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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan 

mu’amalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki 

pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua 

tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama 

manusia.
1
 Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi 

kebutuhan hidup antar sesama manusia. Secara syar‟i Allah telah 

menggariskan dalam al-Qur’a>n melalui firman-Nya Surat al-Nisa> ayat 29: 

 

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

memakan harta sesamamu secara batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu “.2 

Ayat al-Qur’a>n di atas telah menjelaskan prinsip tentang 

perdagangan. Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah 

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

(Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2005), 43. 
2
Departemen Agama RI,Al-Qur‟an dan Terjemahnya  (Semarang: PT. Karya Yoha Putra, 

1998), 4:29. 
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Allah selalu hadir bersamanya. Kita harus berfikir bahwa semua harta 

kekayaan yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Allah SWT. 

Pernyataan al-Qur’a>n “cara yang salah atau bathil” berhubungan dengan 

praktik-praktik yang bertentangan dengan syari‟ah dan secara moral tidak 

halal. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses dimana 

terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan 

penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap 

kelompok lain. Ayat al-Qur’a>n menekankan perbuatan baik dalam 

perdagangan, ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau 

perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan bisnis.
3
 

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga 

sangat diperlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang 

membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan 

menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh 

seorang individu maupun kelompok.
4
 

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem moral yang 

mewarnai tingkah laku dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam 

aktifitas ekonomi telah mencangkup nilai-nilai dasar yang bersumber pada 

doktrin Tauhid yang haq. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar 

(seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan 

pertanggungjawaban), Islam memuatnorma definitif dan operasional untuk 

                                                           
3
Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), 444-445. 
4
Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2004), 3. 
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diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, bukan sekedar lamunan 

apabila etika ekonomi Islami sesungguhnya dapat, perlu dan semestinya 

dibangun jika suatu kehidupan yang selamat dansejahtera benar-benar 

ingin terwujud dalam realitas masyarakat.
5
 

Didalam etika jual beli yang terpenting adalah kejujuran. Ia 

merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol 

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

Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan 

kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan 

adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat pasar yang paling banyak 

memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan 

mencampuraduk kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta atau 

menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas 

yang lainnya, dsb.
6
 Allah SWTberfirman dalam surat al-Baqarah ayat 42: 

 
Artinya: “Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang 

bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu 

mengetahui”.7 

Demikian pula dalam hal menimbang objek jual beli, Islam sangat 

menganjurkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat curang. 

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

6
YusufQardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam (Jakarta : Robbani 

Press, 2004), 293. 
7
DepagRI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 2:42. 
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Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis karena 

keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur’a>n memerintahkan kepada 

kaum muslim menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan 

jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran 

dan timbangan.
8
 

Firman Allah Swt. Dalam surat al-Isra> ayat 35: 

 

 Artinya: “Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan 
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya”.9 

Setiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, 

sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan dan dalam semua 

kegiatan yang berkenaan dengan orang lain. Sebagai seorang Islam tidak 

boleh tertipu daya contoh menjualkualitas barang-barang yang rendah 

mutunya atau mengurangi timbangan. Harta kekayaan apapun yang 

diperoleh dengan cara yang batil dan tidak halal, tidak akan mendapatkan 

rahmat dari Allah SWT.
10

 

Kegiatan bisnis Islam di atas sangat berbeda dengan kebiasaan 

yang terjadi di Pasar Ngrayun. Dari hasil wawancara di Pasar Ngrayun, 

                                                           
8
Veithal Rivai dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economics And Finance Ekonomi dan 

Keuangan Islam Bukan Alternatif  Tetapi Solusi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221. 
9
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya , 17:35. 

10
Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), 447. 
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banyak terjadi penjual (petani) yang melakukan pencampuran antara jahe 

yang kualitasnya rendah (kecil-kecil) dengan kualitas yang baik (besar-

besar), padahal antara jahe yang besar dan kecil harganya berbeda.
11

 Harga 

jahe yang besar pada saat ini adalah Rp. 5.500,00/kg. Sedangkan harga 

jahe yang kecil yaitu Rp. 4.000,00/kg. Dari hasil pembelian (tengkulak), 

jahe akan dijual lagi kepada pedagang-pedagang yang besar antara lain ke 

Slahung, Tajuk, dan Surabaya.
12

 

Slahung merupakan pasar yang besar dan letaknya tidak terlalu 

jauh dari pasar Ngrayun. Sudah ada kendaraan diantaranya bus dan truk 

yang membawa para penumpang sehingga banyak juga tengkulak jahe 

yang menjual di pasar tersebut. Ada juga jahe yang sudah dibeli itu dijual 

kembali kepada pengepul yang berada di Dusun Tajuk Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. Di sini pengepul hanya mengandalkan kiriman dari 

tengkulak, jadi tidak datang ke pasar untuk membeli jahe. Dari hasil 

pembelian jahe dipilah-pilahataudiservis (bahasasetempat)terlebihdahulu 

yaitu dipilih mana yang kulitasnya baik dan mana yang kualitasnya buruk. 

Apabila musim panen sehingga banyak jahe maka dilakukan penjualan ke 

pasar Surabaya dan ada juga yang diekspor ke Bangladesh.
13

 

Harga jahe di pasar Ngrayun itu cepat sekali mengalami perubahan 

terkadang naik dan terkadang turun. Ketika harga jahe turun ada juga yang 

                                                           
11

Lihattraskip03/2-W/F-1/12-IV/2015. 
12

Lihattranskip 05/3-W/F-1/14-IV/2015. 
13

Lihattranskip07/3-W/F-2/5-IV/2015. 
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tidak berani membeli jahe karena takut mengalami kerugian. 

Dibandingkan tahun-tahun kemarin harga jahe sekarang ini mengalami 

kenaikan, sehingga banyak pembeli jahe yang mencarinya. Begitu juga 

dengan para petani yang belum punya jahe juga ingin menanamnya. 

Merekabanyakmencarijahe yang akandijadikanbibit. Pada musim 

tanamharga bibit jahe melonjak tinggi yaitu mencapai Rp.15.000 sampai 

Rp.20.000/kg. Hal ini disebabkan karena jahe sudah banyak terjual 

sehingga sulit untuk ditemukan. 

Setelah jahe ditimbang para pedagang melakukan pemotongan 

berat timbangan yang berbeda-beda.Pemotongan berat timbangan yang 

diterapkan oleh pedagang itu bermacam-macam ada yang 5% dan ada juga 

yang 10% dari jumlah berat jahe. Pedagang yang memotong 5% itu dalam 

membeli jahe itu harganya lebih murah dibandingkan pedagang yang 

memotong 10%.
14

 

Dari beberapa uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang penerapan etika bisnis Islam dalam pencampuran 

kualitas jahe yang dilakukan oleh para penjual di pasar Ngrayun dan 

tentang pemotongan berat timbangan yang dilakukan secara sepihak oleh 

pembeli (tengkulak). 

Pasar Ngrayun dipilih sebagai lokasi penelitian, karena pasar ini 

merupakan pasar yang terbesar di KecamatanNgrayun dibandingkan pasar 

                                                           
14

Lihattransip09/4-W/F-2/4-V/2015 
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yang lainnya. Dan pasar ini merupakan satu-satunya pasar yang selama 5 

hari pasaran digunakan untuk bertransaksi 2 kali yaitu pada hari Pon dan 

Kliwon. Dan akhir-akhir ini harga jahe melonjak tinggi dibandingkan 

tahun-tahun kemarin. Sehingga dari pihak penjual maupun pembeli 

melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak 

tanpa melihat apakah ini sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak. 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang etika bisnis Islam dengan judul: Tinjauan 

Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe di Pasar Ngrayun 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

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 prinsip moral yang membedakan yang 

baik dari yang buruk dan bersifat normatif karena ia berperan menentukan 

apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu 

maupun kelompok .
15

 

Bisnis Islam yaitu serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai 

bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya 

                                                           
15

Beekum, Etika Bisnis Islami , 3.  
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(barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan 

dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).
16

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas 

jahe di pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemotongan berat 

timbangan oleh pembeli (tengkulak) di pasar Ngrayun Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian 

yang dapat digunakan secara umum, dan dapat memberikan pengetahuan 

kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Dengan 

adanya penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui secara jelas fakta yang terjadi tentangetika bisnis Islam 

dalampencampuran kualitas jahe di pasar Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Mengetahui secara jelas fakta tentang etika bisnis Islam dalam 

pemotongan berat timbangan oleh pembeli di pasar Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara 

lainsebagaiberikut: 

                                                           
16

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas 

Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani, 2002), 18. 
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1. Kegunaan ilmiah (teoritis) 

Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu bagi 

etika bisnis Islam. Serta pengembangannya yang berkaitan dengan 

bidang muamalah khususnya dalam persoalan etika bisnis Islam yang 

berhubungan dengan realita jual beli jahe di pasarNgrayun. 

2. Kegunaan terapan (praktis) 

a. Dalam pesnelitian ini, harapan peneliti yaitu untuk memberikan 

kontribusi secara praktis bagi ilmu pengetahuan dan kemudian sebagai 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Untuk mengetahui apakah kebiasaan masyarakat khususnya di pasar 

Ngrayun didalam jual-beli jahe sudah sesuai dengan etika bisnis Islam 

atau belum. 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang sudah dilakukanterkait dengan etika bisnis Islam 

berguna untuk menjelaskan perbedaanantarapenelitian yang akandilakukan 

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Qurrata A‟yunina tahun 2012 yang berjudul Tinjauan Etika 

Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal 

“Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk. Dalam skripsi ini membahas tentang 

tinjauan dari segi hukum Islam bahwa transaksi jual beli buah dalam 

kemasan tidak sesuai dengan bisnis Islam, karena tidak sesuai denganija>b 

dan qabu>l. Adapun cara pedagang buah dalam kemasan di terminal Anjuk 
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Ladang dalam menimbang buah dalam kemasan berentangan dengan etika 

bisnis Islam,karena tidak memenuhi ma’qu>d alaih. Sebab penjual 

melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan. Dan kualitas 

buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang juga bertentangan dengan 

etika bisnis Islam,karena syarat ma’qu>d alaih tidak sesuai, sebab penjual 

melakukan penyamaran kualitasnya
17

. 

