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ABSTRAK 

 

Watussholihah, Annin Niyas. 2019. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual 

Beli Material Tanah Bahan Baku Genteng Antara Makelar Dan Pengrajin 

Genteng Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H 

. 

Kata Kunci :  Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Material Tanah. 

Jual beli material tanah bahan baku genteng yang terjadi di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, tidak semua pengrajin genteng memiliki 

material tanah sendiri untuk membuat genteng, mereka biasanya meminta bantuan 

kepada makelar untuk mencarikan material tanah. Namun ternyata material tanah 

yang dikirim makelar tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengrajin 

genteng. 

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah, yakni: 1) 

Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap pengambilan keuntungan oleh 

makelar pada jual beli material tanah bahan baku genteng antara makelar dan 

pengrajin genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 2) 

Bagaimana analisis etika biasnis Islam terhadap wanprestasi pada jual beli 

meterial tanah bahan baku genteng antara makelar dan pengrajin genteng di Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui 

wawancara dari pemilik usaha genteng (pembeli), makelar, pemilik tanah 

(penjual) dan observasi. Analisis data menggunakan metode deduktif. Ananlisis 

data yang digunakan menggunakan etika bisnis Islam.  

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan, 1) Pengambilan keuntungan 

dalam jual beli material tanah bahan baku genteng antara makelar dan pengrajin 

genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo belum sesuai 

dengan etika bisnis Islam yakni prinsip kebenaran; kebajikan dan kejujuran. 

Karena makelar tidak jujur kepada pembeli mengenai harga beli material tanah 

dari pemilik material tanah dan makelar juga tidak jujur kepada pembeli mengenai 

berapa besar keuntungan yang di dapat dari hasil jual beli material tanah tersebut 

kepada pembeli. 2) Wanprestasi dalam jual beli material tanah bahan baku 

genteng antara makelar dan pengrajin genteng di Desa Bedingin Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena tidak 

sesuai dengan prinsip kesimbangan dan prinsip tanggungjawab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 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.Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia 

akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha 

memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan 

salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. 
1
 Bisnis adalah kegiatan 

ekonomi, yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, 

memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan, serta 

interaksi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. 

 Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (jual 

beli), kemudian Allah mansyariatkan mekanisme perdagangan untuk 

meraihberbagai kemaslahatan. Agar tidak melakukan jalan yang salah 

dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka harus ada sistem yang 

memungkinkan setiap individu memperoleh apa yang dibutuhkan dengan 

jalan yang benar. Karena itulah muncul perdagangan (jual beli) dan 

                                                             
1
Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Mengagas Bisnis 

Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.  

1 
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munculah aturan jual-beli dalam Islam.
2
 Secara syar’i Allah telah 

menggariskan dalam Al-Qur’an melalui firman-Nya Surat al-Nisa ayat 29: 

يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا ََل تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكىَن تَِجاَرةً َعْه 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما (٩٢)  تََزاٍض ِمْىُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُىا أَْوفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ  

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
3
 

  

Ayat di atas menjelaskan prinsip mengenai perdagangan, setiap 

muslim harus menjalani hidupnya seolah-olah Allah selalu hadir 

bersamanya. Pernyataan al-Qur’an mengenai “cara yang salah atau batil” 

berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah 

dan secara moral tidak halal.
4
 

Jual beli atau dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay‟ yang berarti 

menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan harta dalam bentuk 

pemindahan milik dan pemilikan.
5
 Jual beli merupakan sarana tolong-

menolong bagi manusia merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-

Qur’an, sunnah, dan ijma’ para ulama.
6
 Dasar hukum jual beli yang 

dinyatakan dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275: 

َم  ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ َباأََحلَّ ّللاه الرِّ  
                                                             

2
K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.  

3
Agama Ri, Al-Qur‟An, 83.   

4
Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002), 444-445.   
5
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 173. 

6
Ibid., 177. 
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Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. (Q.S. al-Baqarah: 275).
7
 

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa jika seseorang 

memilih jual beli sebagai sarana untuk mencari rezeki maka jual beli itu 

harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah SWT.
8
 

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.
9
 

Di dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. 

Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling 

menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah 

pangkal cabang kemunafikan. Etika berasal dari bahasa yunani “ethos” 

yang berarti adat kebiasaan, perilaku atau karakter yang berlaku dalam 

hubungannya dengan suatu kegiatan manusia pada suatu golongan 

tertentu, kelompok tertentu dan budaya tertentu.
10

 Sedangkan etika bisnis 

Islam ialah seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus 

komitmen padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna 

mencapai daratan atau tujuan bisnisnya dengan selamat.
11

 

                                                             
7
Departemen  Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Dan Terjemah, 86. 

8
Afzalur Rahma, Doktrin Ekonomi Islam Vol.4, Terj. Soeroyo (Yogyakarta: Dana Bakti 

Wakaf, 1996), 146. 
9
Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Pusaka Pustaka, 2004), 3. 

