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ABSTRAK 

 

Eny Rahayu, 2018. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel EX 

di UD. Bismillah Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Drs. H.A.Rodli Makmun, M.Ag 

   

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, karyawan, dan Meubel ex 

 Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan 

menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan 

lebih mudah berkembang. Setiap pengusaha atau pedagang haruslah menerapkan 

etika dengan benar, etika sesama pengusaha, etika terhadap pelanggan, maupun 

etika terhadap masyarakat. Dengan penerapan etika yang benar, maka kegiatan 

bisnis yang dijalankan akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak 

meyimpang. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. 

Berangkat dari masalah diatas maka peneliti tertarik untuk menjadikannya 

tugas akhir dengan Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Etika Bisnis 

Islam apa yang di terapkan terhadap karyawan di Meubel ex UD. Bismillah 

Ponorogo. 2. Etika bisnis Islam apa yang di terapkan terhadap penjual di Meubel 

ex UD. Bismillah Ponorogo. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilaksanakan di Meubel ex UD. Bismillah Ponorogo. Untuk mendapatkan data 

yang valid, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu 

wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu 

sumber data primer hasil dari wawancara dengan pemilik toko, karyawan, dan 

Pembeli Meubel ex. Sementara data sekunder berupa dokumen dan hasil 

wawancara. Penganalisaan data-data yang telah terkumpul menggunakan metode 

deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat di simpulkan 

bahwa: Praktik penerapan etika bisnis Islam terhadap karyawan di Meubel EX 

UD. Bismillah Ponorogo. Telah menerapkan dan sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip Etika bisnis Islam dengan baik dan benar yakni prinsip kesatuan, prinsip 

keseimbangan/keadilan, dan  prinsip kejujuran. Pihak meubel ex juga menerapkan 

hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahan dan atasan dengan 

bawahan. Praktik penerapan etika bisnis Islam terhadap penjual di Meubel EX 

UD. Bismillah Ponorogo. Telah menerapakan dan sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip etika bisnis Islam yakni prinsip kesatuan, keadilan/keseimbangan, 

kehendak bebas, pertanggungjawaban dan kejujuran dengan baik dan benar dan 

pihak penjual juga menerapkan attitude dalam pelayanan yang baik dengan para 

konsumen. 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk 

melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur’an dan Sunnah Nabi. 

Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar 

atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis di sesuaikan 

dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam 

waktu. Islam seringkali di jadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini 

tentunya dapat di pakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan 

kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.1 

Dalam melakukan segala aktifitas terutama dalam bentuk kegiatan 

usaha tentunya ada etika yang mengatur sehingga dalam kegiatan tersebut 

dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga 

dalam dunia bisnis, tidak lepas dari etika yaitu etika bisnis. Etika bisnis 

merupakan aturan yang mengatur tentang aktifitas bisnis, seperangkat nilai, 

baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-

prinsip moralitas. Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang 

baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan 

pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.2 

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat di dambakan oleh 

semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika 

                                                           
1 Muhammah dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2002), 84. 
2 Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 6. 



 

 
 

ini secara murni. Meraka masih berupaya melanggar perjanjian, manipulasi 

dalam segala tindakan. Mereka kurang memahami etika bisnis, atau mungkin 

saja mereka paham, tapi memang tidak mau melaksanakan.3   

Bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku 

bisnis. Para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan 

kepentingan, saling menghalalkan cara, dalam rangka memperoleh 

keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling membunuh, sehingga pelaku 

bisnis yang kuat kian mendominasi, sementara yang lemah terperosok 

disudut-sudut ruang bisnis. Bisnis merupakan kegiatan muamalah yang 

pertama kali menanggalkan etika, kemudian disusul oleh bidang politik, dan 

terakhir adalah persoalan seks.  

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh 

karena itu, pelaku bisnis Muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis 

yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan 

berkah. Islam menekankan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu: 

prinsip Kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kebebasan (free will), 

tanggung jawab (responsibility), dan kejujuran.4 

  

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

2009), 199. 
4 Muhammad dan R. Lukman Fauroni., 59-60. 



 

 
 

Di dalam al-Qur’an Allah berfirman Q.S an-Nisa: 29:  

  

   

  

    

     

    

    

      
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah 

kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” (Q.S an-Nisa: 29).5 

 

Ayat ini memberikan syarat, bahwa boleh di langsungkannya 

perdagangan dengan dua hal: perdagangan itu harus dilakukan atas dasar 

saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak 

dengan merugikan pihak lain; tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri 

sendiri maupun orang lain. Maka Al-Qur’an mengungkapkannya dengan 

ungkapan yang bersifat menyeluruh, seolah-olah firman Allah di atas 

mengisyaratkan bahwa kita dilarang atau diharamkan makan harta orang lain 

secara umum, termasuk juga harta kaum kerabat kita atau memakai barang-

barang milik orang lain tanpa izin mereka lebih dulu, termasuk juga mencuri, 

merampas harta orang lain, seperti makan harta riba, makan harta dari hasil 

judi, makan harta secara berlebihan atau mendapatkannya dari sumber-

sumber yang tidak halal. Tetapi Apabila sebagian itu diperoleh atas dasar 

saling suka sama suka, maka syarat yang terpenting adalah jangan kamu 

membunuh diri kamu. Selanjutnya, kita harus memperhatikan baik-baik 

                                                           
5 Al-Qur’an, 4 : 29. 



 

 
 

firman Allah berikut ini, “Dan janganlah kamu membunuh dirimu” (QS an-

Nisâ’ [4]: 29).6 

Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai 

aktifitasnya artinya usaha yang ia lakukan harus mampu memupuk atau 

membagun tingkat kepercayaan dari para relasinya. Kepercayaan, keadilan, 

dan kejujuran dalam elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis 

dikemudian hari. Sebuah perusahaan bisnis harus ada etika dalam 

menggunakan sumber daya yang terbatas, dan apa akibat dari pemakaian 

sumber daya tersebut, apa akibat dari proses produksi yang menimbulkan 

polusi. Di harapkan orang bisnis memiliki standar etik yang lebih tinggi, 

karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, yang selalu 

mengawasi kegiatan mereka. 

Sedangkan dalam etika bisnis Islam menetapkan nilai-nilai atau etika 

yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika atau 

moral dalam berdagang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. 

Dalam kegiatan bermuamalah khususnya pelaku bisnis harus berpegang pada 

prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, agar kegiatan bisnis yang ia 

lakukan mendapat barakah. 

Salah satu relita bisnis meubel ex di UD. Bismillah Ponorogo. 

Apakah etika bisnis Islam yang diterapkan sehingga usahanya terus 

berkembang sampai sekarang. Meubel ex di UD. Bismillah merupakan 

sebuah usaha dagang yang terletak di Jln. Jetis Desa Bedi Wetan Kecamatan 

                                                           
6 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Business and Economic Ethics (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), 27. 



 

 
 

Bungkal Kabupaten Ponorogo. Usaha dagang ini bergerak di bidang 

penjualan segala macam Meubel ex. Awal mula berdirinya UD. Bismillah 

pada tahun 2012 dimulai dari gagasan Bapak Zainal Arifin yang ingin 

memiliki usaha sendiri di sekitar rumah beliau.7 Barang meubel ex tersebut di 

datangkan dari Jakarta lewat PT BALINDO atau Dinas Rektorat Lelang 

Kekayaan Negara. Barang tersebut lelangan dari perkantoran dan perhotelan 

yang tidak digunakan lagi. Mulanya Bapak Zainal hanya mengambil beberapa 

barang meubel ex sebagai uji coba di perdagangkan di desanya, seperti 

almari, meja, kursi, dan bifet. Barang tesebut sampai rumah oleh Bapak 

Zainal dan Karyawannya diperbaiki sedemikian rupa agar bisa di manfaatkan 

lagi. 

Awal mula cara penjualan atau pemasaran yang dilakukan oleh pihak 

meubel ex dengan cara lewat mulut ke mulut atau getok tular (masyarakat 

jawa) para warga sekitar, dari keluarga, dan pembeli ada yang langsung 

datang ke UD. Bismillah. Seiring berkembangnya zaman proses pemasaran 

semakin canggih lewat media sosial seperti fb dan wa. Dengan cara 

pemasaran lewat media sosial seperti ini maka permintaan konsumen semakin 

bertambah dan cakupannya luas.  

Seiring berjalanya waktu, aktifitas jual beli semakin berkembang. 

Banyak pembeli yang berdatangan untuk membeli meubel ex. Di sinilah yang 

menjadi pijakan untuk mengembangkan usahanya. Kejujuran, kebenaran, 

tanggungjawab, dan Kerjasama yang baik antara karyawan dengan pemilik 

                                                           
7 Hasil Wawancara, dengan Mbk Tika status Kasir Meubel ex, 5 Oktober 2018. 



 

 
 

meubel dan pembeli sangatlah diperlukan karena dapat membantu dan 

melancarkan usaha tersebut. Bapak Zainal tetap  mempertahankan kualitas 

barang-barang yang dijualnya meskipun ada barang yang cacat tidak 

diketahui oleh pembeli pihak meubel berusaha memperbaikinya agar tetap 

kelihatan bagus. Pelayanan yang diberikan oleh pihak meubel sangatlah 

memuaskan, pembeli yang datang langsung ke lokasi disambut dengan baik 

dan pembeli bebas memilih dan melihat barang yang akan dibelinya. Harga 

jual yang diberikan juga sesuai dengan kualitas dan jenis barang yang 

dijualnya. Meskipun ada barang yang harganya sangat mahal tetapi 

disesuaikan dengan kualitas barangnya. Dengan melihat permintaan 

konsumen yang semakin banyak maka Bapak Zainal menambahkan berbagai 

macam meubel ex untuk memenuhi permintaan konsumennya. Seperti, 

almari, kursi tamu satu set, meja makan satu set, bifet, sofa, kursi 

perkantoran, dan lain sebagainya.8  

Dengan melihat beberapa permasalahan di atas maka penulis ingin 

mengetahui lebih lanjut tentang etika bisnis Islam apa yang di terapkan 

terhadap karyawan dan mitra kerja di Meubel EX UD. Bismillah yang 

berkaitan dengan etika bisnis Islam. Maka dengan demikian penulis ingin 

menganalisis malalui “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli 

MEUBEL EX di UD. BISMILLAH Ponorogo”. 