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Wawan Kunaifi tahun 2014 

yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu Di 

UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. Dalam Skripsi ini membahas penentuan harga jual kayu yang 

tidak ada acuan untuk menentukan harga jualnya, jadi UD. Jati Makmur 

menentukan sendiri. Dari hasil penelitian bahwa pihak UD. Jati Makmur 

dalam menetapkan harga jual barang mebelnya tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip muamalah dalam Islam karena, dalam menetapkan harga 

dengan cara melihat kualitas bahan dasar mebel yang digunakan. Dan 

dalam penentuan kualitas kayu UD. Jati Makmur melakukan pemolesan 

dengan menggunakan cairan untuk merubah warna kayu. Ini tidak 

bertentangan tidak bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam karena 

tujuan utama penyamaran untuk membuat barang mebel yang dihasilkan 

                                                           
17Qurrata A‟yunina. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam 

Kemasan Di Terminal “Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk. (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).  
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tampak lebih bagus dan mewah dengan harga yang terjangkau. Bukan 

untuk melakukan penipuan dari segi kualitasnya
18

. 

Dari beberapa skripsi di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada 2 

yang membahas tentang etika bisnis dalam Islam. Tetapi dalam Skripsi 

tersebut belum ada yang membahas etika bisnis Islam terhadap 

pencampuran kualitas dan pemotongan berat timbangan. Sehingga 

penelitian ini akan membahas secara detail, mengenai pencampuran 

kualitas jahe yang dilakukan oleh penjual(petani) dan pemotongan berat 

timbangan yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli(tengkulak) di 

pasar Ngrayun. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

Reseach) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang 

benar-benar terjadi
19

. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan karena 

penelitian yang akan diteliti ialah perilaku etika dalam bisnis jual beli 

jahe di pasar Ngrayun. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata 

cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.
20

 

                                                           
18

Wawan Kunaifi. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu Di UD. Jati 

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

2014). 
19

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6. 
20

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2009), 11. 
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Karena peneliti akan meneliti secara langsung dari penjual maupun 

pembeli (tengkulak) di pasar Ngrayun baik melalui ucapan maupun 

perbuatan. 

 

 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di pasar Ngrayun kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

lokasi tersebut karena: 

a. Terdapat permasalahan tentang pencampuran kualitas jahe oleh 

penjual (petani) dan pemotongan berat timbangan oleh 

pembeli(tengkulak) untuk mendapatkan keuntungan. 

b. Merupakan pasar yang paling besar di Kecamatan Ngrayun dan 

dalam 5 hari pasaran itu digunakan 2 hari untuk transaksi yaitu hari 

Pon dan Kliwon, sehingga akan mendukung 

terselesainyapembahasan Skripsiini. 

4. Subyek Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini yang dijadikan subyek penelitian 

adalah penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) jahe di pasar Ngrayun. 

Karena di sini terdapat permasalahan tentang pencampuran kualitas 

dan pemotongan berat timbangan, sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian. 
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5. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan yaitu mengenai pencampuran kualitas 

jahe oleh penjual(petani) dan pemotongan berat timbangan yang 

dilakukan pembeli(tengkulak). 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu  

wawancara kepada para penjual(petani), maupun pembeli (tengkulak) 

jahe di pasar Ngrayun untuk mendapatkan keterangan yang benar-

benar terjadi. Data yang diperoleh selanjutnya dirumuskan dalam 

bentuk catatan lapangan pengamatan. 

Sumber data primer yang digunakanyaitu: 8 orang 

penjualjahedan 8 orang pembeli (tengkulak) jahe. Sedangkan data 

sekundernyayaitu: 2 orang pembeli( tengkulak) kunyitdan 3 orang 

petugaspasar. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan peneliti adalah: 

a. Wawancara 

Yaitu komunikasi langsung dengan para penjual(petani) 

dan pembeli(tengkulak) jahe di pasar Ngrayun untuk memperoleh 

informasi, terutama dalam pencampuran kualitas dan pemotongan 

berat timbangan. Model wawancara yaitu dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada para penjual mupun pembeli jahe. 

b. Observasi 
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Yaitu suatu teknik penggalian data dengan cara pengamatan 

langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam observasi ini peneliti 

tidak hanya mencatat suatu kejadian, melainkan mengenai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan penjualan jahe dan pemotongan 

berat timbangan yang dilakukan oleh pembeli (tengkulak) di pasar 

Ngrayun. 

 

c. Dokumentasi 

Dari data dokumentasi diantaranya yaitu foto dan dokumen, 

dalam dokumentasi ini diharapkan dapat membantu memperoleh 

data-data mengenai tata cara penjualan jahe yang telah dilakukan 

kepada pembeli (tengkulak).
21

 

7. Teknik Pengolahan Data 

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang 

dibutuhkan maka diperlukan adanya teknik pengolahan data. Semua 

data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a.  Editing 

Yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta 

keseragaman antara masing-masing data penelitian. 

                                                           
21

Moleong, Metode Penelitian, 135. 
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b. Organizing  

Menyusun dan membuat sistematika paparan yang 

diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, 

kerangka tersebut dibuat berdasarkan sistematika pertanyaan-

pertanyaan dalam rumusan masalah. 

 

 

c. Penemuan hasil  

Yaitu melakukan analisa terhadap semua data yang telah 

terkumpul dalam praktik jual beli jahe di pasar Ngrayun.  

8. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta umumkemudian 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yaitu data-data lapangan 

yang berasal dari penjual maupun pembeli jahe itu dianalisa apakah 

sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak.  

H. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini diawali dari halaman judul, halaman 

persetujuan, nota pembimbing, halaman motto,abstrak kata pengantar dan 

daftar isi. Untuk menjawab permasalahan secara sistematis dan dapat 

menghasilkan temuan yang bersifat teoritis maupun praktis, maka 

penelitian ini dikerangkakan sebagai berikut: 
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Bab I, merupakan Pendahuluan, pada bagian ini berisi tentang 

Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuanpenelitian,Kegunaan 

penelitian, Tinjauan pustaka, dan Metode penelitian. 

Bab II, didalam bab ini penulis beri judul Etika Bisnis Islam 

DalamJual Beli. Pembahasan ini meliputi: Pengertian etika bisnis Islam, 

Dasar hukum, Ketentuandasar etika bisnis Islam, Prinsip-prinsip jual beli, 

danLarangan-larangandalamtransaksijualbeli. 

Bab III Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo yaitu mendiskripsikan fakta-fakta yang terjadi di 

lapangan yang meliputi: Profil pasar Ngrayun, Praktik jual beli jahe di 

pasar, Kualitas jahe yang diperjualbelikan dan Pemotongan berat 

timbangan yang dilakukan oleh pembeli (tengkulak). 

Bab IV Analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli jahe di 

pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang meliputi: 

Analisis etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas jahe di pasar 

Ngrayun dan Analisis pemotongan berat timbangan oleh pembeli 

(tengkulak) di pasar Ngrayun 

Bab V Penutup, bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa Kesimpulan 

dan dilanjutkan Saran. 
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 BAB II 

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI 

A. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat kebiasaan. 

Menurut Webster Dictionary, Etika adalah ilmu tentang tingkah laku 

manusia, prinsip-prinsip yang disistematisir tentang tindakan yang benar. 

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 Rasul SAW. Selanjutnya moral 

berasal dari bahasa latin mores, yang berarti tindakan manusia yang sesuai 

dengan ukuran yang diterima oleh umum. Dalam bahasa Indonesia moral 

diterjemahkan dengan susila, yaitu: perilaku yang sesuai dengan 

pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi satuan sosial dan 

lingkungan tertentu.
22

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etik adalah (1) kumpulan 

asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau (2) nilai benar dan 

salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu 

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban 

moral (akhlak). Untuk memahami etika usaha Islami haruslah diketahui 

tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia di dunia, serta 

                                                           
22

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

2009), 204. 
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ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia baik yang 

menyangkut hubungan antar manusia, alam dan Allah SWT.
23

 

Etika juga dapat didenifisikan sebagai seperangkat prinsip moral 

yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu 

yang bersifat normtif karena ia berperan menentukan apa yang harus 

dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang.
24

 

Dalam Islam, istilah yang dekat berhubungan dengan istilah etika 

didalam al-Qur’a>n dalahkhulu>q. Al-Qur’a>n juga mempergunakan sejumlah 

istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: Khayr 

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

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

menyetujui), dan taqwa (ketakwaan). Adapun terma yang berhubungan 

dengan etika dalam al-Qur’a>n yang secara langsung adalah al- khulu>q. Al- 

khulu>qdari kata dasar khaluqa-khuluqan, yang berarti tabiat, budi pekerti, 

kebiasaan, kesatriaan. Dan didalam tradisi pemikiran Islam dari kata 

khulu>q ini kemudian lebih dikenal dengan terma akhlak. Menurut Ahmad 

Amin akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk , 

menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, 

menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan 

mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus 

diperbuat. Atau merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dasar 

                                                           
23Vithzal Riva‟i dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economics and Finance Ekonomi dan 

Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi(Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2012), 

215-216.  
24

Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3. 
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perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang 

menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral 

diperintahkan atau dilarang.
25

 