10
Marfu’ah Sri Sanityastuti, Dasar-Dasar Public Relations (Yogyakarta: Teras, 2009), 

48. 
11

Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2015),15.  
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Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan 

adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan 

kebathilan. Secara prinsip aktifitas bisnis dalam Islam tidak boleh lepas 

dari nilai-nilai spriritual. Sebagaimana aktifitas bisnis tidak dapat 

terpisahkan dari nilai-nilai akhlaqi. Sehingga antara agama, etika dan 

bisnis saling berkaitan antara satu sama lain. dalam hal ini bisnis yang 

menguntungkan adalah bisnis yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an yaitu 

yang didalamnya terdapat kolaborasi antara bisnis, etika, dan agama.
12

 

 Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh 

semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan 

etika ini secara murni. Masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi 

dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau 

mungkin saja paham, tapi memang tidak ingin melaksanakan. Hal itu 

adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku 

menyimpang dari ajaran agama, dan merosotnya etika dalam berbisnis.
13

 

 Salah satu praktik yang menyimpang mengenai bisnis adalah jual 

beli material tanah yang dilakukan di Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. Jika biasanya dalam transaksi jual beli tanah terjadi 

perpindahan hak milik sepenuhnya dan selamanya, namun di Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo berpindah hak milik 

                                                             
12

 Muhammad Djakfar, Agama, Etika Dan Ekonomi (Malang: Uin Malang Press, 2007), 

152 
13

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

2009), 199.  
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hanya sementara sampai selesai pengambilan material tanah sesuai dengan 

kesepakatan awal.  

Dilihat dari banyaknya masyarakat Desa Bedingin yang berprofesi 

sebagai pembuat genteng sekaligus yang mempunyai perusahaan genteng, 

mereka membutuhkan tanah liat sebagai bahan dasar pembuatan genteng. 

Pihak yang membutuhkan material tanah yakni pengusaha genteng untuk 

bahan baku gentengnya meminta bantuan pada seorang makelar untuk 

mencarikannya material tanah. Kemudian pihak makelar menentukan 

harga material tanah tersebut berdasarkan harga pada umumnya atau harga 

yang berlaku di Desa Bedingin Kecamatan Sambit. Setelah tercapai 

kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian makelar meminta kepada 

pembeli (pengusaha genteng) untuk menunggu sampai makelar tersebut 

mendapatkan material tanah.
14

 

Selanjutnya makelar mulai mencari seseorang yang ingin menjual 

material tanahnya. Setelah menemukan seseorang yang ingin menjual 

material tanah, kemudian makelar menyampaikan maksud dari 

kedatangannya kepada penjual (pemilik material tanah) bahwa ia ingin 

membeli material tanah sekian rit. Setelah bertemu dengan pemilik tanah 

yang ingin menjual material tanahnya, kemudian pemilik tanah 

memberitahukan lokasi material tanah yang akan di jual kepada makelar, 

sehingga pembeli tidak mengetahui secara langsung objek jual beli 

tersebut. Biasanya tanah pertruk (rit) dihargai dari Rp. 90.000,00 sampai 

                                                             
14

Karno, Hasil Wawancara, 4 September 2018. 
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Rp. 100.000,00 oleh makelar. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual 

(pemilik tanah) dan pembeli (makelar) kemudian keesokan harinya 

pembeli (makelar) tersebut datang ke lokasi material tanah untuk 

mengambil atau mengeruk material tanah yang ia beli. Setelah tanah 

tersebut dikeruk, kemudian makelar tersebut mengantarkan material tanah 

ke pada pembeli. Ketika tanah tersebut sudah sampai pada pembeli, 

makelar tersebut menaikkan harga jual tanpa memberitahu pembeli. 

Misalnya, harga tanah tersebut awalnya seharga Rp. 100.000,00/rit (truk) 

tetapi makelar tersebut berkata bahwa harganya adalah Rp. 250.000,00/rit 

(truk) tanpa memberitahu pembeli harga awalnya. 
15

 

Ketika pembeli tersebut membuat genteng dari material tanah yang 

dikirim oleh makelar ternyata tanah tersebut memiliki kualitas yang tidak 

bagus untuk dijadikan genteng, akibatnya banyak genteng yang dibuat 

menjadi retak bahkan pecah. Sehingga hal itu menimbulkan kerugian yang 

sangat besar bagi pembeli (pembuat genteng), sebab tanah yang dibeli 

tidak sesuai dengan harapannya. Saat pembeli merasa dirugikan oleh pihak 

makelar, dengan alasan tersebut pihak pembeli mendatangi pihak makelar 

untuk meminta pertanggungjawaban atas barang yang dikirim makelar 

tersebut dan meminta ganti rugi pada pihak makelar yang kemudian pihak 

makelar memberikan ganti rugi dengan separuh harga. Meskipun begitu 

                                                             
15

Ibid., 
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hal itu tidak mampu menutupi kerugian yang dialami oleh pihak 

pembeli.
16

 

