ketika dalam memasarkan roti ada percampuran roti 

basi di dalam keranjang dan pihak pembeli tidak mengetahui percampuran 

tersebut. Pihak penjual tidak mau mengganti rugi atas percampuran 

tersebut. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pabrik Mojang 

Nova tidak sesuai etika bisnis Islam karena dalam percampuran roti yang 

sudah basi atau sudah kadaluwarsa dan tidak ada ganti rugi, mengakibatkan 

terjadinya kerugian pada salah satu pihak. 
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5. Kebenaran 

Kebenaran dalam hal ini selain mendukung makna kebenaran dari 

keseluruhan mendukung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. 

Dalam bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan prilakubenar 

yang meliputi proses akad ( transaksi) proses mencari atau memperoleh 

komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan keuntungan.  

Dalam praktik jual beli roti basah di pabrik Mojang Nova terdapat 

percampuran roti yang suda basi atau sudah kadaluwarsa yang di letakkan 

di dalam keranjang sehingga pihak pembeli tidak mengetahui percampuran 

tersebut. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pabrik Mojang Nova 

tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena tidak ada unsur kejujuran pada 

pihak penjual roti basah, pihak penjual mencampurkan roti yang sudah basi 

atau sudak kadaluwarsa. 

Berdasarkan analisis prinsip-prinsip etika bisnis Islam di atas dapat di 

simpulkan bahwa praktik jual beli roti basah di pabrik Mojang Nova tidak 

sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena tidak terpenuhinya unsur dari 

keadilan, pertanggungjawaban, dan kebenaran. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Etika Bisnis Islam 

Terhadap Jual Beli Roti Basah di Pabrik Roti Mojang Nova Siman Ponorogo 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik jual beli roti basah di pabrik roti Mojang Nova Siman Ponorogo 

tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena adanya ketidak jujuran dalam 

memasarkan roti basah. Adanya percampuran roti yang sudah tidak layak 

konsumsi seperti roti yang sudah berjamur atau basi, sehingga adanya 

ketidak jujuran dalam jual beli roti basah di pabrik Mojang Nova. 

2. Penentuan harga dalam jual beli roti basah di pabrik roti Mojang Nova 

Siman Ponorogo tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena adanya 

harga yang sama antara roti basi atau kadarluwarsa. Pihak pembeli tidak 

mengetahui hal tersebut. Sehingga pihak pembeli merasa dirugikan atas 

peristiwa tersebut. 

B. Saran  

Setelah menyelesaikan tugas sekripsi ini, penulis mencoba 

mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi 

penulis sendiri khususnya dan bagi ummat secara umum. Adapun saran- saran 

yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Dengan disusunnya sekripsi ini, semoga pihak penjual dan pembeli lebih 

teliti dalam melakukan teransaksi, tidak merugikan pihak penjual dan 
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pembeli, untuk warga siman khususnya semoga lebih memperhatikan 

hukum jual beli, lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak 

merugikan satu sama lain. 

2. Penulis berharap pada para pedagang, yaitu penjual dan pembeli pada 

umumnya serta masyarakat, agar melakukan jual beli menurut hukum 

islam, menjadi patokan atau pedoman untuk adik-adik yang selanjutnya 

akan menulis karyailmiyah, menjadi pedoman bagi para penulis-penulis 

selanjutnya. 

 

  



68 
 

 

DAFTARA PUSTAKA  

 

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

Alfabet, 2009.  

Almanshur, Djunaidi Ghony & Fauzan, Metode Penelitian Kualitatif, Jogjakarta: 

AR-RUZZ MEDIA, 2012 

Arif, Nur Rianto. Al Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabet, 

2010. 

Badroen,Faisal. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Kencana, 2006. 

Beekum, Rafik Isa. Etika Bisnis Islam.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. 

Bertens,K. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius, 2003. 

Budiarto, Eko. Pengantar EPIDEMIOLOGI. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 

2003. 

Djakfar, Muhammad. Etika. Malang: UII Malang Press, 2008. 

Damanuri, Aji, Metodologi Penelitian Mu‟amalah, Ponorogo: STAIN Po Press, 

2010 

Fathoni, Abdurrahmat, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006 

Hasan,Ali. Marketing Bank Syariah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. 

Haqvi, Syed Nawab Haider. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003. 

Hidayat, Muhammad. An Introduction The Sharia Economic. Jakarta: Zikrul 

Hakim, 2010. 

Islam,Dewan Redaksi Ensiklopedia. Ensiklopedia Islam 3. Jakarta: Ichtiar Baru 

Van Houve, 2002. 

Komari,”Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Rongsok di Desa Bancangan 

Kecamatan sambit Ponorogo”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2002). 

liani,Jusma dkk. Bisnis Berbasis Syariah. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. 



69 
 

 

Marthon, Said Sa’ad. Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global. Jakarta: 

Zikrul Hakim, 2007. 

Muhammad, Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: Pt Grafindo Persada, 2004. 

Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi 

Islam. Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2005. 

Muslich, Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: EKONISIA, 2010. 

Miru,Ahmadi, dan Sutarman Yudo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2004. 

Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam. Bandung: Mandar Maju, 

2002. 

Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian, Jakarta: Prenada Media Group, 2011 

Qardhawi, Yusuf. Peran Nilai Dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: 

Robbani Press, 2004. 

Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari‟ah). Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002. 

Rivai, Viethzal Amiur Nuruddin Dkk. Islamic Business And Economic Ethich: 

Mengacu Pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw Dalam 

Bisnis, Keuangan dan Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara, 2012 

Semiawan, Conny R. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2000. 

Shonhaji, Abdullah. Ter. Sunan Ibnu Majah vol.III. Semarang: Asy-Syifa’. 1993. 

Sholihin,Kholifah. “Etika Bisnis Islam Terhadap Periklanan dalam Periklanan 
(Studi kasus di Radio Gema Surya Ponorogo), Skripsi, STAIN, 

Ponorogo, 2014. 

Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996. 

Siagian, Sondang. Etika Bisnis. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996. 

Sumarni, Murti. Marketing Perbankan, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1998. 



70 
 

 

Usman, Veithal Rival dan Antoni Nizar. Islamic Economics And Finance 

Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi. Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2012. 

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

Yatmo, Sudar. Hukum dan Advokasi Konsumen, cetakan kedua. Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1999. 

Zuhri, Moh. Ter. Sunan At Tirmidzi Vol.I. Semarang: As-Syifa, 1992. 

http://ilmumanajemen.wordpress.com/2007/06/15/penetapan-harga-jual/,7.30 

WIB, 18-01-2018  

 

 

 

http://ilmumanajemen.wordpress.com/2007/06/15/penetapan-harga-jual/,7.30