Menurut Al-Ghazali pengertian khulu>q (Etika) adalah suatu sifat 

yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan 

dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian 

etika bisnis dalam syari‟at Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis 

sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya 

tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang 

baik dan benar.
26

 

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran 

yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (corporate), 

kelompok, masyarakat dalam interaksi antar individu, antar kelompok 

dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan 

Allah SWT. Didalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas 

perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk. Perilaku 

baik menyangkut semua perilaku atau aktifitas yang didorong oleh 

kehendak akal fikir dan hati nurani dalam kewajiban menjalankan perintah 

Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah SWT. Sedangkan 

perilaku buruk menyangkut semua aktifitas yang dilarang oleh Allah SWT 

dimana manusia dalam melakukan perbuatan buruk atau jahat ini 

terdorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan sehingga akan mendatangkan 

                                                           
25

Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 2004), 38-

40. 
26

Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171. 
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dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang 

berdampak pada orang lain atau masyarakat.
27

 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika 

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

keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan 

melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan 

dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua 

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

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

Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah 

menentukan standar benar atau didukung oleh penalaran yang baik.
28

  

B. Dasar Hukum  

1. Firman Allah SWT.  

a. Surat al-Nisa> ayat 29:  

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

memakan harta sesamamu secara batil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka 

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

                                                           
27

Muslich, Etika Bisnis, 23-24. 
28

Rivai, Islamic bussines, 3-4. 
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dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 

“.
29

 

 

 

b. Surat al-Baqarah ayat 42: 

  

Artinya: “Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan 

yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, 

sedang kamu mengetahui”.30
 

 

c. Surat al-Isra > ayat 35: 

 

Artinya: “Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan 
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.31
 

 

d. Surat al-An’a>m ayat 152: 
                                                           

29
Depag RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 153. 

30
Ibid.,14. 

31
Ibid., 544. 
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Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. 

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar 

kesanggupanya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah 

kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan 

penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah 

kepadamu agar kamu ingat”.32
 

 

e. Surat Hu>d ayat: 84-85: 

 

Artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara 

mereka , Syuaib. Ia berkata: “ hai kaumku, sembahlah Allah, 
sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu 

kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu 

                                                           
32

Ibid., 282. 
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dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku 

khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan 

(kiamat). Dan Syu‟aib berkata: hai kaumku , cukupkanlah takaran 

dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan 

manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat 

kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
33

 

 

f. Surat ar-Rahma>n ayat 9: 

 
Artinya : Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan 

janganlah kamu mengurangi neraca.
34

 

2. Al-Hadits  

 

a. Hadits tentang larangan menipu 

 

ِءْ ِ  َ ّ  َََ   .َ ّ  َََ  ِاَ  ُا ْ ُ  َ ّ  اٍ  ََ ُسْفَي ُن َ ِ  اْلَع
 َمّلَاُسْوُ  اِه َصلَى  َ  َ :َ ْ ِ الّلْ  ِ  َ ْ  اَ ِْيِ  َ ْ  َاِ ْ ُاَل ََْل َ 
ا  َ َ  ِ . َ  َْ َ َل َ َ ُ  ِ ْي ِ .اهُ َ َلْيِ  َوَسَلْم ِ َلُجٍل  َِ ْيُع َطَع  ًم 

 َََق َ  َاُسْوُ  اِه َصَلى اهُ َ َلْيِ  َوَسَلْم لَْيَس ِمّ   . ُاَوَمْ ُ ْو ٌ 
 .َمْ  َ  ّ 

Artinya: Mewartakan kepada kami Hisyam bin “Ammar, 
mewartakan kepada kami Sufyan, dari Al-Ala-Bin‟ Abdurrahman, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Dia berkata: Rasulullah Saw. 

Lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu  beliau 

memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata 

makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW. Pun 

bersabda: Bukan dari golongan kami orang yang menipu.
35

 

 

b. Hadits anjuran jujur 

                                                           
33

Ibid., 438-439. 
34

Ibid., 1082. 
35

Abdullah Shonhaji, Terj.Sunan Ibnu Majah vol.III(Semarang: Asy-Syifa‟, 1993), 71. 
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َ ّ  َََ  َ ْ  ُسْفَي َن َ ْ  َاِ  َ َْزَ  َ ِ  .َ ّ  َََ   َِ ْيَ  ُ :َ ّ  َََ  َاّ   ُ 
: ْاَ َ ِ   َ ْ  َاِ  َسِعْيٍ  َ ِ  الّ ِ   َصّلى اهُ َ َلْيِ  َوَسّلَم َ    َ 

ْ ِقْ َ َوالُ َ  اَءِ   . الّل ِجلُالّ ُ ْو ُْ َ ِمْ ُ َمَع الَ  َ يَ ْ َ َوال    
Artinya:Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah 

menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al 

Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW. bersabda:Pedagang yang 

jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi , orang-orang 

yang jujur dan orang-orang yang mati sahid‟.36
  

 

c. Hadits tentang takaran yang baik 

 ِ ْ لِْ ِ   ََْكِم َوَُُّ ُ ْ ُ  َ ِقْيِل ْ ِ  ِ ْ ُ  َ ّ  َََ  َ ْ ُ الّلْ َ
ْ : ُ َوْ ِلٍ  َ  َا  َ ّ  َََ  َ ِلُي ْ ُ  ْاُ َ ْ ِ ْ ِ  َواِ ٍ َ ّ َ ِِ

ْ  َزِْ ُ الّ ْحِوُي؛َ ّن ِ ْكلَِمَ  َ ّ   َُ  َ ِ  ْ ِ  َ ّ  ِس   َ .َ ِ ْ  ِِ  َ ّ َ
َلّ  َ ِ َم لّ ِ ُ َصَلى اهُ َ َلْيِ  َوَسَلم اْلَ ِ  ََْ َ  َك نُوْاِمْ  َاْ َ ِث : َ 

 ًَ َوْ ٌل )َ  َنََْزَ  اهُ ُسْ َح نَ ُ .الّ  ِس َكْي
 . ََ ْ َ ُ واْالَكْيَل  ََْعَ َ ِل َ (لِْلُ َ ف ِفْ َ 

Artinya: Mewartakan kepada kami „Abdurrahman bin Bisyr bin 
Al-Hakam dan Muhammad bin „Aqil bin Khuwailid, keduanya 
berkata: mewartakan kepada kami „Aliy bin Husain bin Waqid; 
merwatakan kepadaku ayahku ;mewartakan kepadaku Yazid An-

Nahwiy, bahwasannya Ikrimah mewartakan padanya, dari Ibnu 

Abbas, dia berkata “ tatkala Nabi SAW tiba di Madinah. Saat itu 

mereka adalah seburuk-buruk manusia dalam menakar. Kemudian 

Allah menurunkan surat Al-Mutaffifi>n. Sesudah itu mereka 

membaguskan takaran.
37

 

3. Adat (Urf) 

                                                           
36

Moh Zuhri, Terj. Sunan At Tirmidzi Vol.I (Semarang: As-Syifa‟, 1992), 561. 
37

Ibid., 70. 



84 

 

 

a. Pengertian Urf 

Sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah 

berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya 

ditengah masyarakat atau umat. 

b. Macam-macam adat 

Adat yang telah berlangsung lama, dalam hubungannya 

dengan hukum syara‟ yang datang kemudian ada tiga macam: 

1). Adat yang sudah ada sebelum datangnya Islam, karena 

dianggap baik oleh hukum syara‟ dinyatakan berlaku untuk 

umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam al-Qur‟an 

maupun mendapat pengakuan dari Nabi.Contohnya 

pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum 

qishash telah berlaku ditengah masyarakat Arab dan ternyata 

terdapat pula dalam al-Qur‟an untuk dipatuhi umat Islam. Adat 

dengan bentuk ini sendirinya diamalkan dalam Islam karena 

telah dikukuhkan dalam nash al-Qur‟an. 

2). Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena 

adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan 

umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. 

Contohnya: kebiasaan berjudi, minum khamr, dan bermuamalat 

dalam bentuk riba. Disepakati oleh para ulama adat dalam 

bentuk ini tidak boleh dilakukan. 
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3). Adat atau kebiasaan yang terdapat ditengah masyarakat belum 

diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara‟ 

yang melarangnya, adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil 

dalam menetapkan hukum syara‟. Untuk itu berlaku 

kaidah:العادة محكمةberarti adat itu dapat menetapkan hukum.
38

 

 

 

c. Syarat pengamalan adat (urf) 

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum 

menetapkan empat syarat dalam pengalamannya: 

1) Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan 

kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari 

kerusakan dan keburukan. 

2) Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang 

yang berada dalam lingkungan tertentu. 

3) Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang 

datang kemudian. 

4) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang ada. 

C. Ketentuan DasarEtika Bisnis 

Ketentuan dasar etika bisnis ini merupakan turunan dari hasil 

penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai 
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Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), 71-72. 
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moral Islami. Rumusan dasar etika bisnis ini diharapkan menjadi rujukan 

para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam 

menjalankan bisnisnya
39

. Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tauhid  

Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang 

dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang 

beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. 

Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah didalam Surat al-

An‟am (6) ayat 126 dan 127 yaitu:  

 
Artinya: Dan inilah jalan Tuhanmu, (jalan) yang lurus. Sesungguhnya 

Kami telah menjelaskan ayat-ayat (kami) kepada orang-orang yang 

mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) 

pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-

amal saleh yang selalu mereka kerjakan
40

. 

 

Sikap dan perbuatan yang lurus yang dinyatakan dalam surat 

ini secara logis mencerminkan perilaku yang benar, baik sesuai dengan 

perintah-perintah Allah SWT. dan sesuai dengan tolak ukur dan 

penilaian Allah SWT. 