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis bermaksud 

untuk mengkaji jual beli material tanah bahan baku genteng di Desa 

Bedingin kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo dan dikorelasikan 

dengan etika bisnis islam. Maka penulis melakukan penelitian dan 

penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap 

Jual Beli Material Tanah Bahan Baku Genteng Antara Makelar dan 

Pengrajin Genteng Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo” 

B. Penegasan Istilah 

1. Etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik 

dan yang buruk dan bersifat normatif karena ia berperan menentukan 

apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang 

individu maupun kelompok.
17

 

2. Bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai 

bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan 

hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara 

peroleha dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).
18

 

                                                             
16

Samsuri, Hasil Wawancara, 6 September 2018. 
17

Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam, 3 
18

Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusumo, Menggagas 

Bisnis Islam, 18. 



8 
 

 

3. Material tanah adalah hasil dari pengerukan tanah tegalan yang 

kurang produktif yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat untuk 

pembuatan genteng. 

4. Makelar adalah perantara yang atas nama orang lain (pemberi kuasa) 

mencarikan barang bagi pembeli dan atau menjual barang. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap pengambilan 

keuntungan oleh makelar pada jual beli material tanah bahan baku 

genteng antara makelar dan pengrajin genteng di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap wanprestasi pada jual 

beli meterial tanah bahan baku genteng antara makelar dan pengrajin 

genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam terhadap pengambilan 

keuntungan oleh makelar pada jual beli material tanah bahan baku 

genteng antara makelar dan pengrajin genteng di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam terhadap wanprestasi 

pada jual beli material tanah bahan baku genteng antara makelar dan 

pengrajin genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Manfaat Teoritis 

Unsur rumusan ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih 

pemikiran penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya jual beli. Dan kemungkinan bisa dijadikan 

bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih 

lanjut dan dikembangkan 

2. Manfaat Praktis 

Bagi makelar, diharapkan memahami dan menerapkan 

transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam agar 

tidak membahayakan atau merugikan bagi konsumen atau pembeli 

yang membeli dan memakainya. Serta bagi pembeli, diharapkan lebih 

hati-hati dan cermat dalam membeli barang agar barang yang dibeli 

dapat bermanfaat dengan baik. 

F. Telaah Pustaka 

Skripsi tahun 2016 karya Anis Susianawati yang berjudul “Analisa 

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Material Tanah Di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.”
19

Skripsi ini transaksi jual 

beli material tanah yang mana saat melakukan akad sampai terjadi 

kesepakatan pihak penjual tidak melihat terlebih dahulu kualitas material 

tanah ataupun keadaan material tanah dan cara penakaran saat mengambil 

                                                             
19

Anis Susianawati, “Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Material Tanah Di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, Stain Ponorogo, 2016). 
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material tanah tidak menggunakan alat ukur yang jelas, melainkan hanya 

dengan perkiraan saja. Dengan rumusan masalah, (1) Bagaimana analisa 

Hukum Islam terhadap akad jual beli material tanah dalam jual beli 

material tanah di Desa Gelangkulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo. (2) 

Bagaimana  analisa Hukum Islam terhadap Praktik Penakaran dan 

penetapan harga dalam jual beli material tanah di Desa Bgelangkulon Kec. 

Sampung Kab. Ponorogo. dari hasil pembahasan dan analisa diperoleh 

kesimpulan bahwa akad jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kec. 

Sambit Kab. Ponorogo sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli 

jadi jual beli ini sudah sesuai hukum Islam. Praktik penakaran dan 

penetapan harga material tanah tidak bertentangan dengan Hukum Islam 

karena termasuk „urf„a<mm.20
 

Skripsi tahun 2015 karya Junia Fitri Mayangsari dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai di Tanah Setren 

Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.” Dalam penelitian 

ini fokus kepada tanah setreen yang dijadikan objek jual beli, terdapat 

keterangan dalam penetapan harga antara sopir truck dengan pemesan dan 

penambahan ukuran muatan pasir yang diketahui oleh kedua belah pihak. 

Dengan rumusan masalah yang membahas tentang akad praktk jual beli, 

obyek praktik jual beli, masalah ukuran takaran dalam jual beli, penetapan 

harga pasir. Akad jual beli ini sesuai dan sah menurut Hukum Islam 

karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan menunjukkan kerelaan 

                                                             
20

Ibid., 
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kedua belah pihak. Dan mengenai objeknya dalam jual beli ini sah 

menurut Hukum Islam karena tanah setren telah menjadi hak milik melalui 

proses yang telah ditentukan sehingga kepemilikannya sah. untuk ukuran 

takaran pasirnya bertentangan dengan Hukum Islam tidak sesuai dengan 

kesepakatan dan pembeli berlaku curang sehingga merugikan penjual.
21

 

Skripsi tahun 2015 karya M. Nuril Misbach dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon Dengan Sistem 

Tebasan (Studi Kasus di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto).” 