 

 

                                                           
8 Hasil Wawancara dengan Mbk Tika, status Kasir Meubel ex, 29 Desember 2018. 



 

 
 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian dan untuk 

menghindari adanya kesalahpahaman, maka diperlukan penegasan judul. 

Istilah yang seharusnya dijelaskan dalam penelitian ini yaitu: 

Etika adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan 

salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam 

arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para 

pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan 

berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.9 

Bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai 

bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya 

(barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi cara memperolehnya dan 

pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.10 

Meubel ex merupakan istilah yang digunakan pihak meubel untuk 

membedakan dengan meubel baru. Istilah ex di sini pengertiannya sama 

dengan meubel bekas. Jadi meubel ex atau meubel bekas yang rusak dan 

perlu perbaikan agar bisa digunakan lagi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

                                                           
9 Faisal Badroen , Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 15. 
10 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan 

Opsi,Tetapi Solusi) (Jakarta: PT Bunmi Aksara, 2013), 234. 
 



 

 
 

1. Etika Bisnis Islam apa yang di terapkan terhadap karyawan di Meubel ex 

UD. Bismillah Ponorogo? 

2. Etika bisnis Islam apa yang di terapkan terhadap penjual di Meubel ex 

UD. Bismillah Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

masalah yang diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Etika Bisnis Islam apa yang di terapkan terhadap 

karyawan di Meubel ex UD. Bismillah Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui Etika bisnis Islam apa yang di terapkan terhadap 

penjual di Meubel ex UD. Bismillah Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memperoleh 

kegunaan 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 penelitian ini diharapkan adanya perhatian yang mendalam tentang 

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.    



 

 
 

F. Telaah Pustaka 

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu 

diantaranya sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizqon Alfi Jamil yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli HP Bekas (studi kasus Di Forum 

Jual Beli Ponorogo), Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo, 2017. Dari hasil penelitian dan analisi permasalahan berdasarkan 

data yang ada dan diperoleh dari lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa 

mekanisme COD (Cash On Delivery) jual beli HP bekas dengan sistem pesan 

di forum jual beli Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan 

pembayaran barang tidak dilakukan di awal dan mekanisme COD (Cash On 

Delivery) jual beli HP bekas dengan sistem lelang di forum jual beli 

Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pembeli melakukan 

lelang langsung diluar majlis lelang (diluar facebook) serta adanya manipulasi 

harga yang dilakukan penjual.11 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurwatoni yang berjudul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktek jual beli Barang Mebel di UD. Karya Indah 

Ponorogo (Studi Kasus Penyamaran Bahan Baku dan Proses Transaksinya), 

Skripsi, Jurusan Syariah Program Studi Muamalah, STAIN Ponorogo, 2010. 

Dari hasil pembahasan dan analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam 

proses penyamaran pembuatan barang-barang mebel di UD. Karya Indah 

Ponorogo tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah (jual beli) 

                                                           
11 Rizqon Alfi Jamil, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli HP Bekas (studi kasus Di 

Forum Jual Beli Ponorogo), Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 2017). 



 

 
 

dalam Islam. Karena jual beli yang ada di Mebel UD. Karya Indah Ponorogo 

selalu menjelaskan kepada pembeli dan membedakan mana barang mebel 

yang murni dan mana barang mebel yang ada campurannya, walaupun semua 

barang mebel tampak bagus dan mewah. Ini bertujuan membedakan harga 

dimana barang mebel yang berkualitas bagus dan murni dengan harga yang 

tinggi dan mana barang mebel yang ada campurannya dengan harga yang 

rendah. Proses transaksi yang dilakukan oleh UD. Karya Indah Ponorogo juga 

tidak bertentangan hukum Islam, dan boleh dilakukan karena didalamnya 

telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta telah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan jual beli dalam hukum Islam dan tidak berusaha untuk 

melakukan penipuan (tadlis) barang ataupun mencoba untuk 

menyembunyikan cacat di dalamnya.12 

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Wawan Kunaifi yang berjudul 

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Kayu di UD Jati Makmur 

Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Skripsi, Jurusan 

Syariah Program Studi Muamalah, STAIN Ponorogo, 2014. Dari hasil 

pembahasan dan analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari pihak UD 

Jati Makmur dalam menetapkan harga jual barang mebelnya tidak 

bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam karena dalam 

menetapkan harga pihak UD Jati Makmur menetapkan dengan cara melihat 

bahan dasar mebel yang digunakan apabila menggunakan kayu jati murni 

dengan kualitas baik maka dari pihak UD Jati Makmur menjualnya dengan 

                                                           
12 Nurwatoni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek jual beli Barang Mebel di UD. 

Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Penyamaran Bahan Baku dan Proses Transaksinya),” Skripsi 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010). 



 

 
 

harga mahal, tetapi sebaliknya jika bahan baku yang digunakan kualitasnya 

sedang maka dijual dengan harga murah. Dari proses penetuan kualitas kayu 

atau barang mebelnya UD Jati Makmur tidak bertentangan dengan etika 

bisnis Islam karena tujuan utama penyamaran adalah semata-mata untuk 

membuat harga mebel yang dihasilkan tampak lebih bgus dan mewah dengan 

harga terjangkau, bukan untuk melakukan penipuan (tadlis) barang dari segi 

kualitasnya.13   

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang 

etika bisnis Islam apa yang di terapkan terhadap karyawan dan penjual di 

meubel ex UD. Bismillah Ponorogo sehingga usahanya terus berkembang 

sampai sekarang. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 

Reseach)14, dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung yang 

dilakukan di  tempat atau lokasi lapangan untuk mendapatkan informasi 

yang valid terhadap jual beli Meubel EX di UD. Bismillah Ponorogo. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

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

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

Ponorogo, 2014). 
14 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian 

(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183. 



 

 
 

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

perilaku yang dialami.15 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam menyusun skripsi kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh 

yang mana peneliti melakukan pengamatan secara penuh dan mendalam 

tentang etika bisnis Islam yang diterapkan di Meubel EX UD. Bismillah 

Ponorogo, serta dalam pengamatan tersebut mengetahui pengamatan yang 

dilakukan penulis. 

4. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian atau 

tempat dimana penelitian akan dilakukan.16 Dalam hal ini penelitian 

dilakukan Di Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo. Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di lokasi tersebut karena: terdapat kelebihan di meubel 

ex tersebut mengenai etika bisnis Islam yang di terapkan terhadap karyawan 

dan penjual sehingga usahanya terus berkembang sampai sekarang. 

5. Sumber Data 

Data yang digunakan yaitu mengenai etika bisnis Islam apa yang di 

terapkan terhadap karyawan dan penjual, sehingga usahanya terus 

berkembang sampai sekarang di Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo untuk 

mendapatkan keterangan yang ada.  

                                                           
15 Lexy J Meloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1998), 86. 
16 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 128. 



 

 
 

Sumber data primer yang digunakan yaitu: sekitar 15 karyawan,  

Sedangkan data sekundernya yaitu: 2 orang pembeli Meubel EX di UD. 

Bismillah Ponorogo.17 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah:  

a. Wawancara 

Yaitu komunikasi langsung dengan pemilik dan karyawan maupun 

dengan pembeli di Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo untuk 

memperoleh informasi, tentang etika bisnis Islam apa yang di terapkan 

terhadap karyawan dan penjual sehingga usahanya terus berkembang. 

Model wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

penjual, karyawan, dan pembeli. 

b. Observasi  

Yaitu suatu teknik penggalian data dengan cara pengamatan 

langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam observasi ini peneliti tidak 

hanya mencatat satu kejadian, melainkan mengenai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan etika bisnis Islam apa yang di terapkan terhadap 

karyawan dan penjual di Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo.  

c. Dokumentasi  

Dari data dokumentasi diantaranya yaitu foto dan dokumen, dalam 

dokumentasi ini di harapkan dapat membantu memperoleh data-data 

                                                           
17 Hasil Wawancara, dengan Mbk Tika status Kasir di Meubel ex, 25 Agustus 2018. 



 

 
 

mengenai etika bisnis Islam apa yang di terapkan terhadap karyawan dan 

penjual di Meubel ex UD. Bismillah Ponorogo. 