                                                           
39

Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 88-

89. 
40

Depag RI, Al-Qur‟an, 8:273. 
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Perilaku baik perlu ditunjukkan manusia sebagai kholifah di 

bumi, harus mencerminkan sifat dan perilaku Allah SWT yang 

tercermin pada 99 asmaul husna. Seperti sifat bijak, ihsan, rakhman 

dan rakhim, adil, seimbang dan lain-lain yang patut ditiru oleh manusia 

dalam mengelola bisnisnya terutama dalam kaitan pemberdayaan 

sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan. Landasan tauhid ini 

bertitik tolak pada keridlaan Allah SWT. dan tata cara yang dilakukan 

sesuai dengan syariah-Nya.
41

 

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan 

dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, semua sumber daya yang 

ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut 

(mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk 

mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran 

dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola 

sumber daya itu manusia harus mengikuti aturan Allah SWT dalam 

bentuk syariah Islam. Kedua, Allah SWT menyediakan sumber daya 

alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia 

yang berperan sebagai kholifah dapat memanfaatkan sumber daya 

yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi 

Islam, semua sumber daya yang ada merupakan nikmat Allah SWT 

yang tidak terbatas banyaknya.
42
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Muslich, Etika Bisnis, 27-28. 
42

Viethzal Rivai, dkk,  Islamic Bussiness  And Economic Ethics Mengacu Pada Al-

Qur‟an Dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw. Dalam Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi (Jakarta: 
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2. Keseimbangan (Keadilan) 

Dalam beraktifitas didunia 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 diatas, dapat 

menempatkan tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil 

akan lebih dekat kepada ketakwaan. 

Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam 

perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar 

membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. 

Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar 

atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak 

diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar 

dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam 

permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan 

berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling 

mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran 

(kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.
43

 

Segala pengukuran dan penakaran atas segala sesuatu yang 

diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para 
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pelaku yang bertransaksi dan bersepakat untuk memberikan hak orang 

lain harus sebanding sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam 

ukuran martabat kemanusiaan, maka prinsip keadilan dan 

keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dalam memberikan hak 

pihak partner kerja adalah pemikiran yang penting untuk dipenuhi. 

Demikian juga jika terjadi resiko maka hal ini terdistribusi sesuai 

dengan kontribusi beban dan peran yang diberikan oleh pihak-pihak 

tertentu yang relevan dengan pihak yang diberikan.
44

 

Konsepkeseimbangan juga dapat dipahami bahwa 

keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diterapkan oleh 

seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep 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. 

Khalifah atau pengemban amanat Allah SWT berlaku umum 

bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa atau superioritas 

(kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Namun ini tidak berarti 

bahwa umat manusia selalu harus memiliki hak dan kewajiban yang 

sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu.Manusia 

memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya dan 

setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan 
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kemampuannya. Individu-individudicipta(olehAllah) dengan 

ketrampilan, intelektualitas dan talenta yang berbeda-beda. Sehingga 

manusia secara instingtif diperintah untuk hidup bersama, bekerja sama 

dan saling memanfaatkan ketrampilan mereka masing-masing.
45

 

3. Kehendak bebas 

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah SWT untuk 

mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan 

kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan 

Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat 

keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan 

yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang 

ia pilih. Tetapi sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia 

harus tunduk kepada Allah SWT. Ia menjadi bagian umat secara 

keseluruhan dan menyadari kedudukannya sebagai khalifah Allah di 

muka bumi.
46

 

Konsep Islam memahami bahwa isntitusi ekonomi seperti pasar 

dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku 

apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana 

pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun.  

Konsep ini juga kemudian menentukan bahwa pasar Islami 

harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya 

komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya 
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pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang 

proporsional. Otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada 

industri tertentu atau sejumlah industri tertentu, karena hal ini hanya 

akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik, dimana 

produktifitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan 

kenaikan harga. 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau 

orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan 

bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi 

yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus 

memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan 

dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya 

melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan 

individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda 

perekonomian .
47

 

4. Tanggung jawab 

Erat kaitannya dengan kehendak bebas adalah aksioma 

tanggung jawab. Meskipun kedua aksioma itu merupakan pasangan 

secara alamiah, tetapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara logis 

atau praktis, sedemikian saling terkait, sehingga tidak bisa dibedakan 

satu sama lain. Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep 
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tanggung jawab, tetapi itu tidak berarti kurang memperhatikan 

kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan 

yang tepat diatas keduanya.
48

 

Dasar tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-

ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasaan ekonomi. 

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab ini berarti setiap orang akan 

diadili secara personal dihari kiamat kelak. Tidak ada satu carapun 

bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya 

kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbutan-

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

dosa warisan, sehingga tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas 

kesalahan-kesalahan orang lain.
49

 

5. Kebajikan  

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain 

didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih 

dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan 

tanpa kewajiban apapun”.50
 Penerapan konsep kebajikan dalam etika 

bisnis menurut Al Ghazzali terdapat enam bentuk kebajikan:  

a. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus 

memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit 
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mungkin. Jika yang memberi melupakan keuntungannya, maka hal 

tersebut akan lebih baik baginya. 

b. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik 

baginya untuk membayarnya sedikit lebih banyak dari harga yang 

sebenarnya.  

c. Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang 

harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih 

kepada yang meminjam untuk membayar hutangnya dan jika 

diperlukan seseorang boleh mengurangi pinjaman untuk 

meringankan beban sang peminjam. 

d. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan 

barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk 

melakukannya demi kebajikan. 

e. Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika 

mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta.  

f. Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus bermurah 

hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu 

membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.
51

 

D. Prinsip-Prinsip Jual Beli 

1. Kejujuran  

Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang 

yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang 
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membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di 

dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi 

ini sangat membantu kemajuan bisnis jangka panjang.
52

 

Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran 

dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang 

dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual 

tidak memeberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah 

melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli 

untuk mengembalikan barang ketika ditemukan kerusakan yang dapat 

mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan 

kebebasan dalam memilih.
53

 

2. Adil dalam takaran dan timbangan 

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam 

aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar 

ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk 

mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat 

ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara 

tepat dalam perspektif ekonomi syariah.
54

 

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang 
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dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak hal ini dapat  

dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali 

Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang 

melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran. 

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian 

khusus dalam al-Qur’a>n, karena praktik semacam ini telah merampas 

hak orang lain. Selain itu, praktik semacam ini juga menimbulkan 

dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya 

ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh 

karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang 

mendapat ancaman siksa di akhirat
55

. Allah SWT. berfirman dalam 

Surat Al-Muthaffifi>n ayat 1-3 yaitu:  

 

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar 

dan menimbang) (1)Yaitu orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2)Dan apabila 

mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka 

mengurangi (3). 

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang 

curang. Mereka dinamakan mutaffifin. Dalam bahasa arab, mutaffifin 

berasal dari kata tatfi>f atau Tafafah, yang berarti pinggir atau bibir 
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sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai mutaffif, karena ia 

menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak 

sampai penuh kepermukaan. Dalam ayat diatas, perilaku curang 

dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan 

perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail.
56

 

Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena 

ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan 

yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.
57

 

 

3. Menjual barang yang baik mutunya 

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak 

transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab 

moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan 

adalah tanggungjawab yang seimbang antara memperoleh keuntungan 

dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, 

maupun etika atau adat 

4. Adanya hak pilih (khiyar) 

Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam diperbolehkan 

untuk memilih (khiyar), apakahakan meneruskan atau 

membatalkannya jual beli. Khiyar dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Khiyar majlis 
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Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih akan 

melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya 

masih dalam suatu tempat (majlis). 

b. Khiyar syarat 

Penjual dan pembeli mensyaratkan (masyru‟) didalam 

pelaksanaan jual beli, seperti dalam jual beli mobil dngan harga 

350 juta rupiah dengan persyaratan hak pilih selama 3 hari. 

c. Khiyar „aib 

Dalam perdagangan atau jual beli disyaratkan akan 

terjaminnya kesempurnaan barang yang diperjualbelikan yaitu 

tidak ada cacatnya. Dan apabila kondisi suatu barang tidak baik 

atau ada cacat sesuai dengan perjanjian boleh dikembalikan.
58

 

5. Dilarang menggunakan sumpah palsu 

Nabi Muhammad SAW.melarang para pelaku bisnis 

melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Saat ini, 

praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis sering dilakukan karena 

dapat meyakinkan pembeli sehingga dapat meningkatkan daya beli 

atau pemasaran. Tetapi, harus disadari bahwa meskipun keuntungan 

yang diperoleh melimpah, hasilnya tidak berkah.
59

 

6. Kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan bisnis jual beli 
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Pelaku bisnis menurut Islam tidak sekedar mengejar 

keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak 

ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap 

ta‟awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan 

bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan hanya mencari untung material 

semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain 

dengan menjual barang.
60

 

7. Membangun hubungan baik 

Islam menekankan hubungn baik dengan siapapun dan juga 

antar sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku 

yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli maupun 

bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan 

pemerataan pendapatan. 