Penelitian ini membahas tentang masalah jual beli pasir kebon dengan 

sistem tebasan yang mana cara menentukan harganya berdasarkan pada 

luas tanah yang akan di tebas dan jangka waktu penambangan pasir tidak 

ada ketentuan hingga penambangan selesai dilakukan. Baik pemilik tanah 

atau penebas sama-sama belum mengetahui kandungan pasir yang ada 

dalam tanah kebon tersebut. Berari dalam jual beli pasir tersebut terdapat 

potensi gharar yang memungkinkan masing-masing dari mereka 

mengalami kerugian atau keuntungan. Dengan rumusan masalah, (1) 

bagaimana praktik jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di Gunung 

Wurung Kab. Mojokerto?. (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam 

terhadap praktik jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di Gunung 

Warung Kab. Mojokerti?.
22

 Hasil dari penelitian ini adalah transaksi jual 

                                                             
21

Junia Fitri Mayangsari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai Di 

Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, Stain Ponorogo, 

2015) 
22

M. Nuril Misbach, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon Dengan 

Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto),” Skripsi,(Surabaya:Uin 

Sunan Ampel Surabaya, 2015). 
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beli pasir kebon dengan sistem tebasan di Gunung Wurung Kab. 

Mojokerto tidak sesuai dengan hukum Islam karena penjual atau pembeli 

tidak dapat memperkirakan kandungan dan kualitas pasir di dalam petak 

kebon. Menurut Madzab Imam Hanafi memperbolehkan jual beli yang 

mengandung sedikit gharar karena jual beli tersebut sudah diperkirakan 

berdasarkan pengalaman yang mendekati kebenaran dan jual beli ini 

termasuk jual beli jizaf. Madzab Imam Syafi’i tidak diperbolehkan karena 

terdapat potensi gharar yang memungkinkan masing-masing dari mereka 

mengalami kerugian atau keuntungan.
23

 

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki 

perbedaan dengan skripsi diatas. Secara pendekatan penulis menggunakan 

etika bisnis Islam, sedangkan skripsi diatas menggunakan analisa hukum 

Islam. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode dan 

penelitian. Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu methodos yang 

berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk 

mencapai suatu maksud yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya 

ilmiah, metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang 

menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat 

                                                             
23

Ibid., 
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diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu 

gejala dengan menggunakan landasan teori.
24

 

Sedangkan research (penelitian) sebagai usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan 

dengan menggunakan metode-metode ilmiah.
25

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi lapangan 

(field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

di lokasi penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki 

gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut
26

 yang mana peneliti 

melakukan penelitian di Desa Bedingin Kec. Sambit Kab. Ponorogo. 

Adapun penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Dalam 

penelitian ini peneliti memaparkan informasi yang diperoleh dari pihak 

pembeli, penjual, dan makelar yang ada di Desa Bedingin Kec. Sambit 

Kab. Ponorogo secara langsung yang berhubungan dengan prinsip 

etika bisnis Islam dalam jual beli material tanah bahan baku genteng.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, peneliti 

hanya berperan dalam menggali data penelitian. Peneliti langsung 

terjun kelapangan dan langsung melakukan wawancara dengan 

                                                             
24

Aji Damanuri, Metodhologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: Stain Po Press,2010),1.  
25

Ibid,. 
26

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 

2009) , 6. 
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penjual, pembeli, dan makelar di Desa Bedingin Kec. Sambit Kab. 

Ponorogo 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini berada di Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Penulis memilih 

lokasi ini dikarenakan masih perlu dilakukan kajian terhadap 

penerapan prinsip etika bisnis Islam terhadap jual beli material tanah 

bahan baku genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

Data yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah data 

tentang praktik jual beli material tanah bahan baku genteng di Desa 

Bedingin Kec. Sambit Kab. Ponorogo dan tentang etika bisnis Islam 

dan wansprestasi yang dilakukan makelar kepada pembeli. 

Adapun sumber data adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam menulis skripsi ini ada sumber data yang dipakai 

oleh penulis. 

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. 

Adapun yang menjadi data primer adalah informasi dari penjual, 

makelar dan pembeli material tanah bahan baku genteng di Desa 

Bedingin Kec. Sambit Kab. Ponorogo. 

b. Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah 

diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk 
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mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun data yang 

menjadi data sekunder adalah buku data profil Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti adalah: 

a. Observasi : Suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal 

yang menjadi sumber data. Metode ini dilakukan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan  proses jual beli materil 

tanah bahan baku genteng mulai dari awal terjadinya transaksi 

sampai dengan penyelesaian sengketa atau masalah yang terjadi 

antara pihak pembeli dan makelar. 

b. Wawancara : Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberi jawaban atas pertanyaan yaitu penjual, pembeli, dan 

makelar.
27

 

Teknik ini untuk mencari data yang berhubungan dengan 

jual beli material tanah bahan baku genteng dan penyelesaian 

sengketa atau masalah oleh para pihak yang terlibat sebagai subjek 

hukum dalam jual beli material tanah bahan baku genteng di desa 

Bedingin kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo. 