7. Teknik Pengelolaan Data 

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan 

maka diperlukan adanya teknik pengelolaan 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, kesesuain serta 

keseragaman antara masing-masing data penelitian.18 

b. Organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari 

data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada dan 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan.19  

c. Penemuan Hasil Data, melakukan analisis lanjutan dengan 

menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga memperoleh 

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam hal 

ini penulis terkait penemuan data dengan cara observasi, wawancara, 

dan dokumentasi terhadap kegiatan yang dilakukan di Meubel EX 

UD. Bismillah Ponorogo 

8. Teknik Analisi Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deduktif, 

yaitu berangkat dari fakta-fakta umum kemudian ditarik kesimpulan yang 

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

                                                           
18 Aji Damanuri, Metodelogi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

153. 
19 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Sufvey (Jakarta: LP3IES, 1982), 191. 



 

 
 

karyawan maupun pembeli meubel ex di analisis etika bisnis Islam  apa 

yang di terapkan di meubel ex tersebut. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka 

penulis membagi beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa 

sub-sub antara lain: 

Bab Pertama Pendahuluan: Bab ini merupakan pola dasar dari 

keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, kajian teori,  

kegunaan penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua Etika Bisnis Dalam Islam: Bab ini merupakan 

serangkaian teori sebagai landasan teori Islam yang dipergunakan untuk 

menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab III. Dalam bab ini di 

ungkapkan mengenai pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis 

Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, larangan-larangan dalam etika 

bisnis Islam.  

Bab Ketiga Jual Beli Meubel EX di UD. Bismillah Ponorogo: Dalam 

bab ini akan membahas profil dari Meubel EX di UD. Bismillah yang di 

dalamnya terdapat gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis 

“Meubel EX di UD. Bismillah”, latar belakang berdirinya “Meubel EX di 

UD. Bismillah”, dan aktifitas serta etika bisnis Islam apa yang di terapkan di 

Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo”. 



 

 
 

Bab Keempat Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Meubel 

EX di UD. Bismillah Ponorogo. Dalam bab ini berisi inti dari penelitian, 

dalam bab ini akan dibahas mengenai etika bisnis Islam apa yang di 

terapkan terhadap karyawan dan penjual di Meubel ex UD. Bismillah 

Ponorogo. 

Bab Kelima Penutup: Bab ini merupakan bab terakhir, berisi 

kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan di simpulkan hasil pembahasan 

untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah di uraikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM 

A. Etika Bisnis Dalam Islam 

1. Pengertian Etika  

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yank berarti adat istiadat 

atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara 

hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut 

dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke 

generasi yang lainnya.20 Menurut Webster Dictionary, etika ialah ilmu 

tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang sistematis tentang 

tindakan moral yang benar. Dalam Islam, istilah lain yang senada dengan 

etika yaitu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yang diartikan sama 

dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Pengertian akhlak 

ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan 

tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. 

Perbedaan etika dan akhlak ialah etika merupakan cabang dari filsafat 

yang bertitik tolak dari akal pikiran, sedangkan akhlak ialah suatu ilmu 

pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, 

berdasarkan ajaran dari Allah SWT. Dan Rasulnya SAW.21 

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan etika 

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

                                                           
20 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), 5. 
21 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2009), 203-204. 



 

 
 

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 (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut 

sebagai salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyi’at.  

Dalam tradisi pemikiran Islam dari kata khuluq ini kemudian lebih 

dikenal dengan terma akhlāk, atau al-falsafah al-adābiyyah. Menurut 

Ahmad Amin akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada 

lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam 

perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang 

harus diperbuat. Atau merupakan gambaran rasional mengenai hakikat da 

dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang 

menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral 

diperintahkan dan dilarang.22  

Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang 

baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-

prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip 

dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam 

bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-

tujuan bisnisnya dengan selamat.23 

2. Pengertian bisnis 

                                                           
22 Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 

t.th.), 38-40. 
23 Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 15. 



 

 
 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha 

dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha.24 

Menurut Hughes dan Kapoor bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu 

yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna 

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.25 

Bisnis Islami ialah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai 

bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya 

(barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi cara memperolehnya dan 

pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.26 Dalam arti, 

pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-

aturan dalam Al-Qur’an dan al-Hadis). Dengan kata lain, syariat 

merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi 

pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).27 

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Masalah 

etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh 

yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa 

dan prilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga 

merupakan tnggungjawab kita bersama, bukan saja hanya tanggungjawab 

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

2002),  15-18.  
25 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa., 115. 
26 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan 

Opsi,Tetapi Solusi) (Jakarta: PT Bunmi Aksara, 2013), 234. 
27 Veithzal Rivai , dkk, Islamic Business And Economic Ethics (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), 13. 
 



 

 
 

pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan 

kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya dapat 

bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.28 

3. Pengertian etika bisnis Islam 

Dari penjelasan diatas, Muhammad Djakfar dapat meyimpulkan 

bahwa Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis 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 aktifitas sehari-hari.29  

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 

Islam sangat menganjurkan untuk berpegang teguh terhadap nilai-nilai 

kejujuran dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Hal ini terdapat dalam 

firman Allah Swt. QS. Al-Ahzab: 70-71. 

  

   

   

     

   

     

                                                           
28 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis., 2. 
29 Muhammad Djakfar, Etika, (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85. 



 

 
 

    

     

 

Artiya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki 

bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan 

barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia 

telah mendapatkan kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzab: 70-71).  

 

Adil berarti meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Prinsip keadilan 

harus diterapkan dalam berbisnis maupun dalam perdagangan. Untuk 

menghindari perbuatan curang yang dapat mengakibatkan kezaliman. Hal 

ini terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surah Al-Muthaffifin (83:1-

3): 

     

  

  

     

   

      

 

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang 

untuk orang lain, mereka mengurangi.”30 

 

Dalam ayat lain Allah Swt. melarang melakukan kecurangan 

dalam menakar dan menimbang karena praktik seperti ini telah 

merampas hak orang lain dan menimbulkan dampak yang sangat buruk 

dalam dunia perdagangan, yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli 

terhadap para pedagang yang curang. Karena itu, pedagang yang curang 

                                                           
30 Veithzal Rivai, firdaus Djelani, dkk, Islamic Marketing Managemen (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2017), 426. 



 

 
 

pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. 

Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS. Al-Israa’ (17: 35): 

     

  

 

   

         

   

  

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan cara yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya.”31 

 

C. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam  

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana pinsip-prinsip dalam 

berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis 

berdasarkan Al-Qur’an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para 

ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup: 

1. Kesatuan (Tauhid) 

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang 

memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-

makhluknya. Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha 

Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai 

khalifah, untuk memberikan manfaat kepada individu tanpa 

mengorbankan hak-hak individu lainnya. Hal ini berarti pranata 

sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat 

berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam 

sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu 

                                                           
31 Veithzal Rivai, Islamic Marketing (Jakarta: PT Gramedia Bumi Aksara, 2012), 269. 



 

 
 

manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, 

mengontrol, serta mengawasi aturan-aturan tersebut.32 

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, 

ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar 

pandangan ini pula, maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis 

menjadi terpadu, vertikal, maupun horizontal, membentuk suatu 

persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen 

yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan. 

Berdasarkan prinsip ini, maka pengusaha muslim dalam 

melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan 

paling tidak tiga hal.  Pertama, diskriminasi diantara pekerja, 

penjual, pembeli, dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna 

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

melakukan praktik-praktik mal bisnis karena hanya Allah-lah yang 

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

terrefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai 

dimensinya. Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah karena 

hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah. 33 

2. Adil atau Keseimbangan 

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam al-adl  

dan al-Ihsan menunjukkan suatu keadaan keseimbangan atau 

kesejajaran social.  

                                                           
32 Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam., 89. 
33 Muhammad & Lukman Fauroni, Visi Ql-Qur’an tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2002), 11-12. 



 

 
 

Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan/kesejajaran 

menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebajikan dasar 

instusi sosial: hukum, politik, dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, 

prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, 

konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas 

bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang 

beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya 

riil masyarakat.34  

Dalam Islam keberagaman harus di seimbangkan agar 

menghasilkan tatanan sosial yang baik. Keseimbangan juga harus 

terwujud dalam kehidupan ekonomi. Dalam segala jenis bisnis yang 

dijalaninya, Nabi Muhammah Saw menjadikan nilai adil sebagai 

standar utama. Kedudukan dan tanggungjawab para pelaku bisnis 

dibangunnya melalui prinsip “akad yang saling setuju”.35 

Prinsip keseimbangan juga dapat dipahami bahwa 

keseimbangan hidup didunia dan akhirat harus diusung oleh seorang 

pembisnis muslim. Oleh karenanya, prinsip keseimbangan berarti 

menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa 

merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat 

                                                           
34 Syed Nawab Haidar Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), 39-40. 
35 Muhamad Hidayat, An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi 

Syariah) (Jakarta: Zikrul Hakim (Anggota IKAPI), 2010), 58-60. 



 

 
 

menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi 

dan keselamatan akhirat.36   

3. Kehendak bebas (Ikhtiyar) 

Pengertian kebebasan dalam perspektif ushul fiqh berarti 

bahwa dalam mu‘a>ma>lah Islam membuka pintu seluas-luasnya, 

dimana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nash 

yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaidah, pada 

dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang 

tidak ada dalil yang melarangnya.37 

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 salah. Dan untuk kebaikan manusia sendiri pilihan yang 

benar.38 

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 membuat 

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

yang paling penting bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia 

                                                           
36 Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam., 92. 
37 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Business And Economic Ethics., 87. 
38 Syed Nawab Haidar Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam., 42. 



 

 
 

pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam 

semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis. 

Prinsip kebebasan inipun mengalir dalam ekonomi Islam. 

Prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan asas hukum ekonomi 

adalah halal, seolah mempersilahkan para pelakunya 

mempersilahkan para pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi 

sesuai yang diinginkan, menumpahkan kreatifitas, modifikasi dan 

ekspansi seluas dan sebesar-besarnya, bahkan transaksi bisnis dapat 

dilakukan dengan siapapun secara agama.39 

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. 

keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah 

menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa 

merusak sistem yang ada.40 

4. Tanggung jawab (fardh) 

                                                           
39 Muhamad Hidayat, An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi 

Syariah)., 60. 
40 Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam.,96. 



 

 
 

Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam 

ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan 

ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini 

berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. 

Tidak ada satu pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-

perbuatan yang baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal 

konsep Dosa warisan, (dan karena itu) tidak ada seorang pun 

bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.41 

Kebebasan tanpa batas suatu hal yang mustahil dilakukan 

oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban 

dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, 

manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis 

prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia 

menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh 

manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. 

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang 

berhubungan dengan prilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan 

dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan 

dalam masyarakat.42 

5. Kebenaran: kebajikan dan Kejujuran  

                                                           
41 Ibid., 100. 
42Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2002), 16-17. 

 



 

 
 

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna 

kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu 

kebajikan dan kejujuran. 

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran 

di maksudkan sebagai niat, sikap dan prilaku yang benar, yang 

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

komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan margin keuntungan (laba). 

Kebajiakn adalah sikap ihsan, beneviolence yang merupakan 

tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam 

pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut 

al-Ghazali terdapat tiga prinsip pengajawantahan kebajikan: 

Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk 

membayar utangnya. Jika perlu mengurangi beban utangnya. Kedua, 

menerima pengembalian barang yang telah dibeli. Ketiga, membayar 

utang sebelum waktu penagihan tiba. 

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap 

kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, 

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

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

mempunyai hak pilih antara transaksi dan tidak boleh bersegera 

memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidak cocokan, bahkan 



 

 
 

pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan 

menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai antar sesama 

pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, 

toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapu 

kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang 

dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam 

khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.43 

Prinsip kejujuran merupakan prinsip yang membuat 

ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang 

ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan 

berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat 

mutlak diperlukan, sebab relasi ini akan sangat membantu kemajuan 

bisnis dalam jangka panjang. Sedangkan keadilan perlu diterapkan 

misalnya terhadap para karyawan ada aturan yang jelas dalam 

pemberian upah, dengan prinsip keadilan itu, tidak membeda-

bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. 44 

Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat 

menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya 

kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau 

perjanjian dalam bisnis. Al-Qur’an menegaskan agar dalam bisnsi 

tidak dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kebathilan, 

                                                           
43 Muhammad,. 17-18. 
44 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah., 206-207. 



 

 
 

kerusakan dan kezhaliman, sebaliknya harus dilakukan dengan 

kesadaran dan kesukarelaan.45   

 

D. Larangan-larangan dalam Etika Bisnis Islam 

1. Larangan Riba (Interest) 

Istilah riba secara bahasa berarti tambahan (ziyadah). Dengan kata 

lain, riba artinya tumbuh dan membesar. Sedangkan secara terminologi, 

riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok 

secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan. Karena Allah telah 

memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar saling memakan 

harta sesama manusia dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan 

yang dilakukan secara saling ridha. Diantara para fuqaha terjadi 

perbedaan pendapat dalam pembagian riba. Namun pada umumnya, 

praktek riba dapat terjadi dalam akad hutang piutang maupun jual beli. 

Termasuk kategori riba hutang piutang meliputi riba qardh dan riba 

jahiliyah. Sedangkan termasuk riba jual beli meliputi riba fadhl dan 

riba nasi’ah.46 

2. Larangan Mengurangi Takaran dan Timbangan (Ghabn) 

Istilah ghabn secara bahasa berarti pengurangan. Dengan kata lain, 

ghabn merupakan pengurangan jumlah objek akad sehingga tidak 

sesuai dengan hasil kesepakatan. Dalam hukum bisnis syariah, ghabn 

                                                           
45 Muhammad,. 22. 
46 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2011), 228-229. 



 

 
 

hukumnya diharamkan, karena dengan mengurangi objek akad tersebut 

berarti akan merugikan pihak lain.47 

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam 

masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbutan agar 

tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam 

keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang 

dengan tibangannya itu. Pedagang beras yang mencampur beras mutu 

bagus dengan beras mutu rendah, penjual daging yang menimbang 

daging dengan 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 ia memperoleh tambahan keuntungan 

dari cara pengukurannya itu, semua itu kecurangan yang akan 

mendatangkan azab bagi pelakunya.48 

3. Larangan Rekayasa Harga  

Rasulullah SAW. menyatakan, bahwa harga di pasar itu di 

tentukan oleh Allah. Ini berarti bahwa harga dipasar tidak boleh 

diintervensi oleh siapa pun. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan 

harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini 

dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak 

dalam keadaan sehat, yakni terjadi kedzaliman seperti adanya kasus 

penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat 

                                                           
47 Ibid., 233.  
48 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Business and Economic Ethics, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), 413. 



 

 
 

bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga 

tidak ada pihak yang dirugikan. 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 pedagang desa belum tahu harga di pasar yang 

sebenarnya. Kemudian, pedagang penghubung tadi menjualnya di kota 

dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian 

mereka terhadap pedagang pedesaan. Praktik seperti ini dilarang oleh 

Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan terhadap pedagang 

pedesann tersebut.49 

4. Larangan Gharar 

Gharar pada arti asalnya bermahna al-khatar, yaitu sesuatu yang 

tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dari arti itu, gharar dapat 

berarti sesuatu yang lahirnya menarik, tetapi dalamnya belum jelas 

diketahui. Bisnis gharar dengan demikian adalah jual beli yang tidak 

memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, 

tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang, 

waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan 

transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melaui 

transaksi tersebut. 

5. Larangan Menimbun (Ihtikar) 

                                                           
49 Ibid., 417. 



 

 
 

Penimbunan dalam bahasa Arab disebut  Ihktikar bermakna 

istabadda yang berarti bertindak sewenang-wenang. Penimbunan 

adalah pengumpulan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan 

sengaja sampai batas waktu tertentu untuk menunggu tingginya harga 

barang-barang tersebut.50 Ibnu Taimiyah menjelaskan, penimbunan 

adalah tindakan menahan sebuah komoditas yang sedang dibutuhkan 

oleh masyarakat 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. Maka Bagi orang yang menipu berhak mendapatkan 

hukuman dan dilarang untuk bertransaksi di pasar. 

Dalam hal ini, penimbunan akan dilarang jika menemui kendala 

sebagai berikut: 

a. Komoditas yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok yang 

berdampak pada inflansi dan kemudharatan jika tertahannya 

komoditas tersebut. 

b. Adanya interval waktu untuk menunggu kenaikkan harga yang 

diikuti dengan kebutuhan masyarakat atas komoditas tersebut. 

c. Komoditas yang tertahan merupakan barang yang sedang diminati 

oleh masyarakat.51  

                                                           
50 Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis,. 158. 
51 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global (Jakarta: Zikrul 

Hakim, 2007), 96. 



 

 
 

Rasulullah juga melarang bagi pemilik uang untuk menimbun 

dan menahannya dari peredaan, sedangkan umat dalam keadaan 

membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-proyek 

yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya 

lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas 

perekonomian.52  

Penimbunan atau al-ikhtikar dilarang oleh Islam karena akan 

mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dengan demikian hal ini 

bertentangan dengan prinsip pokok dari fungsi kekhalifahan manusia 

di muka bumi. Dengan demikian disamping masyarakat, pemerintah 

mempunyai keharusan dalam melarang praktek ikhtikar.53 

6. Larangan penipuan (Tadlis) 

Tadlis (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan 

sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan 

tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penipuan sangat dibenci Islam, 

karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga 

merugikan diri sendiri. 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, 

barang sudah pindah ke tangan pembeli, ternyata ada cacat dalam 

                                                           
52 Veithzal Rivai, Islamic Business and Economic Ethics., 419. 
53 Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis,. 160. 



 

 
 

barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik 

awal kehancuran bisnis.54 

Adapun penipuan adalah penipuan baik pada pihak penjual 

maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika 

terjadi transaksi.55 

E.  Etika Karyawan 

Etika Karyawan dalam Menciptakan Lingkungan yang Baik 

di Perusahaannya. 

Yang dimaksud dengan etika kerja adalah norma-norma yang 

melandasi tata krama hubungan antara seorang karyawan dengan pihak 

lainnya. Pihak-pihak yang berhubungan antara lain: 

1. Hubungan antara karyawan dengan perusahaan 

a. Seorang karyawan harus berusaha yang terbaik untuk kepentingan 

perusahaan, jelasnya bahwa setiap karyawan harus berbuat yang 

terbaik bagi perusahaan. 

b. Seorang karyawan harus berusaha meningkatkan kemampuannya 

untuk mencapai yang terbaik, yakni kontribusi karyawan 

tergantung dari kemampuan dan semangat untuk menghasilkan 

yang terbaik. 

c. Seorang karyawan harus bersikap achievement oriented yaitu 

pencapaian orientasi target dalam kerja. 

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

dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 

227. 
55 Muhammad dan Lukman Fauroni., 158. 



 

 
 

d. Seorang karyawan harus bertingkah laku yang baik dan 

menghindari hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan. 