8. Tertib adminitrasi 

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam-

meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur’a>n mengajarkan perlunya 

adminitrasi hutang piutang tersebut agar terhindar dari kesalahan yang 

mungkin terjadi. Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 

282 yaitu:  
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…
 

Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.
61

 

9. Menetapkan harga dengan transparan 

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan.Untuk 

itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormti dalam 

Islam agar tidak terjerumus dalam riba.
62

 

E. Larangan-Larangan Dalam  Transaksi Jual Beli 

Untuk menjaga hak-hak pelaku(penjual dan pembeli) dan 

menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar untuk 

mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan 

suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sandaran 

antara lain:
63

 

1. Larangan Tadlis (Penipuan) 

Tadlis (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan 

sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan 

tidak sesuai dengan fakta yang ada.
64

 

Penipuan sangat dibenci Islam, karena akan merugikan orang 

lain, dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Misalnya: seorang 
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penjual mengatakan kepada pembeli bahwa barang dagangannya 

berkualitas sangat baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada 

dalam barang tersebut dengan maksud agar transaksi dapat berjalan 

lancar. Setelah terjadi transaksi, ternyata ada cacat dalam barang 

tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik awal 

kehancuran suatu bisnis.
65

 

Dalam setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip 

keridhaan. Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah pihak 

harus mempunyai pengetahuan yang sama terhadap obyek akad. 

Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap adanya aib yang sengaja 

disembunyikan disebut dengan tadlis. Dengan kata lain tadlis ialah 

menyembunyikan obyek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga 

merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat terjadi pada 

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

waktu penyerahan.
66

 

Tadlis dalam kuantitas, contohnya adalah pedagang yang 

mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Dalam 

kualitas, contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat 

barang yang ditawarkannya. Tadlis dalam harga, contohnya adalah 

memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan 

menaikkan harga produk diatas harga pasar. Dan tadlis dalam waktu 
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penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar 

musimnya, padahal petani tersebut tahu bahwa dia tidak dapat 

menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya.
67

 

2. Larangan gharar 

Menurut bahasa, al-gharar berarti pertaruhan (al-khatar). 

Dikatakan pertaruhan karena sesuatu yang dijadikan obyek akad 

bersifat tidak jelas (ghaib). Karena itu dari makna bahasa tersebut 

dapat diketahui bahwa transaksi yang mengandung ketidakjelasan 

obyek akad dapat disebut sebagi gharar. Dalam Islam gharar 

hukumnya haram, karena adanya pertaruhan yang menimbulkan 

permusuhan bagi pihak yang dirugikan.
68

 

Dengan kata lain, gharar merupakan jenis benda yang 

ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi 

berlangsung. Jual beli jenis ini mengandung unsur bahaya dan resiko. 

Kerelaan sebagai unsur penting dalam jual beli tidak terdapat dalam 

transaksi ini. Kerelaan hanya mungkin terjadi terhadap benda yang 

telah diketahui dan teridentifikasi. Dikarenakan kerelaaan dalam 

transaksi gharar tidak akan dapat dicapai, maka transaksi jual beli 

tidak diperbolehkan.
69

 Beberapa contoh jual beli yang belum jelas 

(gharar) antara lain: 
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a. Jual beli mucha>darah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau 

(belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih 

hijau, mangga yang masih kecil-kecil belum waktunya panen. Hal 

ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam arti 

mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu 

sebelum diambil oleh pembelinya. 

b. Jual beliMuza>banah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah 

yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi 

yang basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang (dikilo) 

sehingga akan merugikan pemilik padi kering. 

c. Jual beli muna>badzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. 

Seperti lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti aku 

lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi 

lempar-melempar terjdilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena 

mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
70

 

d. Jual belimula>masah, yaitu jual beli secara menyentuh. Misalnya: 

penjual berkata “ kain mana saja yang kamu setuh saya jual dengan 

harga sekian”. 

e. Jual beli muhaqala>h, yaitu menjual tanaman yang masih ada di 

ladang atau di sawah. Jual beli macam ini dilarang karena 

mengandung gharar.
71
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3. Larangan riba 

Yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun 

pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan 

dengan prinsip muamalah secara Islami. Riba secara harfiah berarti 

peningkatan atau penambahan, meskipun demikian tidak setiap 

penambahan adalah dosa. Secara teknis, riba berarti pengambilan 

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

nasi‟ah dan riba fadhl. Riba nasi‟ah adalah riba yang terjadi sebagai 

akibat pihak kreditor meminjamkan uang dengan meminjamkan uang 

dengan menentukan batas waktu tertentu dengan disertai memungut 

bunga sebagai tambahan dari pokok yang dipinjamnya. Adapun riba 

fadhl adalah mempertukarkan suatu barang dengan barang sejenis, 

tetapi tidak sama kualitasnya.
72

 

4. Larangan bai‟an-najasy 

Bai‟ an-najasy adalah transaksi jual beli ketika penjual 

menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga 

tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Penawar sendiri 

sebenarnya tidak ingin membeli barang tersebut. Ia hanya ingin 

menipu orang lain yang benar-benar akan membelinya. Sebelumnya 

orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk 
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membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya 

yang membeli barangnya tersebut.
73

 

5. Larangan talaqqi Rukba>n 

Yaitu menghadang pedagang yang membawa barang dagangan 

dari tempat produksi sebelum sampai di pasar. Rasulullah SAW. 

melarang perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari 

ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang 

berlaku di kota. Rasulullah SAW. memerintahkan suplai barang 

hendaknya langsung dibawa ke pasar sehingga penjual dan pembeli 

dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah..
74

 

6. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya 

Dalam ekonomi Islam, proses transaksi jual-beli suatu barang 

harus sempurna kepemilikannya. Dalam arti, seseorang tidak boleh 

menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih 

ada keterlibatan dengan pihak lain. 

7. Larangan menimbun (Ikhtika>r) 

Ikhtika>r adalah menahan atau menimbun komoditas kebutuhan 

masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. 

Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan hal tersebut 

dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam jual beli 

tidak boleh ada penipuan dan bagi orang yang tertipu boleh 

membatalkan transaksi. Rasulullah juga melarang menjual barang 
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dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal kepada orang yang 

tidak tahu harga atau kepada orang yang sangat membutuhkan barang 

tersebut. Dan beliau juga melarang membeli barang dengan harga lebih 

rendah dari harga normal dari orang yang butuh untuk menjual barang 

tersebut.
75

 

8. Larangan penetapan harga 

Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga harus 

dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan 

penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran 

tersebut haruslah terjadi secara suka rela, sehingga tidak ada pihak 

yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga 

tertentu. Tetapi apabila pasar dalam keadaan tidak sehat, dimana telah 

terjadi tindak keza>liman seperti adanya kasus penipuan, penimbunan, 

kelangkaan dengan tujuan menaikkan harga, maka menurut Ibnu 

Taimiyah pemerintah wajib melakukan regulasi harga atau penetapan 

harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada 

pihak yang dieksploitasi atau dirugikan oleh pihak lain.
76

 

9. Konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar 

Kesepakatan dan kerelaan merupakan pondasi dasar dalam 

melakukan transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus 

mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam 

menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi. Selain aturan 
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yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa etika yang harus dipegang 

oleh seorang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar 

antara lain: 

a. Jangan melakukan transaksi atas sebuah transaksi yang dilakukan 

oleh orang lain, dan jangan melakukan intervensi atas transaksi 

yang telah dilakukan oleh orang lain. 

b. Jangan menjadi orang yang tamak akan harta benda. 

c. Menanamkan akhlak yang mulia dalam kehidupan. 

d. Perlakukanlah orang lain seperti kita melakukan sesuatu untuk diri 

kita sendiri. 

e. Kembangkanlah ukhuwah dan jangan sampai menimbulkan 

kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.
77
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BAB III 

JUAL BELI JAHE DI PASAR NGRAYUN KECAMATAN 

NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO 

A. Profil Pasar Ngrayun 

1. Sejarah Singkat Pasar Ngrayun 

Pasar Ngrayun berdiri pada tahun 1920 M. yang pertama kali 

terletak di sebelah barat jembatan pasar Ngrayun. Pada tahun 1930 M. 

pindah ke timur jembatan pasar Ngrayun karena diusir oleh pemilik 

tanah. Jembatan itu masih terbuat dari kayu-kayu dan di atasnya itu 

diberi tutup daun alang-alang agar tidak cepat lapuk. Tanah yang 

ditempati pada waktu itu milik carik Desa Baosan Lor Kecamatan 

Ngrayun.
78

 Pada tahun 1937 M. yaitu pasar itu di pagar besi tetapi 

pada tahun 1942 pagar tersebut sudah banyak yang hilang dicuri orang 

untuk membuat paku rumah karena pada waktu itu belum ada toko 

yang menjual paku.  

Barang yang diperjualbelikan masih sangat minim yaitu hanya 

singkong kering (gaplek) dan buah kelapa. Biasanya pembelinyaitu 

dari daerah Slahung dan Bungkal. Para pedagang membawa barang 

dagangannya hanya jalan kaki karena belum ada kendaraan. Tempat 

yang digunakan untuk transaksi itu masih sangat sederhana dengan 
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membuat rumah kecil (gubuk) yang terbuat dari bambu dan di atasnya 

ditutupi daun alang-alang. Pertama kali ada sepeda motor di pasar 

Ngrayun itu pada tahun 1935 semenjak jalan itu dilebarkan oleh 

Deandelas yaitu orang belanda yang menjadi ketua dalam membuat 

jalan atau pelebaran jalan. Dan semakin berkembangnya zaman pasar 

itu diperbarui sedikit demi sedikit sampai sekarang. 