                                                             
27

Ibid,. 135. 
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c. Dokumentasi : Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung.
28

 

Data tersebut berupa buku profil Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. 

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing adalah pemeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan 

antara satu dengan yang lain, relevansi dan beragam masing-

masing dalam kelompok data.
29

 

b. Organizing adalahmenyusun dan mensistemtisasikan data-data 

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan 

dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan 

masalah. 

c. Analiting yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. 

Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah menggunakan teori 

dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan.
30

 

 

7. Teknik Analisis Data 

                                                             
28

Ibid., 52.  
29

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian, 153. 
30

Ibid., 
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Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan penulis 

untuk menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif. 

Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari 

suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang 

bersifat khusus.
31

 Dalam hal ini penulis berusaha untuk 

mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisanya 

dari etika bisnis Islam, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, jual 

beli, wanprestasi, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis  

etika bisnis Islam terhadap jual beli material tanah bahan baku 

genteng antara makelar dan pengrajin genteng di desa Bedingin Kec. 

Sambit Kab. Ponorogo. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan 

dengan cara: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
32

Dengan 

perpanjangan pengamatan ini penulis mengecek kembali apakah 

data-data terkait jual beli material tanah  sudah benar atau belum. 

Jika data-data yang diperoleh selama ini tidak benar, maka peneliti 

melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam  

sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. 

                                                             
31

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 

47. 
32

Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 248.  
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b. Ketekunan Pengamatan 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data 

yang diperoleh dapat benar-benar akurat.
33

 Untuk meningkatkan 

ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi 

baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi 

yang terkait dengan jual beli material tanah bahan baku genteng. 

c. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
34

 

H. Sitematika Pembahasan 

 Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih 

mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab 

dengan penjelasan susunannya sebagai berikut: 

 BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi 

rangka pemikiran keseluruhan dari skripsi ini yang 

meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, 

Meode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II       :  KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM DAN WANPRESTASI 

DALAM ISLAM 

                                                             
33

Ibid, 272.  
34

Ibid, 273.  
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Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan 

dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran  

pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis 

Islam, ketentuan dasar etika bisnis Islam, prinsip-prinsip 

jual beli, etika bisnis Islam dalam jual beli, jual beli, dan 

wanprestasi. 

BAB III      :   PRAKTIK JUAL BELI MATERIAL TANAH BAHAN                        

BAKU GENTENG ANTARA MAKELAR DAN 

PENGRAJIN GENTENG DI DESA BEDINGIN 

KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

 Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh 

penulis dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh 

penulis. Bab ini berisi tentang praktik pengambilan 

keuntungan oleh makelar pada  jual beli material tanah 

bahan baku genteng  antara makelar dan pengrajin genteng 

di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

dan praktik wanprestasi dalam jual beli material tanah 

bahan baku genteng antara makelar dan pengrajin genteng 

di Desa Bedingin Kec. Sambit Kab. Ponorogo. 

BAB IV : PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL  

BELI MATERIAL TANAH BAHAN BAKU GENTENG 

DI DESA BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT 

KABUPATEN PONOROGO 
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  Pada Bab ini merupakan pokok dari skripsi memaparkan 

tentang, analisis etika bisnis Islam terhadap pengambilan 

keuntungan oleh makelar pada jual beli material tanah 

bahan baku genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo dan analisis etika bisnis Islam 

terhadap wanprestasi  pada jual beli material tanah bahan 

baku genteng antara makelar dan pengrajin genteng di 

Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.  

 BAB V  : PENUTUP 

Bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini.Bab ini 

berisi tetang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok 

permasalahan dan saran-saran terkait penelitian. 
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BAB II 

ETIKA BISNIS ISLAM  

A. Etika Bisnis Islam 

1. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika 

bisnis. Dalam situasi dunia bisnis membutuhkan etika, Islam sejak 

lebih dari 14 abad yang lalu, telah menyerukan urgensi etika bagi 

aktivitas bisnis. Islam memiliki wawasan yang komperhensif tentang 

etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam 

perdagangan, faktor-faktor produksi, masalah upah barang dan jasa, 

sampai pada etika sosio-ekonomik menyangkut hak milik dan 

hubungan sosial. 

Pengertian etika adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang 

mengatur hidup manusia.
1
 Etika berasal dari bahasa yunani “ethos” 

yang berarti adat kebiasaan, perilaku atau karakter yang berlaku dalam 

hubungannya dengan suatu kegiatan manusia pada suatu golongan 

tertentu, kelompok tertentu dan budaya tertentu.
2
  Dalam pengertian 

ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri 

seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat.  