2. Hubungan antara tugas, wewenang, dan jabatan 

a. Seorang karyawan harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam 

menggunakan wewenang dan jabatan agar tidak merugikan 

perusahaan, rekan kerja, orang lain dan dirinya sendiri. 

b. Jangan menyalah gunakan wewenang demi kepentingan pribadi, 

atau mendahulukan atau memihak kelompok-kelompok tertentu. 

c. Jangan mengungkapkan data atau strategi perusahaan yang bersifat 

rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya yang 

dapat menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan terancam. 

3. Hubungan antara atasan dan bawahan 

a. Bawahan harus bersikap hormat pada atasannya, dengan kata lain 

penghormatan bawahan terhadap atasannya semata-mata atas 

pertimbangan wewenang, tanggung jawab dan wibawa. 

b. Garis tanggung jawab adalah dari bawah keatas, yakni bawahan 

bertanggung jawab kepada atasan dan atasan mempertanggung 

jawabkan bawahannya. 

c. Seorang karyawan jangan membohongi, menyembunyikan data 

atau dengan sengaja berusaha menyesatkan atasannya untuk hal-hal 

yang ada kaitannya dengan perusahaan. Atasan yang tidak 



 

 
 

mendapat informasi, atau mendapat informasi yang salah berakibat 

kesimpulan dan keputusan yang salah pula, yang pada akhirnya 

menyebabkan kerugian perusahaan. 

d. Atasan harus bersifat mendidik dan memberi pengarahan kepada 

bawahannya, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan 

unjuk kerja dan sikap kerja, karena kemajuan anak buah 

merupakan tanggung jawab atasannya. 

e. Seorang atasan harus menjadi panutan bagi bawahannya, tingkah 

laku atasan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh 

bawahannya. 

4. Hubungan antar karyawan 

a. Saling menghargai dan membina semangat kerjasama yakni 

dengan saling menghargai karena persamaan harkat dan martabat 

dan membina kerjasama kerena semua karyawan bekerja dalam 

team yaitu perusahaan. 

b. Menghindari tindakan ketidak harmonisan, pertentangan dan 

keresahan diantara karyawan.56 

F. Etika dan Perilaku Penjual 

Semua gerakan penjual akan mendapatkan kesan bagi setiap 

konsumen dan akan memahaminya sesuai dengan norma dan kebiasaan 

                                                           
56 https://pirantozi.wordpress.com/2017/06/16/etika-karyawan-dalam-menciptakan-

lingkungan-yang-baik-di-perusahaannya/ , (diakses pada tanggal 12 Januari 2019, jam 19.00). 

https://pirantozi.wordpress.com/2017/06/16/etika-karyawan-dalam-menciptakan-lingkungan-yang-baik-di-perusahaannya/
https://pirantozi.wordpress.com/2017/06/16/etika-karyawan-dalam-menciptakan-lingkungan-yang-baik-di-perusahaannya/


 

 
 

yang berlaku di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu seorang 

penjual harus dapat menunjukkan etika dan perilaku yang menarik serta 

mudah menyesuaikan diri dengan kultur konsumen. Dalam setiap 

menghadapi pelanggan seorang penjual perlu memahami etika dan 

perilaku penjual yang meliputi: 

1. Attitude Dalam Pelayanan 

Penampilan serasi akan menambah kepercayaan diri dalam 

berhadapan dengan orang lain sekaligus merupakan gambaran sikap, 

jika seseorang dapat memperlakukan dirinya dengan baik tentu ia akan 

dapat memberikan pelayanan kepada siapapun dengan 

baik/menyenangkan. 

Penampilan serasi bermakna dapat menyesuaikan pakaian, 

aksesori dan kosmetik yang digunakan dengan karakter pekerjaannya. 

Misalnya seorang pramuniaga kosmetik dan pramuniaga sembako 

dengan jelas perbedaan dari cara berpakaian dan tata rias wajah, hal ini 

disebabkan penampilan harus sesuai dengan pekerjaan. 

2. Attention Penjual 

Pada hakekatnya manusia ingin diperhatikan dalam arti perhatian 

yang wajar, perhatian dapat dilakukan dengan memberikan sapaan atau 

melihat sambil tersenyum ramah sebagai ucapan selamat datang 

sebagai pertanda pengunjung telah mendapat izin sehingga mereka 



 

 
 

akan merasa nyaman dan dapat mencari apa saja yang diinginkan 

secara wajar. 

3. Action Penjual 

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang provider dalam 

memberikan pelayanan terhadap pengunjung mulai dari memelihara 

tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan rapi, setiap petugas 

diharapkan mampu memberikan masukan kepada pelanggan secara 

jujur dengan menggunakan pengetahuan produk (Product Knowledge). 

Persaingan bebas yang terjadi hampir di semua bentuk usaha, 

maka setiap penjual atau pengusaha melakukan action (tindakan) yang 

terbaik untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui siklus yang 

meliputi : 

a. Memberikan perhatian terhadap semua pelanggan Mengamati atau 

bertanya dengan cara yang ramah atas produk yang dibutuhkan 

b. Menjawab pertanyaan secara jujur tanpa ragu-ragu dari beberapa 

produk yang ditawarkan ada yang rekomendasi dalam arti lebih 

baik dan mungkin lebih bergengsi dengan memperhatikan tipe 

pembeli yang dihadapi.  

c. Tepat waktu jika sedang sibuk dapat minta izin akan melayaninya 

setelah menyelesaikan satu pekerjaan, sajikan dan peragakanlah 

produk yang diinginkan. 



 

 
 

Langkah-langkah saat kita menjual antara lain : 

a. Sapa, misal selamat pagi  

b. Buka, misal apabila pengunjung ragu katakan langsung kalau 

produk banyak peminatnya 

c. Demo, misal memperagakan cara kerja, cara menggunakan produk 

d. Tutup, memastikan produk jadi dibeli atau tidak.57 

e. Tambah, menawarkan produk lain sebagai pelengkap atau paduan 

yang disebut juga product complemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 https://www.kajianpustaka.com/2015/12/etika-dan-perilaku-penjual.html/ , (diakses 

pada tanggal 12 Januari 2019, jam 19.00). 

https://www.kajianpustaka.com/2015/12/etika-dan-perilaku-penjual.html/


 

 
 

BAB III 

PRAKTIK ETIKA BISNIS ISLAM YANG DI TERAPKAN DI MEUBEL 

EX UD. BISMILLAH PONOROGO 

A. Diskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis 

Desa Bedi Wetan merupakan sebuah desa yang berada di 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia yang berbatasan dengan Kecamatan Jetis dan Kecamatan 

Balong di sebelah utara, Kecamatan Ngrayun di sebelah selatan, 

Kecamatan Slahung di sebelah barat, dan Kecamatan Sambit disebelah 

timur. 

Mayoritas penduduk Desa Bedi Wetan adalah petani. Sebagian ada 

yang wiraswasta dan juga pegawai Negeri.  Di Kecamatan Bungkal, 

terdapat sebuah telaga kecil yang terletak di desa Pager yang menjadi 

obyek wisata di Kecamatan Bungkal. 

Desa Bedi Wetan adalah salah satu dari dua puluh desa atau 

kelurahan yang berada di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Desa 

Bedi Wetan memiliki data jumlah kepala keluarga 613orang. Dengan 

jumlah penduduk sebesar  1.751 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 

852 jiwa dan perempuan sebanyak 899 jiwa. 

2. Sejarah UD. Bismillah Ponorogo 

UD. Bismillah merupakan sebuah usaha dagang yang terletak di 

JL. Jetis Desa Bedi Wetan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 



 

 
 

Usaha dagang ini bergerak di bidang penjualan segala macam Meubel ex. 

Awal mula berdirinya UD. Bismillah pada tahun 2012 dimulai dari 

gagasan Bapak Zainal Arifin yang ingin memiliki usaha sendiri di sekitar 

rumah beliau.58 Barang meubel ex tersebut di datangkan dari Jakarta lewat 

PT BALINDO atau Dinas Rektorat Lelang Kekayaan Negara. Barang 

tersebut lelangan dari perkantoran dan perhotelan yang tidak digunakan 

lagi. Mulanya Bapak Zainal hanya mengambil beberapa barang meubel ex 

sebagai uji coba di perdagangkan di desanya, seperti almari, meja, kursi, 

dan bifet. Barang tesebut sampai rumah oleh Bapak Zainal dan 

Karyawannya diperbaiki sedemikian rupa agar bisa di manfaatkan lagi. 

Meubel EX merupakan istilah yang digunakan pihak meubel untuk 

membedakan dengan Meubel baru. Istilah EX di sini pengertiannya sama 

dengan Meubel bekas. Jadi Meubel EX atau Meubel bekas yang rusak dan 

perlu perbaikan agar bisa di manfaatkan lagi. 

Awal mula cara penjualan atau pemasaran yang dilakukan oleh 

pihak meubel ex dengan cara lewat mulut ke mulut atau getok tular 

(masyarakat jawa) para warga sekitar, dari keluarga, dan pembeli ada yang 

langsung datang ke UD. Bismillah. Seiring berkembangnya zaman proses 

pemasaran semakin canggih lewat media sosial seperti fb dan wa. Dengan 

cara pemasaran lewat media sosial seperti ini maka permintaan konsumen 

semakin bertambah dan cakupannya luas.  