2. Letak Geografis Pasar Ngrayun 

Pasar Ngrayun terletak di pertigaan jalan raya yaitu arah timur 

ke Wonodadi Kecamatan Ngrayun, arah barat ke Kecamatan Slahung 

dan arah utara ke Kecamatan Bungkal. Letak pasar Ngrayun yang 

sangat setrategis ini menjadikan banyak orang yang bertaransaksi 

semakin ramai khususnya pada bulan Ramadhan dan musim rempah-

rempah panen raya, karena mayoritas masyarakat Ngrayun itu 

pekerjaannya adalah petani. Letak goegrafis pegunungan memang 

sangat cocok untuk bertani terutama jahe, kunyit, lengkuas, 

temulawak, cengkeh dll. Masyarakat Ngrayun itu banyak yang 

bertempat tinggal didekat hutan pinus, sehingga meskipun tidak 

memiliki tanah yang luas untuk bertani mereka banyak yang bercocok 

tanam di hutan pinus. Pihak perhutani memang memberikan ijin untuk 

mengolah tanah selama pinusnya dirawat dan tidak dirusak. Pada saat 

rempah-rempah panen raya para petani menjualnya ke pedagang yang 

dekat dengan desa masing-masing dan ada juga yang dijual ke pasar 

Ngrayun. 
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Didepan pasar Ngrayun terdapat ruko-ruko yang didirikan pada 

tahun 2005. Dana yang digunakan itu dari desa memberikan subsidi 

sebesar Rp.7000.000,00 untuk pembangunan 8 ruko.
79

 Sehingga 

kekurangannya itu ditanggung sendiri-sendirioleh orang yang 

akanmenempati. Mengenai tempat para pemilik ruko melakukan 

kontrak terhadap desa selama sepuluh tahun. Pada tahun 2015 ini akan 

direhap total, yaitu akan ditingkat dan bawahnya akan dijadikan tempat 

parkir kendaraan. Sekarang sudah dibentuk panitia dan sudah 

diresmikan lewat notaris. Rencananya akan mulai dibangun setelah 

lebaran dan dana yang akan digunakan ada dana hibah dari pemerintah 

tetapi jumlahnya sampai sekarang belum diketahui. Tetapi dengan 

dibangunnya pasar Ngrayun itu akan menyebabkan pasar semakin sepi 

karena ketidakmampuan para pedagang untuk membayar kontrak ruko. 

Para pedagang setelah tahu kabar pasar Ngrayun akan dibangun, 

banyak yang berpesan apabila membayar kontak jangan terlalu mahal 

karena akan memberatkan pedagang. 

Hak milik ruko itu hanya sistem kontrak biasanya selama 10 

tahun setelah kontraknya habis maka melakukan perpanjangan 

kembali. Kontrak antara pedagang dengan desa itu sudah bermaterai 

hitam diatas putih. Dana kontrak sebenarnya akan digunakan untuk 

memperbarui pasar. 
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Pemungutan retribusi antara pedagang yang satu dengan yang 

lain itu berbeda-beda mulai dari Rp.500,00 sampai Rp.2.000,00 yaitu 

berdasarkan dagangan yang dijual oleh pedagang. Dari pendapatan 

retribusi itu dibagi menjadi 4 yaitu: 30% untuk pendapatan daerah, 

30% untuk pendapatan desa, 30% untuk pengelola dan 10% untuk 

petugas kebersihan. Pasar Ngrayun itu milik desa sehingga 

pengelolanya bukan pegawai negeri. Setelah tahun 2015 itu retribusi 

disetor ke desa setiap bulan. Dana retribusi satu hari rata-rata 

mendapatkan Rp.30.000,00 sampai Rp.40.000,00 dan dana yang 

disetorkan kepada desa itu sekitar Rp.300.000 sampai Rp.400.000 per 

bulan. Tetapi petugas kebersihan gajinya masih menjadi 

tanggungjawab petugas pasar. 

Pada tahun 2002-2004 itu para pedagang dan pengelola pasar 

mempunyai inisiatif untuk memperbaiki tempat untuk berjualan 

dengan membayar Rp.1.500.000,00 kepada tukang supaya dibuatkan 

tempat yang layak. Tempat bangunan itu biasanya ditempati oleh 4 

pedagang sehingga masing-masing pedagang membayar iuran sebesar 

Rp.375.000,00. Pasar Ngrayun belum memiliki tempat parkir yang 

luas, yaitu masih diparkir di pinggir jalan raya. Sehingga ketika pasar 

ramai menyebabkan kemacetan yang lama. Besarnya biaya parkir 

untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp 1.000,00 dan untuk kendaraan roda 

4 sebesar Rp 2.000,00. 
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B. PraktikJualBeliJahe di Pasar 

1. KualitasJahe Yang Diperjualbelikan 

Mayoritas masyarakat Ngrayun pekerjaannya adalah petani. 

Selaincengkehtanamanjahemerupakanjenistanaman yang 

diandalkankarenadibandingkanrempah-rempah yang 

lainharganyacenderungtinggi. Jahecocokuntuktanah yang gembur, 

berpasirdanletaktanahsedikit  miring . Apabilatanahnyadatar, 

ketikacurahhujantinggidan air 

tidakcepatmengalirakanmenyebabkanjahebusuk. Pupuk yang paling 

baikdigunakanadalahpupukkomposyaitupupukkandangdanpupukhijau.

Usia jahe yang baik adalah lebih dari 9 bulan dari waktu 

tanamterutamajahe yang 

akandijadikanbibit.Dalamsatutahunjahehanyadapatdipanendua kali 

yaitupanenjahekakekdanpanenjahebiasa. 

Banyakjugajahe yang belum sampai waktu panen sudah 

diserang hamadan biasanya apabila sudah terkenahama(virus) sulit 

untuk diobati. Tanda-tanda bahwa jahe telah terkena hama 

(virus)adalah daun jahe menguning dari daun yang paling bawah 

menuju daun yang paling atas dan apabila biji jahe itu lama tidak 

diambil maka akan membusuk. Tetapi apabila jahe telah diketahui 

tanda-tanda terkena virus sebaiknya segera diambil untuk dijual 

meskipun dengan harga yang murah dari pada menjalar pada jahe yang 

lain.  
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Setelah jahe ditanam berumur sekitar 2 bulan, yaitu jahe sudah 

berdaun dua maka induk jahe (jahe kakek) 

dipanen.Apabilajahekakektidak di ambil, 

padawaktupanenbiasanyajahenyakecil-kecil.Karenamasihbanyak yang 

kekurangan modal dalammenanam jahe, sehingga jahe induk(jahe 

kakek) yang baru dipanen itu dijual untuk dibelikan pupuk. 

Jenis-jenis jahe yang seringditanamolehpetani di Ngrayunyaitu: 

jahegajah, jaheempritdanjahemerah. Jahe gajahadalah jahe yang 

bentuknya gemuk dan rasanya tidak terlalu pedas. Daging rimpang 

berwarna kuning semu putih.Jahe empritadalah jahe yang rimpangnya 

kecil-kecil, warnanya kuning dan biasanya dibuat bumbumasak.Jahe 

merah jahe ini memiliki rasa yang paling pedas, sehingga cocok untuk 

bahan obatketikamusimpenghujan. Ukuran rimpangnya kecil-kecil 

dengan kulit warna merah dan seratnya lebih besar daripada jahe 

biasa.
80

 

Ketika jahe sudah waktunya panen maka jahe diambil dari 

tempat penanaman untuk dibawa pulang. Ciri-

cirijahesudahwaktunyapanenadalahdaunjahemenguningdanlayu.Padasa

atjahe akan dijual jahe yang besaritu biasanya diletakkan dibagian 

bawah dan diataskarung (sak) dengan tujuan agar 

jaheterjualdenganhargatinggi
81

. 
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Harga jahe ituberbeda-beda, jaheyang besar pada saat ini 

adalah Rp.5.500,00/kg. Sedangkan harga jahe yang kecil yaitu Rp. 

4.000,00/kg,tetapihargainiseringmengalamiperubahan. Dan 

hargainimengikuti orang yang akanmembelijahe (pengepul). 

Setiapadaperubahanhargapembeli Jahe (tengkulak)diberitahulewat 

telephone.Dan alasan yang lain yaitu harga jahe apabila disendiri-

sendirikan akan terjual lebih murah dibandingkan dengan dicampur 

karena apabila jahe itu dijual khusus jahe yang besar-besar saja 

harganya hanya selisih Rp.500,00. Apabila akan memilah-milah antara 

jahe yang berkualitas baik (besar) dengan yang berkualitas buruk 

(kecil) itu membutuhkan waktu yang lama jadi ketika jahe akan dijual 

masyarakat lebih memilih dicampur.
82

 

Contohpenghitunganhargapenjualanjahe, 

apabilaseorangpenjualjaheitumenjualjaheberatbersihnya 30 kg  khusus 

yang berkualitasjelek (kecil) ituharganya Rp.4.000,00. Dan 

apabilacampuranituharganya Rp.5.500,00sedangkanjahe yang 

berkualitasbaiksemua (besar) ituharganya Rp.6.000,00. 

Jadijumlahnyaadalah 30 kg x Rp.4.000 = Rp.120.000,00 

(jahekualitasjelek). 30 kg x Rp.5.500,00 = Rp.165.000,00 

(jahecampuran). 30 kg x Rp.6.000,00 = Rp.180.000,00 

(jahekualitasbaik). 
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Dalam pencampuran kualitas jahe antara orang yang satu 

dengan yang lain berbeda-bedadan tidak bisa di ukur atau 

dipastikanberatnya jahe campuran.Dalam transaksi jual beli jahe 

campuran itu terkadang akan menguntungkan penjual dan terkadang 

akan menguntungkan pembeli (tengkulak). Karena dalam pembelian 

itu jahe masih berada dalam karung (sak).
83

 

Para petani dalam menjual jahe lebih memilih jahe dicampur 

daripada dipisah-pisahkan kualitasnya tetapi ketika sudah dibeli oleh 

tengkulak dan jahe akan dijual kembali jahe dipilah-pilah diservis 

(bahasa setempat)kualitasnya yaitu antara yang baik dengan yang 

buruk. 