Menurut kamus Webster, “etik” adalah suatu ilmu yang 

mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral. Adapun 

                                                             
1
Viethzal Rivai, Islamic Bussiness and economic ethic (Jakarta: bumi aksara, 2012), 36.  

2
Marfu‟ah Sri Sanityastuti, Dasar-Dasar Public Relations, 48. 
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etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana 

sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang menyangkut 

aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang 

benar, yaitu: baik dan buruk, kewajiban dan tanggungjawab.
3
 

Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia diserap dalam kata 

“business” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan 

secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. Bisnis 

adalah bagian dari kegiatan ekonomi bisnis merupakan aspek penting 

dalam kehidupan yang pasti semua orang mengenalnya karena itu ada 

sebuah adigium. Secara etimologi bisnis berarti keadaan dimana 

seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang 

menghasilkan keuntungan. 

Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang 

menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi 

barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan suatu 

organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan.
4
 Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis 

adalah kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang 

(organisasi) yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan 

jasa untuk memnuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh 

keuntungan melalui transaksi.
5
 

                                                             
3
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 24. 

4
Ibid., 28-29. 

5
Ibid., 30. 
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Islam adalah agama yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur‟an.
6
 

Islam merupakan agama tauhid atau semua aturan berasal dari Allah 

SWT sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Islam adalah agama 

sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam 

semesta.
7
 

Dalam islam, istilah yang dekat berhubungan dengan etika di 

dalam Al-Qur‟an adalah khuluq. Khuluq berasal darikata khaluqa-

khuluqun yang berarti tabi‟at, budi pekerti, kebiasaan. Kata dasar 

khuluqa sangat berdekatan sekali dengan kata dasar khalqa-khalqan 

yang berarti menjadikan, menciptakan. Dari kata khalaqa berubah-

ubah dalam bentuk menjadi al-khaliq yang menciptakan al-makhluq 

yang berarti diciptakan. Sedangkan dari kata khaluqa-khuluq berubah 

menjadi al-khalaq yang kemudian dikenal menjadi sebuah ilmu yang 

berdiri sendiri.
8
 Dan di dalam tradisi pemikiran Islam dari kata khuluq 

ini kemudian dikenal dengan kata akhlaq.  

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 

                                                             
6
 Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),565. 

7
Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis Dalam Perspektf Islam (Jakarta: Salmeba Empat, 2011), 

75.  
8
Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam, 38.  
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manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk 

melakukan apa yang harus diperbuat.
9
 

Etika bisnis Islam ialah seperangkat prinsip dan norma dimana 

para pelaku bisnis harus komitmen padanya dalam bertransaksi, 

berperilaku dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan bisnisnya 

dengan selamat.
10

 Etika bisnis Berbisnis berarti suatu usaha yang 

menguntungkan. Jadi etika bisnis islam adalah studi tentang seseorang 

atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling 

menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
11

 Secara 

sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang 

mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan 

kepada prinsip-prinsip moralitas. 
12

 

Dari penjelasan diatas 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 akhirat, kita harus memakai etika 

dalam keseluruhan bisnis kita.
13

 

 

                                                             
9
Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), 40.  

10
Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, 15.  

11
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 35. 

12
Ibid., 70. 

13
 Vietzha Rivai, Amiur Nuruddin, Dkk, Islamic Business And Economic Ethic, 3-4.  
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2. Dasar Hukum  

a. Firman Allah SWT 

1) Surat al-Nisa: 29 

انَُكْى تَْيَُكُ  َٕ ٍَ آَيُُٕا ََل تَأُْكهُٕا أَْي ٌَ يَا أَيَُّٓا انَِّري ٌْ تَُكٕ ْى تِاْنثَاِطِم إَِلَّ أَ

 َ ٌَّ ّللاَّ َْفَُسُكْى ۚ إِ ََل تَْمتُهُٕا أَ َٔ ُُْكْى ۚ  ٍْ تََساٍض ِي اتَِجاَزجً َع ًً ٌَ تُِكْى َزِيي     َكا

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. 

al-Nisa: 29).
14

 

 

2) Surat al-Baqarah: 42 

تَ    َٔ ََل تَْهثُِسٕا اْنَحكَّ تِانْثَاِطِم  ٕا انْ َٔ ًُ ٌَ ْكتُ ٕ ًُ أََتُْى تَْعهَ َٔ َحكَّ   

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak 

dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak 

itu, sedang kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 42).
15

 

 

b. Hadits 

ثََُ  اٍز. َيدَّ ًَّ ٍُ َع َِْشاُو ْت ثََُا  ِّ, َيدَّ ٍْ اَتِْي , َع ٍِ ْيً ٍِ َعْثِداْنسَّ ٍِ اْنَعالِءْت ٌُ َع ا ُسْفيَا