                                                           
58 Hasil Wawancara, dengan Mbk Tika status Kasir Meubel ex, 5 Oktober 2018. 



 

 
 

Seiring berjalanya waktu, aktifitas jual beli semakin berkembang. 

Banyak pembeli yang berdatangan untuk membeli meubel ex. Di sinilah 

yang menjadi pijakan untuk mengembangkan usahanya. Dengan melihat 

permintaan konsumen yang semakin banyak maka Bapak Zainal 

menambahkan berbagai macam meubel ex untuk memenuhi permintaan 

konsumennya. Seperti, almari, kursi tamu satu set, meja makan satu set, 

bifet, sofa, kursi perkantoran, dan lain sebagainya.59 

Jenis Meubel EX yang tesedia : 

No Nama Barang Harga 

1 Kursi Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 

2 Almari/Bifet Rp. 500.000 – Rp. 2.500.000 

3 Sofa Rp. 1.500.000 – Rp. 4.500.000 

4 Kursi tamu per set Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000 

5 Meja Kerja Rp. 350.000 – Rp. 2.500.000 

 

Table diatas merupakan daftar barang Meubel EX yang tersedia di 

UD. Bismillah Ponorogo.  

B. Etika Bisnis Islam apa yang di terapkan terhadap karyawan di 

Meubel ex UD. Bismillah Ponorogo. 

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, 

yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan 

dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat 

membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam 

                                                           
59 Hasil wawancara, dengan Bapak Zainal Arifin status Pemilik Meubel ex, 5 Oktober 
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membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, 

pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang 

baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan 

berkesinambungan yang di jalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika 

sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat 

menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen 

dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan 

sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap 

yang profesional. 

Seperti halnya perdagangan yang terdapat di Meubel ex UD. 

Bismillah Ponorogo. UD. Bismillah merupakan sebuah usaha dagang yang 

terletak di JL. Jetis Bungkal Desa Bedi Wetan Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo. Usaha dagang ini bergerak di bidang penjualan 

segala macam Meubel ex. Seperti, meja, kursi, almari, bifet, serta alat-alat 

perkantoran dan perhotelan. Barang yang dijual memiliki kualitas yang 

bagus sehingga usaha tersebut terus berkembang dan permintaan 

konsumen yang meningkat tentunya pihak meubel sangat senang dengan 

bisnis yang ditekuninya dan menjadi tantangan pihak meubel untuk bisa 

memenuhi permintaan konsumen.  

Semakin berkembangnya usaha meubel ini Bapak Zainal lebih 

fakus dan bekerjasama lebih baik lagi dengan semua karyawan yang 

bekerja didalamnya. Dengan menerapkan sifat kejujuran, keadilan, 

tanggungjawab, serta dapat memberikan pelayanan kepada konsumen 



 

 
 

dengan baik, maka konsumen selalu datang kembali dan mempercayakan 

pembelian produk di meubel tersebut.  

Sifat jujur tersebut dapat menumbuhkan kasih sayang terhadap 

sesama manusia, sebagaimana orang tersebut mencintai dirinya sendiri, 

Hal ini sesuai dengan diajarkan Rasulullah SAW tentang kesempurnaan 

seorang muslim, sifat jujur dalam mengelola usaha dapat mengarah pada 

kejujuran dan kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan transaksi 

jual beli dan berinteraksi antar sesama manusia. Penjelasan dari Bapak 

Agus selaku karyawan yang berkerja di Meubel ex ini pemilik meubel 

menekankan sifat kejujuran mengatakan yang sebenarnya, tidak boleh 

menggunjing sesama karyawan dengan pemilik meubel dan dapat diajak 

kerjasama dengan baik.60 Selanjutnya mengenai pemahaman tentang 

keadilan yang dilakukan oleh pemilik meubel ex. Penjelasan dari Bapak 

Imam selaku karyawan di Meubel ex, dimana pihak meubel dalam 

memberikan upah sama tanpa mebeda-bedakan karyawannya.61  

Selanjutnya mengenai prinsip kesatuan, penjelasan dari Mas Heri 

selaku karyawan, disini pemilik meubel tidak membeda-bedakan status, 

perbedaan agama, politik dll. Namun, disini sifatnya kekeluargaan saling 

terbuka, saling membantu, saling percaya terhadap karyawan yang lainnya 

                                                           
60 Hasil wawancara, dengan Bapak Agus status karyawan di Meubel ex, 29 Desember 

2018. 
61 Hasil wawancara, dengan Bapak Imam status karyawan di Meubel ex, 29 Desember 
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dan juga pemilik meubel, dan dituntut dapat diajak kerjasama dengan 

baik.62 

C. Etika Bisnis Islam apa yang di Terapkan terhadap Penjual di Meubel 

ex  UD. Bismillah Ponorogo 

Etika bisnis Islam sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru 

maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Tujuan etika 

bisnis Islam bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan 

memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk 

menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau 

dirty business. Di mana, hal itu dapat merugikan banyak pihak yang 

terkait. 

Dengan etika bisnis Islam, para pelaku bisnis memiliki aturan yang 

dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen 

bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang 

mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Memiliki 

etika bisnis Islam juga dapat menghindari citra buruk seperti penipuan, 

serta cara kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak 

akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang 

berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan 

bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah. 

Seperti halnya perdagangan yang di lakukan di Meubel ex UD. 

Bismillah Ponorogo. Di meubel ini menjual berbagai jenis barang meubel 
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ex. Barang-barang yang dijual memiliki kualitas yang bagus dan mutunya 

terjamin karena barang tersebut hasil lelangan perhotelan dan perkantoran 

dari Jakarta, harga yang diberikanpun tidak terlalu mahal dan juga tidak 

terlalu murah sudah disesuaikan dengan jenis barang dan kualitas barang 

yang dijualnya.  Meubel ini berdiri sejak tahun 2012 dan terus berkembang 

sampai sekarang. Dengan mempertahankan usahanya tersebut pihak 

meubel sangat berhati-hati dalam menjalankan usahanya, menjalin 

kerjasama yang baik antara karyawan, pembeli dan pihak distributor 

sangat diperlukan untuk mebantu kelancaran usahanya.  

Dalam penjualan dan pemasaran yang dilakukan ketika pembeli 

datang langsung ke lokasi maupun lewat media sosial wa dan fb pihak 

meubel sangat memperhatikan etika dan norma yang berlaku, dengan 

pelayanan yang baik bersikap sopan, senyum ramah, pakaian yang rapi 

maka para konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

penjual meubel ex. Seperti halnya penjelasan dari Ibuk siti beliau merasa 

puas dengan pelayanan yang diberikan bersikap sopan, meberikan sapaan, 

senyuman ramah dan tanggungjawab. Saya diberi kebebasan untuk 

melihat-lihat barang yang saya inginkan dan mendapat potongan harga 

yang hanya sedikit tetapi saya puas dengan vasilitas dan pelayanan yang 

diberikan.63 

Selanjutnya mengenai pemahaman tentang keadilan yang 

dilakukan oleh penjual ditunjukkan dengan memberikan pelayanan. 
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Penjelasan dari bapak Rony, Mbk Tika selaku karyawan sekaligus kasir di 

meubel ex ini, ia lebih mendahulukan pembeli yang lebih duluan datang di 

bandingkan dengan pembeli yang baru datang. Dengan sikap  secara adil 

kepada pembeli akan merasakan kepuasannya karena tidak membedakan 

pembeli satu dengan yang lainnya, semua harus merasakan kualitas 

pelayanan yang baik. Tidak hanya itu saja, pihak meubel juga bertanggung 

jawab dengan adanya komplain atau pengembalian barang dari konsumen 

dengan alasan barang tersebut sesampai dirumah tidak sesuai dengan 

ukuran besar kecilnya diameter ruangan rumah dimana barang tersebut 

akan diletakkan 64 

Etika dalam berbisnis sangat diperlukan untuk menjalankan bisnis 

yang baik dengan menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan aturan 

yang ada. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan 

menjauhi larangan-larangan dalam bisnis Islam maka usaha yang 

dijalankan akan sehat dan terjamin keberkahannya. Menjalin hubungan 

kerjasama yang baik dengan karyawan, pembeli maupun pihak distributor 

sangat diperlukan karena itu semua mampu membantu kelancaran dari 

bisnis tersebut. 
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BAB IV 

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 

MEUBEL EX DI UD. BISMILLAH PONOROGO 

A. Analisis Tentang Etika Bisnis Islam yang diterapkan terhadap 

Karyawan di Meubel ex UD. Bismillah Ponorogo 

Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis 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. Para pelaku 

usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral. Karena 

keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau 

perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis 

secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan 

konsumen, bahkan dirinya sendiri.  

Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam 

berbagai aktifitasnya artinya usaha yang dia lakukan harus mampu 

membuat dan meningkatkan kepercayaan pada diri konsumennya. 