Para pedagang jahe dalam melakukan pemilihan jahe 

servis(bahasasetempat) itu ada yang dilakukan di tempat pembelian 

dan ada juga yangdi rumah. Dilakukan ditempat pembelian karena 

mereka memiliki tempat penampungan barang dagangan sendiri atau 

ada juga yang masih kontrak.Biaya kontrak rata-rata adalah Rp 

3.000.000,00 per tahun dalam bentuk tanah yang masih kosong belum 

didirikan bangunan. Tujuan dilakukan servis adalah untuk 

membedakan antara jahe yang berkualitas baik (besar-besar) dan jahe 

yang berkualitas jelek (kecil-kecil) dan membersihkan tanah yang 

masih menempel pada jahe. Jahe yang berkualitas jelek ini dirajang 

kecil-kecil dengan menggunakan alat rajang. Harga alat rajang itu 
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adalah Rp 350.000,00 yang dibeli di pasar Slahung. Setelah selesai 

merajang jahe itu dijemur sampai kering. Harga jahe kering jauh lebih 

mahal dibandingkan jahe biasa yaitu sebesar Rp.25.000,00 sampai 

Rp.30.000,00 per kilogram.
84

 

Jahe yang berkualitas baik itu oleh pedagang dimasukkan 

dalam karung (sak) untuk dijual ke Surabaya. Ada juga yang ditimbun 

dahulu untuk menunggu harga jahe naik. Pada waktu jahe panen raya 

ada pedagang yang melakukan ekspor jahe ke Bangladesh dengan 

perantara agen besar. Jahe yang akan diekspor itu harus jahe yang 

besar-besar semua dan jahe harus dicuci agar tidakadatanah yang 

menempelpadajahe.
85

 

2. Pemotongan Berat Timbangan OlehPedagang (Tengkulak) di Pasar 

Para penjual jahe pergi ke pasar Ngrayun banyak yang naik 

truk untuk membawa barang dagangannya. Setiap 1 karung (sak) jahe 

membayar Rp. 5000,00. Tetapi tarif ini tergantung dari jauh atau 

dekatnya dengan pasar Ngrayun. Ketikasampai di pasar, banyak 

pedagang yang memanggil-manggil untuk 

membelinya.Sebelumdilakukanpembayaranmakajaheditimbangterlebih

dahulu. 

Macam-macamtimbangan yang digunakan untuk menimbang 

jahe ada tiga yaitu timbangan gantung, timbangan duduk dan 

timbangan digital. Timbangan gantung: timbangan yang tidak 
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mempunyai platform tempat timbang, jadi penimbangannya langsung 

digantungkan di timbangan.Timbangan duduk: timbangan dimana 

benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut 

platform scale. Timbangan digital: timbangan yang bekerja secara 

elektronic dengan tenaga listrik dan indikatornya berupa angka 

digitalpada layar bacaan.
86

Tetapimayoritastimbangan yang 

digunakanuntukmenimbangjaheadalahtimbangangantung.Karenatimba

nganinilebihmurahdibandingkantimbangan yang lain. 

Setelah jahe ditimbang para pedagang melakukan pemotongan 

berat timbangan yang berbeda-beda.Pemotongan berat timbangan yang 

diterapkan oleh pedagang itu bermacam-macam ada yang 5% dan ada 

juga yang 10% dari jumlah berat jahe. Pedagang yang memotong 5% 

itu dalam membeli jahe itu harganya lebih murah dibandingkan 

pedagang yang memotong 10% dengan selisih Rp.500,00 sampai 

Rp.1.500,00. Contoh: pedagang membeli jahe dengan berat 30 Kg 

yang dipotong 5% berat bersihnya yaitu 28,5 Kg, dikalikan harga jahe 

Rp 5.500,00 adalah Rp 156.750,00. Dan pedagang yang memotong 

berat timbangan 10% dari berat jahe 30 Kg, berat bersihnya adalah 27 

Kg dikalikan Rp 6.000,00 adalah Rp 

162.000,00.Tujuandilakukanpemotongansecaraberbeda-

bedaituuntukbersaingantarapedagang yang satudengan yang lain.
87

 

                                                           
86

Lihattranskip: 08/3-W/F-2/24-IV/2015. 
87

Lihattranskip09/4-W/F-2/4-V/2015. 



117 

 

 

Ada juga pedagang dalam memotong berat timbangan hanya 

dengan kira-kira saja, suatu misal dalam penimbangan jahe beratnya 

30 Kg itu dipotong 4 Kg. Ini hanya diterapkan terhadap pembelian jahe 

induk (jahe kakek). Karena jahe induk (jahe kakek) ini berat 

timbangannya cepat mengalami penurunan dibandingkan dengan jahe 

biasa.
88

 

Dalampemotonganberattimbanganjahepenjualdirugikan karena 

dalam pemotongan itu dilakukan secara sepihak oleh pedagang dan 

mereka tidak mau ditawar. Jadi dengan terpaksa penjual tetap 

menyerahkan 

jahenya.Semuapedagangdalammemotongberattimbangandilakukanseca

rasepihakjadipenjualtidakpunyahakuntukikutmenawarpotongannya.Bia

sanya yang 

bisaditawarhanyaharganyasaja.
89

Berdasarkanpengetahuanpembelikuny

itmemangbenarbahwapemotonganberattimbanganjaheitudilakukanberb

eda-

bedadandalammenentukanpemotongantersebuthanyadilakukanolehped

agang (tengkulak) sajatanpatawar-menawardenganpenjualjahe.
90

 

Dalam penimbangan ada pedagang yang menimbang tidak 

sesuai dengan berat yang sebenarnya yaitu selain memotong secara 

terang-terangan mereka mengatakan lebih sedikit dari berat aslinya. 

Suatu misal berat jahe dalam 1 karung (sak) 27,5 kg itu hanya 
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dikatakan 27 kg saja. Hal ini biasanya dilakukan oleh pedagang yang 

lebih besar (pengepul) terhadap pedagang-pedagang yang kecil. 

Mengapa hal ini dilakukan? Pedagang yang besar (pengepul) telah 

mengklaim bahwa jahe dari Ngrayun itu banyak tanah yang masih 

menempel dan kualitasnya itu tidak begitu besar. Dibandingkan jahe 

dari Pulung itu tanah yang menempel pada jahe hanya sedikit dan 

kualitasnya juga lebih baik yaitu jahenya besar-besar.
91 

Tetapi tidak semua jahe yang dijual di atas itu mengandung 

banyak tanah dan tidak semua penjual jahe itu kualitasnya tidak besar 

(jelek). Hal ini hanya alasan pedagang (tengkulak) agar bisa 

mendapatkan keuntungan yang tinggi.
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BAB IV 

ANALISIS TENTANG ETIKA BISNIS ISLAMTERHADAP 

PRAKTIK JUAL BELI JAHE DI PASAR NGRAYUN 

KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pencampuran Kualitas Jahe Di 

Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

1. Ditinjau Dari Prinsip Kejujuran 

Prinsip perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur 

kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan 

tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah 

SWT. dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu, agar 

diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan 

suatu ”perdagangan yang bermoral”. Rasulullah SAW. secara jelas 

telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang 

bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak 

merugikan kedua belah pihak.
92

 

Bersikap adil dan bertindak jujur merupakan syarat penting 

seseorang dalam melakukan perdagangan, disamping menjaga 

hubungan baik dan berlaku ramah-tamah kepada mitra dagang serta 

para pelanggannya. Pedagang yang tidak jujur, meskipun mendapatkan 

keuntungan yang besar, boleh jadi keuntugan tersebut sifatnya hanya 
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sementara. Ini dikarenakan ketidakjujuran akan menghindarkan 

kepercayaan para pelanggan sehingga lama kelamaan akan 

memundurkan dan mematikan usahanya.
93

 

Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran 

dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang 

dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual 

tidak memeberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah 

melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli 

untuk mengembalikan barang ketika ditemukan kerusakan yang dapat 

mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan 

kebebasan dalam memilih.
94

 Hal ini sejalan dengan firman Allah 

dalam surat Al-Nisa>’ ayat: 29 yaitu: 

 

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

memakan harta sesamamu secara batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu “.
95
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Berdasarkaan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan 

yang termuat dalam Bab III bahwa, pencampuran kualitas dilakukan 

dengan cara jahe yang besar biasanya ditaruh di bagian bawah dan atas 

dengan tujuan agar jahe bisa terjual dengan harga yang tinggi. 

.Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencampuran 

kualitas jahe bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli tentang 

kejujuran karena penjual tidak berkata terus terang mengenai kualitas 

jahe yang dijual sebenarnya dengan tujuan utama melakukan 

pencampuran yaitu agar jahe terjual dengan harga yang tinggi. 

Sehingga hal ini jelas akan merugikan pembeli (tengkulak). 

2. Ditinjau Dari Larangan Tadlis (Penipuan) 

Tadlis (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan 

sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan 

tidak sesuai dengan fakta yang ada.
96

 

Dalam setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip 

keridhaan. Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah pihak 

harus mempunyai pengetahuan yang sama terhadap obyek akad. 

Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap adanya aib yang sengaja 

disembunyikan disebut dengan tadlis. Dengan kata lain tadlis ialah 

menyembunyikan obyek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga 

merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat terjadi pada 
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transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan 

waktu penyerahan.
97

 

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, bahwa 

pencampuran kualitas jahe itu termasuk kedalam penipuan (tadlis) 

karena penjual tidak berkata terus terang terhadap pencampuran 

kualitas dengan tujuan agar jahe itu terjual dengan harga yang tinggi.  