Kepercayaan dan kejujuran adalah elemen pokok untuk mencapai 

suksesnya suatu bisnis yang memiliki standar etik yang tinggi, karena 

mereka langsung berinteraksi dalam masyarakat, yang salalu memantau dn 

mengawasi kegiatan mereka.65   

                                                           
65 Buckari Alma dan Doni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 
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Al-Qur’an memberikan pandangan tentang bisnis Islam, yaitu 

sebagai berikut Al-Qur’an dalam mengajak manusia untuk mempercayai 

dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan 

sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, 

seperti jual-beli, untung rugi dan sebagainya.66 

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, etika bisnis Islam yang 

diterapkan terhadap karyawan di Meubel ex UD. Bismillah Ponorogo 

sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak maka ada beberapa hal 

yang harus diketahui. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu: 

1. Ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam 

a. Ditinjau dari prinsip Kesatuan (Unity) 

Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa 

menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai 

khalifah, untuk memberikan manfaat kepada individu tanpa 

mengorbankan hak-hak individu lainnya. Hal ini berarti 

keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan 

yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya 

disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu 

untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka 

dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi 

aturan-aturan tersebut.67 

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

(Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2004), 44. 
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Dalam praktik Etika Bisnis Islam yang diterapkan terhadap 

karyawan di Meubel ex UD. Bismillah, pemilik Meubel, para 

karyawan, dan pembeli saling bersosialisasi, tidak membedakan 

antara pemilik Meubel, para karyawan, dan pembeli Meubel ex. 

Dalam hal ini di Meubel ex UD. Bismillah sudah sesuai dengan 

prinsip etika bisnis Islam dengan prinsip kesatuan (unity) diantara 

pemilik Meubel, para karyawan, dan pembeli Meubel ex. 

b. Ditinjau dari prinsip Kejujuran 

Prinsip kejujuran merupakan prinsip yang membuat 

ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang 

ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan 

berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat 

mutlak diperlukan, sebab relasi ini akan sangat membantu 

kemajuan bisnis dalam jangka panjang. Sedangkan keadilan perlu 

diterapkan misalnya terhadap para karyawan ada aturan yang jelas 

dalam pemberian upah, dengan prinsip keadilan itu, tidak 

membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. 68 

Dalam praktik Etika Bisnis Islam yang diterapkan terhadap 

karyawan di Meubel ex UD. Bismillah pemilik Meubel dan para 

karyawan dianjurkan bersifat jujur dalam segala tindakan tidak 

boleh menggunjing mengatakan yang sebenarnya sesama karyawan  

dan dapat diajak berkerjasama dengan baik. Dalam hal ini di 
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Meubel ex UD. Bismillah sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis 

Islam dengan prinsip kejujuran diantara para karyawan dengan 

pemilik meubel dan dapat mengatakan yang sebenarnya.  

c. Prinsip Adil/Keseimbangan 

Dalam Islam keberagaman harus di seimbangkan agar 

menghasilkan tatanan sosial yang baik. Keseimbangan juga harus 

terwujud dalam kehidupan ekonomi. Dalam segala jenis bisnis 

yang dijalaninya, Nabi Muhammah Saw menjadikan nilai adil 

sebagai standar utama. Kedudukan dan tanggungjawab para pelaku 

bisnis dibangunnya melalui prinsip “akad yang saling setuju”.69 

Prinsip keseimbangan juga dapat dipahami bahwa 

keseimbangan hidup didunia dan akhirat harus diusung oleh 

seorang pembisnis muslim. Oleh karenanya, prinsip keseimbangan 

berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa 

merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat 

menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi 

dan keselamatan akhirat.70   

Dalam praktik Etika Bisnis Islam yang diterapkan terhadap 

karyawan di Meubel ex UD. Bismillah pemilik Meubel dalam 

memberikan upah sama tanpa membeda-bedakan karyawan yang 

lain, namun disesuaikan dengan perkerjaan yang dilakukan di 

meubel tersebut. Dalam hal ini di Meubel ex UD. Bismillah sudah 
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sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dengan prinsip 

keadilan/keseimbangan dalam memberikan upah yang adil sesuai 

pekerjaan yang dilakukannya. 

2. Ditinjau dari Hubungan antara karyawan dengan perusahaan 

Seorang karyawan harus berusaha yang terbaik untuk 

kepentingan perusahaan, jelasnya bahwa setiap karyawan harus 

berbuat yang terbaik bagi perusahaan. Seorang karyawan harus 

berusaha meningkatkan kemampuannya untuk mencapai yang terbaik, 

yakni kontribusi karyawan tergantung dari kemampuan dan semangat 

untuk menghasilkan yang terbaik. Seorang karyawan harus bersikap 

achievement oriented yaitu pencapaian orientasi target dalam kerja. 

Seorang karyawan harus bertingkah laku yang baik dan menghindari 

hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan. 

Dalam praktik Etika Bisnis Islam yang diterapkan di Meubel ex 

UD. Bismillah antara karyawan dengan pemilik meubel berkerjasama 

dan bersosialisasi dengan baik, para karyawan sangat patuh dan telah 

mengerjakan sesuai apa yang diinginkan oleh pemilik meubel. Jadi 

etika bisnis Islam yang diterapkan dengan menjalin hubungan yang 

baik dengan pemilik meubel terjalin hubungan yang baik. 

3. Hubungan antara atasan dan bawahan 

Bawahan harus bersikap hormat pada atasannya, dengan kata 

lain penghormatan bawahan terhadap atasannya semata-mata atas 

pertimbangan wewenang, tanggung jawab dan wibawa. Garis tanggung 



 

 
 

jawab adalah dari bawah keatas, yakni bawahan bertanggung jawab 

kepada atasan dan atasan mempertanggung jawabkan bawahannya. 

Seorang karyawan jangan membohongi, menyembunyikan data atau 

dengan sengaja berusaha menyesatkan atasannya untuk hal-hal yang 

ada kaitannya dengan perusahaan. Atasan yang tidak mendapat 

informasi, atau mendapat informasi yang salah berakibat kesimpulan 

dan keputusan yang salah pula, yang pada akhirnya menyebabkan 

kerugian perusahaan. 

Dalam praktik Etika Bisnis Islam yang diterapkan terhadap 

karyawan di Meubel ex UD. Bismillah antara atasan dan bawahan 

terjalin hubungan yang baik tidak membeda-bedakan status atau 

derajat yang dipegangnya. Jadi etika bisnis Islam yang diterapkan 

sudah sesuai dengan hubungan antara atasan dan bawahan. 

B. Analisis Tentang Etika Bisnis Islam yang diterapkan terhadap 

Penjual di Meubel ex UD. Bismillah Ponorogo 

Semua gerakan penjual akan mendapatkan kesan bagi setiap 

konsumen dan akan memahaminya sesuai dengan norma dan kebiasaan 

yang berlaku di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu seorang 

penjual harus dapat menunjukkan etika dan perilaku yang menarik serta 

mudah menyesuaikan diri dengan kultur konsumen. Dalam setiap 

menghadapi pelanggan seorang penjual perlu memahami etika dan 

perilaku penjual yang meliputi: 

4. Attitude Dalam Pelayanan 



 

 
 

Penampilan serasi akan menambah kepercayaan diri dalam 

berhadapan dengan orang lain sekaligus merupakan gambaran sikap, 

jika seseorang dapat memperlakukan dirinya dengan baik tentu ia akan 

dapat memberikan pelayanan kepada siapapun dengan 

baik/menyenangkan. 

Dalam praktik Etika Bisnis Islam yang diterapkan terhadap 

penjual di Meubel ex UD. Bismillah penjual memberikan pelayanan 

yang memuaskan, sikap yang sopan, senyum ramah dan penampilan 

yang rapi sehingga pembeli yang datang merasa nyaman dan puas 

dengan pelayanan yang diberikan. Jadi etika bisnis Islam yang 

diterapkan sudah sesuai dalam pelayanan yang diberikan oleh penjual 

kepada pembeli. 

Tidak hanya itu saja sebagaimana data yang peneliti peroleh, etika 

bisnis Islam yang diterapkan terhadap penjual di Meubel ex UD. Bismillah 

Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam atau tidak maka 

ada beberapa hal yang harus diketahui. Ada beberapa hal yang perlu 

dianalisis yaitu: 

1. Prinsip Kesatuan (Unity) 

Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa 

menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai 

khalifah, untuk memberikan manfaat kepada individu tanpa 

mengorbankan hak-hak individu lainnya. Hal ini berarti keterpaduan 



 

 
 

agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan yang mengikat 

masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa 

dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap 

individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, 

mengontrol, serta mengawasi aturan-aturan tersebut.71 

Dalam praktik penerapan etika bisnis Islam terhadap penjual di 

Meubel EX UD. Bismillah pemilik Meubel, para karyawan, dan 

pembeli saling bersosialisasi, sifat kekeluargaan, tidak membedakan 

antara pemilik Meubel, para karyawan, dan pembeli Meubel EX.  

Dalam uraian diatas penerapan etika bisnis Islam terhadap 

penjual di Meubel EX UD. Bismillah sudah sesuai dengan prinsip 

etika bisnis Islam dengan unsur kesatuan (unity), dimana mereka 

semua dapat bersosialisasi dan dapat bekerjasama dengan baik diantara 

pemilik Meubel, para karyawan, dan pembeli Meubel EX. 

2. Prinsip Keseimbangan (keadilan) 

Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk 

berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang 

lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku 

sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak 

tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan 

syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat 

                                                           
71 Faisal Badroen, Etika Bisnis Islam ( Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 89. 
  



 

 
 

menempatkan tersebut dalam kezaliman. Karena orang yang adil 

akan lebih dekat kepada ketakwaan.72 

Konsep Al-Qur’an mencegah ketidakadilan dan menganjurkan 

pengelolaan yang adil dan seimbang sesuai dengan peran dan 

kontribusi masing-masing pihak.  

Dalam hal ini praktik penerapan etika bisnis Islam terhadap 

penjual  di Meubel EX UD. Bismillah sangat mengedepankan 

keadilan, dimana penjual lebih mendahulukan pembeli yang lebih 

duluan datang di bandingkan dengan pembeli yang baru datang. 