3. Ditinjaudariadat kebiasaan (Urf) 

Bahwapencampurankualitasjahe di 

pasarNgrayuntidaksesuaidenganurf(adatkebiasaan)karenakebiasaan 

yang terjadiini bertentangandenganNash, 

disinijelasbahwapencampurankualitasitudilarang. Dan 

pencampurankualitasituakanmendatangkanmafsadatyaituterkadangaka

nmerugikanpenjualjahetetapiterkadangjugaakanmerugikanpembeli 

(tengkulak) 

karenapencampurankualitasjaheitutidakdapatdipastikanbanyaknya . 

4. Ditinjau dari larangan gharar 

Menurut bahasa, al-gharar berarti pertaruhan (al-khatar). 

Dikatakan pertaruhan karena sesuatu yang dijadikan obyek akad 

bersifat tidak jelas (ghaib). Karena itu dari makna bahasa tersebut 

dapat diketahui bahwa transaksi yang mengandung ketidakjelasan 

obyek akad dapat disebut sebagi gharar. Dalam Islam gharar 
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hukumnya haram, karena adanya pertaruhan yang menimbulkan 

permusuhan bagi pihak yang dirugikan.
98

 

Bahwa pencampuran kualitas oleh penjual jahe yang masih 

berada dalam karung (sak) juga termasuk gharar karena terkadang 

akan merugikan penjual dan terkadang akan merugikan pembeli 

(tengkulak) karena mengenai banyaknya campuran kualitas jahe yang 

jelek tidak dapat diukur atau dipastikan, sehingga jelas ada salah satu 

pihak yang dirugikan. 

 

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pemotongan Berat Timbangan 

Oleh Pembeli (Tengkulak) Di Pasar Ngrayun 

1. Ditinjaudariprinsip-

prinsipjualbelitentangadildalamtakaran/timbangandanketentuan dasar 

etika bisnis tentang keadilan dan keseimbangan 

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam 

aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar 

ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk 

mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat 

ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara 

tepat dalam perspektif ekonomi syariah.
99

 

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang 
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dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak. Kecurangan 

menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur’a>n, 

karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, 

praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk 

dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli 

terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang 

curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di 

akhirat
100

. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Muthaffifi>n ayat 1-3 

yaitu:  

 

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar 

dan menimbang) (1). Yaitu orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2). Dan apabila 

mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka 

mengurangi (3). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa 

Pemotongan berat timbangan yang diterapkan oleh pedagang itu 

bermacam-macam ada yang 5% dan ada juga yang 10% dari jumlah 

berat jahe. Pedagang yang memotong 5% itu dalam membeli jahe itu 

harganya lebih murah dibandingkan pedagang yang memotong 10% 

dengan selisih Rp 500,00 sampai Rp 1.000,00. Contoh: pedagang 
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membeli jahe dengan berat 30 kg yang dipotong 5% berat bersihnya 

yaitu 28,5 kg, dikalikan harga jahe Rp 5.500,00 adalah Rp 156.750,00. 

Dan pedagang yang memotong berat timbangan 10% dari berat jahe 30 

Kg, berat bersihnya adalah 27 kg dikalikan Rp 6.000,00 adalah Rp 

162.000,00. 

Ada juga pedagang dalam memotong berat timbngan hanya 

dengan kira-kira saja, suatu misal dalam penimbangan jahe beratnya 

30 Kg itu dipotong 4 kg. Ini hanya diterapkan terhadap pembelian jahe 

induk (jahe kakek). Karena jahe induk (jahe kakek) ini berat 

timbangannya cepat mengalami penurunan dibandingkan dengan jahe 

biasa. 

Dalam penimbangan ada beberapa pedagang yang menimbang 

tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya yaitu selain memotong 

secara terang-terangan mereka mengatakan lebih sedikit dari berat 

aslinya. Suatu misal berat jahe dalam 1 karung (sak) 27,5 kg itu hanya 

dikatakan 27 kg saja. Hal ini biasanya dilakukan oleh pedagang yang 

lebih besar (pengepul) terhadap pedagang-pedagang yang kecil. 

Mengapa hal ini dilakukan? Pedagang yang besar(pengepul) telah 

mengklaim bahwa jahe dari Ngrayun itu banyak tanah yang masih 

menempel dan kualitasnya itu tidak begitu besar. Dibandingkan jahe 

dari Pulung itu tanah yang menempel pada jahe hanya sedikit dan 

kualitasnya juga lebih baik yaitu jahenya besar-besar. 
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Tetapi tidak semua jahe yang dijual di atas itu mengandung 

banyak tanah dan tidak semua penjual jahe itu kualitasnya tidak besar 

(jelek). Hal ini hanya alasan pedagang (tengkulak) agar bisa 

mendapatkan keuntungan yang tinggi. 

Pedagang dalam melakukan pemotongan berat timbangan ini 

dilakukan secara sepihak yaitu hanya pedagang (pengepul), penjual 

tidak bisa menawar mengenai pemotonganberattimbanganjahe. Jadi 

pembeli (tengkulak) disini adalahseakan-akan raja mereka bebas 

menentukan potongan berat timbangan. 

 Ditinjau dari prinsip jual beli tentang adil dalam 

takaran/timbangan dan ketentuan dasar etika bisnis tentang keadilan 

dan keseimbangan, maka hal ini tidak sesuai karena pedagang dalam 

melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak 

yaitu oleh pedagang saja. Seharusnya dalam menentukan potongan 

berat timbangan juga dilakukan tawar-menawar agar tercipta keadilan 

antara penjual dan pembeli. Dan alasanpembeli 

(tengkulak)melakukanpemotonganberattimbanganadalahberatkarung 

(sak) dantanah yang menempelpadajahe. Hal 

inijelastidaksesuaidenganpemotonganberattimbangan yang 

diterapkankepadapenjualkarenadalamsetiappenjualansatusakituberatny

akarung (sak) dantanah yang menempeltidakada 5 % 

dariberatjahe.Padahal minimal pedagang (tengkulak) 

melakukanpemotonganitu 5% dariberatjahe. 
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Selainituadajugabeberapa pedagang yang menimbang tidak 

sesuai dengan berat aslinyayaituselainmemotongsecaraterang-

teranganpedagangmengurangiberattimbangansecarasembunyi-

sembunyi hal ini juga sangat bertentangan dengan prinsip keadilan 

karena ini merupakan memakan harta orang lain dengan carabathil. 

 

 

2. Ditinjaudaridasar-dasaretikabisnistentangkebebasankehendak 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektifatau 

orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan 

bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi 

yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus 

memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan 

dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya 

melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan 

individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda 

perekonomian. 

Bahwapemotonganberattimbanganolehpedagang (tengkulak) 

jugatidaksesuaikarenameskipunseseorangbebasberkehendaktetapitetapt

idakbolehmerugikan orang lain. Dan dalampenimbanganberatjahe di 

atasjelasmerugikanpenjualkarenatidakakuratdalammemotongberattimb
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anganyaitu seharusnya dilihat satu per satu keadaan jahe yang 

sebenarnya sehingga pemotongannya tidak 

disamakan.Selainituadabeberapapedagangdalammenimbangjahetidakse

suaidenganberataslinya, merekasecaradiam-

diammengurangiberattimbangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  

Dari uraian beberapa bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

bahwa:  

1. Pencampuran kualitas jahe oleh penjual di pasar Ngrayun Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo bertentangan dengan etika bisnis Islam 

karena mengandung unsur gharar yaitu terkadang akan merugikan 

penjual dan terkadang akan mmerugikan pembeli (tengkulak) karena 

mengenai banyaknya campuran kualitas jahe yang tidak dapat diukur 

atau dipastikan beratnya. Dan hal ini meskipun sudah menjadi 

kebiasaan (Urf) tetap tidak boleh karena jelas hal ini bertentangan 

dengan Nash dan ada pihak yang dirugikan. 

2. Pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak) bertentangan 

dengan etika bisnis Islam karena dalam melakukan pemotongan berat 

timbangan dilakukan secara sepihak.Dan alasanpembeli 

(tengkulak)melakukanpemotonganberattimbanganadalahberatkarung 

(sak) dantanah yang menempelpadajahe. Hal 

inijelastidaksesuaikarenaberatnyakarung (sak) dantanah yang 

menempeltidakada 5 % dariberatjahe. Padahal minimal pedagang 

(tengkulak) melakukanpemotonganitu minimal5% dariberatjahe. Dan 

beberapapedagangyangmenimbangjaheyang 
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tidaksesuaidenganberataslinya, halini jelastermasukmemakanharta 

orang lain secarabathil atau haram. 

B. Saran 

1. Bagi dinas pengelola pasar Ngrayun perlu lebih giat lagi dalam 

menarik retribusi karena itu merupakan salah satu pendapatan desa dan 

sebaiknya setiap bulan itu perincian pendapatan itu diberitahukan 

kepada desa sehingga jelas antara pemasukan dengan pengeluran dari 

retribusi tersebut. 

2. Bagi para penjual jahe sebaiknya lebih hati-hati untuk memilih 

pedagang yang jujur dan jahe yang akan dijual itu sebaiknya ditimbang 

terlebih dahulu. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh pedagang untuk 

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan seharusnya penjual 

tidak mencampur kualitas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan 

atau ketika akan menjual jahe sebaiknya jahe dicuci terlebih dahulu 

jadi tidak ada lagi tanah yang menempel pada jahe yang menjadi 

alasan pembeli (tengkulak) untuk memotong berat timbangan. 

3. Bagi para pedagang harus teliti dalam menimbang sehingga tidak 

merugikan orang lain, begitu juga dalam melakukan pemotongan 

sebaiknya dilakukan tawar-menawar supaya bisa tercipta keadilan 

antara penjual dengan pembeli. Dan jika ingin mendapatkan 

keuntungan, akan lebih baik harganya yang dikatakan terus terang dari 

pada memotong berat timbangan semaunya sendiri. 

 