Dengan sikap  secara adil kepada pembeli akan merasakan 

kepuasannya karena tidak membedakan pembeli satu dengan yang 

lainnya, semua harus merasakan kualitas pelayanan yang baik  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan etika 

bisnis Islam terhadap penjual  di Meubel EX UD. Bismillah sudah 

sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam keseimbangan/keadilan, 

dimana penjual bersikap adil dengan memberikan pelayanan kepada 

pembeli yang datang lebih awal dibandingkandengan pembeli yang 

datangnya akhir.  

3. Prinsip Kehendak bebas 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. 

Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan 
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bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja 

dengan segala potensi yang dimilikinya. Berdsarkan prinsip kehendak 

bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu 

perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Tentu saja 

seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan 

memulikan semua janji yang dibuatnya. 

Dalam hal ini penerapan etika bisnis Islam terhadap penjual  di 

Meubel EX UD. Bismillah mengedepankan prinsip kehendak bebas, 

dimana penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk 

memilih barang yang diinginkan atau yang akan dibelinya.  

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa penerapan etika 

bisnis Islam terhadap penjual  di Meubel EX UD. Bismillah sudah 

sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni prinsip kehendak 

bebas. Penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk 

memilih barang yang diinginkan atau dibelinya. 

4. Prinsip Pertanggungjawaban 

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang 

berhubungan dengan prilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan 

dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan 

dalam masyarakat.73 

Dalam hal ini penerapan etika bisnis Islam terhadap penjual  di 

Meubel EX UD. Bismillah juga mengedepankan prinsip 
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pertanggungjawaban. Dimana penjual bersedia mengganti barang 

yang telah dibeli oleh konsumen dengan alasan barang tersebut 

sesampai dirumah tidak sesuai dengan ukuran besar kecilnya 

diameter ruangan rumah dimana barang tersebut akan diletakkan.   

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa penerapan etika 

bisnis Islam terhadap penjual  di Meubel EX UD. Bismillah sudah 

sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni prinsip 

pertanggungjawaban. Dimana penjual menerima pengembalian 

barang yang telah dibeli oleh konsumen dengan alasan alasan barang 

tersebut sesampai dirumah tidak sesuai dengan ukuran besar kecinya 

diameter ruangan rumah dimana barang tersebut akan diletakkan 

5. Prinsip Kebenaran  

Kebenaran dalam hal ini selain mendukung makna kebenaran 

dari keseluruhan, mendukung pula dua unsur yaitu kebijakan dan 

kejujuran. Dalam bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap 

dan perilaku benar yang melalui proses akad (transaksi) proses 

memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya 

meraih atau menetapkan keuntungan. 

Prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam sangat menjaga dan 

berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu 

pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam 

bisnis. Al-Qur’an menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan 

dengan cara-cara yang mengandung kebathilan, kerusakan dan 



 

 
 

kezhaliman, sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan 

kesukarelaan.74 

Dalam hal ini penerapan etika bisnis Islam terhadap penjual  di 

Meubel EX UD. Bismillah juga mengedepankan prinsip 

kebenaran/kejujuran kepada pembeli dengan mengatakan yang 

sebenarnya kualitas barang dan sebagian terdapat cacat pada barang 

yang dijualnya.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan penerapan etika bisnis 

Islam terhadap penjual  di Meubel EX UD. Bismillah sudah sesuai 

dengan prinsip kebenaran/kejujuran. Penjual mengatakan yang 

sebenarnya tentang kualitas barang dan sebagian terdapat cacat pada 

barang yang dijualnya. 

Berdasarkan analisis prinsip-prinsip etika bisnis Islam di atas dapat 

disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam terhadap penjual  di 

Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

etika bisnis Islam. Dengan menerapkan prinsip kesatuan, keadilan, 

kehendak bebas, pertanggungjawaban, dan juga kebenaran atau kejujuran.  

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam maka usaha yang 

dijalankan akan sehat dan terjamin keberkahannya. Menjalin hubungan 

kerjasama yang baik dengan karyawan, pembeli maupun pihak distributor 

sangat diperlukan karena itu semua mampu membantu kelancaran dan 

kunci utama  dari bisnis tersebut terus berkembang sampai sekarang.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang Etika Bisnis Islam yang 

diterapkan Terhadap karyawan dan penjual di Meubel EX UD. BISMILLAH 

Ponorogo. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Praktik penerapan etika bisnis Islam terhadap karyawan di Meubel EX 

UD. Bismillah Ponorogo, telah menerapkan dan sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip Etika bisnis Islam dengan baik dan benar yakni prinsip 

kesatuan, prinsip keseimbangan/keadilan, dan  prinsip kejujuran. Pihak 

meubel ex juga menerapkan hubungan yang baik antara karyawan dengan 

perusahan dan atasan dengan bawahan. Sehingga dalam usaha tersebut 

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2. Praktik penerapan etika bisnis Islam terhadap penjual di Meubel EX UD. 

Bismillah Ponorogo, telah menerapakan dan sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip etika bisnis Islam dengan baik dan benar yakni prinsip kesatuan, 

prinsip keseimbangan/keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip 

pertanggungjawaban dan prinsip kebenaran/kejujuran. Pihak meubel juga 

menerapkan etika dalam penjualan, yakni attitude dalam pelayanan. Pihak 

penjual sudah menerapkan attitude dalam pelayanan dengan baik sehingga 

konsumen yang datang mesara nyaman dan puas dengan vasilitas 

pelayanan yang diberikan. 

 



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press, 2014. 

Alma, Buchari. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta, 2009. 

Alimin, Muhammad dan. Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi 

Islam. Yogyakarta; Bpfe-Yogyakarta, 2004. 

Anto, Hendri. Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Yoyakarta: Ekonisa, 2003. 

Arijanto, Agus. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2011. 

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

Buchari, Veithzal Rivai dan Andi. Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan 

Opsi,Tetapi Solusi). Jakarta: PT Bunmi Aksara. 2013. 

Burhanuddin. Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2011. 

Damanuri, Aji. Metodelogi Penelitian Mu’amalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 

2010. 

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit J-

Art, 2005. 

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

Djelani, Veithzal Rivai, firdaus, dkk. Islamic Marketing Managemen. Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2017. 

Fauroni, Muhammah dan R Lukman. 2002. Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan 

Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah. 

Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin status pemilik Meubel ex, pada 

tanggal 15 September 2018, pukul 08.30 WIB. 

Hasil wawancara dengan mbk Tika, status kasir di meubel ex, pada tanggal 15 

Agustus 2018, pukul 09.00 WIB. 

Hasil wawancara, dengan Bapak Agus status karyawan di Meubel ex, 29 

Desember 2018. 

Hasil wawancara, dengan Bapak Imam status karyawan di Meubel ex, 29 

Desember 2018. 



 

 
 

Hasil Wawancara, dengan Ibuk Siti Status Pembeli Meubel ex, 29 Desember 

2018. 

Hasil Wawancara, dengan Bapak Rony status Pembeli Meubel ex, 29 Desember 

2018. 

Hidayat, Muhamad. An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar 

Ekonomi Syariah). Jakarta: Zikrul Hakim (Anggota IKAPI), 2010.  

Jamil, Rizqon Alfi. 2017. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli HP Bekas 

(studi kasus Di Forum Jual Beli Ponorogo). Skripsi. Ponorogo: IAIN 

Ponorogo. 

Kunaifi, Wawan. 2014. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Kayu di 

UD Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun”. Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 

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

Zikrul Hakim, 2007. 

Meloeng, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1998. 

Muhammad. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan 

YKPN, t.th. 

Naqvi, Syed Nawab Haidar. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003. 

Nurwatoni, 2010. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek jual beli Barang 

Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Penyamaran Bahan 

Baku dan Proses Transaksinya),” Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan 

Penelitian. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014. 

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

Alfabeta, 2009. 

Rivai, Veithzal dkk. Islamic Business and Economic Ethics. Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2012. 

Rivai, Veithzal. Islamic Marketing. Jakarta: PT Gramedia Bumi Aksara, 2012. 

Singarimbun, Masri. Metode Penelitian Sufvey. Jakarta: LP3IES, 1982. 

Sumarwan, Ujang, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam 

Pemasaran. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014. 



 

 
 

Tjiptono, Fandy. Srategi Pemasaran. Yogyakarta: CV Andi Offset, 1997. 

Usman, Veithzal Rivai dan Antoni Nizar. Islamic Economics And Finance; 

Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2012. 

Yusanto, Muhammad Ismail. Menggagas Bisnis Islami. Jakarta: Gema Insani 

Press, 2002. 

https://pirantozi.wordpress.com/2017/06/16/etika-karyawan-dalam-menciptakan-

lingkungan-yang-baik-di-perusahaannya/ , (diakses pada tanggal 12 

Januari 2019, jam 19.00). 

https://www.kajianpustaka.com/2015/12/etika-dan-perilaku-penjual.html/, 

(diakses pada tanggal 12 Januari 2019, jam 19.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pirantozi.wordpress.com/2017/06/16/etika-karyawan-dalam-menciptakan-lingkungan-yang-baik-di-perusahaannya/
https://pirantozi.wordpress.com/2017/06/16/etika-karyawan-dalam-menciptakan-lingkungan-yang-baik-di-perusahaannya/
https://www.kajianpustaka.com/2015/12/etika-dan-perilaku-penjual.html/