َسهَْى تَِسُجٍم يَثِْيُع  َٔ  ِّ ُ َعهَْي ُل ّللّاِ َصهَٗ ّللاَّ ْٕ َزُس ْٗ َُْسْيَسجَ: لَاَل َيسَّ ٍْ اَتِ َع

ُل ّللّاِ َصهَٗ ّللّاُ  ْٕ شك. فَمَاَل َزُس ْٕ َيغُش َٕ ِّ. فَاَِذا ُْ ِّ طََعاًيا. فَاَْدَخَم يََدُِ فِْي  َعهَْي

 . ٍْ َغشَّ َسهَْى نَيَْس ِيَُّا َي َٔ  

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 
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Agama Ri, Al-Qur‟An Dan Terjemah, 83. 
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jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi, orang-orang yang 

jujur dan orang-orang yang mati sahid.
16

 

 

3. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam 

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai 

dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku 

sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) 

etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Maka dari itu, 

Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang 

penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman 

dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu.
17

 Prinsip dasar 

etika bisnis Islam tersebut adalah: 

a. Kesatuan  

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan 

Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tetentu atas perilaku manusia 

sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa 

mengorbankan hak-hak individu lainnya.
18

 Konsep kesatuan ini 

merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim, 

karena seorang muslim memandang apapun di dunia sebagai milik 

Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia 

percaya bahwa hanya Allah yang dapat menolong dan pengaruh 

                                                             
16

Abdullah Shonhaji, Terj. Sunan Ibnu Majah, Vol. Iii (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 71 
17

 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 43. 
18

 Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, 89. 
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paling besar bahwa kaum muslim akan mentaati dan melaksanakan 

hukum Allah.
19

 

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang 

memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam 

bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, 

serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan menyeluruh. 

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, 

ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan.
20

 

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek 

kehidupan yang lainnya, seperti ekonomi, akan menimbulkan 

perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam 

segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi 

sehingga dalam melakukan aktivitas bisnis tidak akan mudah 

menyimpang dari segala ketentuannya.
21

 

Kemudian dalam penerapan konsep keesaan ini, seorang 

pengusaha muslim tidak akan berbuat: 

a. Diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun 

pemegang saham perusahaan atas dasar ras, jenis kelamin atau 

agama. 

b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan 

cinta kepada Allah. 
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c. Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep 

amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya 

bersifat sementara maka harus digunakan dengan bijaksana.
22

 

Landasan tauhid merupakan landasan yang filosofis yang 

dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang 

beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Seperti yang 

dinyatakan dalam firman Allah SWT di dalam al-Qur‟an pada surat al-

An‟am ayat 126 dan 127 yang artinya: 

كَُّزوىَ  ْلنَا اْْليَاِت لِقَْىٍم يَذَّ َذا ِصَزاطُ َربَِّك ُهْستَقِيًوا ۗ قَْد فَصَّ  َوَهَٰ

 لَهُْن َداُر السَََّلِم ِعْنَد َربِِّهْن ۖ َوهَُى َولِيُّهُْن بَِوا َكانُىا يَْعَولُىىَ 

Artinya: “Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. 

Sesunguuhnya 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.”
23

 

 

Sikap dan perilaku atau perbuatan yang lurus yang dinyatakan 

dalam surat tersebut secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan 

yang benar, baik, sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai 

dengan tolak ukur dan penilaian Allah (bersifat pasti atau mutlak 

kebenarannya).
24
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b. Keseimbangan (Keadilan) 

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di 

mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi 

saling ridho.
25

 Dalam beraktifitas didunia kerja dan bisnis, Islam 

mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang 

tidak disukai. Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam 

perniagaan (tijarah), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya 

sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan 

sekalipun.
26

 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al–

Maidah: 8; 

ِ ُشََٓدآَء تِانْمِْسِط  ٍَ لِِلّ ْي يِّ َّٕ ا لَ ْٕ َُ ْٕ اُك ْٕ ٍَ أََيُُ يَأَيُّّٓا انَِّرْي
صهٗ
وٍ   ْٕ ٌُ لَ َلَ يَْجِسَيَُُّكْى َشَُىأَ َٔ  

  ٖ َٕ َٕ أَْلَسُب نِهتَّْم ا ُْ ْٕ َعهَٗ أََلَّ تَْعِد نُْٕا اْعِدنُ
صهٗ
  ٌَ ْٕ هُ ًَ ا تَع ًَ ٌَّ ّللّاَ َخثِْيٌس ت ا ّللّاَ إِ ْٕ تَّمُ َٔ  

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu 

terhadap suatu kamu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”.
27

 

 

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak 

lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya 

berlaku sebagai stakeholder dari pelaku adil seseorang. Semua hak-

hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan 
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syari‟ah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat 

menempatkan seseorang tersebut pada kedzaliman. Karenanya, orang 

yang adil akan lebih dekat pada ketakwaan.
28

 

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah 

Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk 

menyempurnakan takaran. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam 

bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis 

agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan 

menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan 

perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.
29

 

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan 

bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua 

komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung 

sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan 

terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang 

dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. 

Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai peraturan atau 

kesepakatan adil dan seimbang. Demikian pula jika terjadi risiko maka 

hal inipun terdistribusi sesuai dengan kontribusi beban dan peran yang 

diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang relevan dengan peran yang 

diberikan.
30
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Sangat menarik untuk mengetahui makna „adl adalah keadilan 

atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang 

kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk 

memiliki barang-barang.
31

 Jika prinsip ini dijalankan dengan benar, 

maka pergaulan hubungan ekonomi akan tercipta suatu kondisi 

hubungan kerjasama yang saling memberi manfaat ekonomi yang adil 

dan sepadan, dan ini sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.
32

 

Konsep keseimbangan juga dapat dipahami bahwa 

keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diterapkan oleh 

seoang 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 dunia dan 

keselamatan akhirat.
33

 

c. 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 apappun yang 
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ia pilih. Tetapi sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia 

harus tunduk kepada Allah SWT.
34

 

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk 

mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh 

kemashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada 

kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai 

kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh 

nilai-nilai Islam.
35

 

Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada 

kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik 

sektor pertanian, perindustrian, perdagangan maupun lainnya. 

Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba 

adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang 

sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya 

keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.
36

 Kebebasan 

merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi 

kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.
37

 

d. Tanggung Jawab 

 Dasar tangung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-

ajaran islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. 

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab ini berarti setiap orang akan 
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diadili secara personal dihari kiamat kelak. Tidak ada satu carapun 

bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya 

kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-

perbuatan baik (amal saleh).
38

 

 Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, 

walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Dalam 

dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah 

melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk 

kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang 

dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. 

Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah 

pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, 

memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, 

melakukan perjanjian dan lain sebagainya.
39

 

e. Kebajikan: Kebenaran dan Kejujuran 

Kebenaran (benevolence), artinya melaksanakan perbuatan 

baik yang dapat memberikan kemanfaaatan kepada orang lain, tanpa 

adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau 

dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik seakan-akan melihat 

Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa 

yang kita perbuat.
40
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Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna 

kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. 

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan 

perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari ata 

memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses 

menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika 

bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap 

kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan 

transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.
41

  

Penerapan konsep kebajikan dalam etika bisnis menurut Al-

Ghazali terdapat beberapa bentuk kebajikan: 

a. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus 

memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit 

mungkin. Jika yang memberi melupakan keuntungannya, maka hal 

tersebut akan lebih baik baginya. 

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

baginya untuk membayarnya dengan 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 
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diperlukan seseorang boleh mengurangi pinjaman untuk 

meringakan beban pinjaman.
42

 

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi 

(keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti 

penjual harus bersikap toleran terhdap kepentingan pembeli, terlepas 

apakah ini sebagai konsumen tetap maupun bebas. 

Etika bisnis secara umum menurut Suarny Amran, harus 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Prinsip otonomi; yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan 

dan bertindak brdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk 

dilakukan dan bertanggungjawab secara moral atas keputusan 

yang diambil. 

b. Prinsip kejujuran; dalam hal ini kejujuran adalah merupakan 

kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan 

kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan 

sebagainya. 

c. Prinsip keadilan; bahwa setiap orang dalam berbisnis 

diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada 

yang boleh dirugikan. 

d. Prinsip saling menguntungkan; juga dalam bisnis yang kompetitif. 
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e. Prinsip integritas moral; ini merupakan dasar dalam berbisnis, 

harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan 

merupakan perusahaan terbaik.
43

 

4. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli 

Menurut Mushtaq Ahmad, etika bisnis Islam dalam jual beli 

diterapkan dengan mengacu pada tiga pokok, yakni sebagai berikut: 

a. Kebebasan Berekonomi 

Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolut 

dalam melakukan jual beli. Ia berhak memperjualbelikan harta 

kekayaannya tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Pentingnya 

sebuah kerelaan dalam semua transaksi pada praktiknya ialah 

untuk menghindari pemaksaan, menghindari penipuan, dan 

menghindari kebohongan. Untuk itu, dalam melakukan transaksi 

jual beli baik penjual dan pembeli harus berhati-hati agar tidak 

melakukan hal-hal terlarang. 

b. Keadilan  

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan 

tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua 

makhluk. Diturunkannya agama Islam adalah untuk menciptakan 

keadilan dan kesamaan bagi manusia. Ajaran Islam tentang 

keadilan dalam jual beli dikelompokkan dalam dua dimensi, yaitu 
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imperative (perintah) dan safeguard (perlindungan).
44

 Pertama, 

dimensi perintah mengandung rekomendasi-rekomendasi 

perbuatan seperti pemenuhan janji dan kontrak, kehati-hatian 

dalam menimbang, bersikap tulus, hemat dan bekerjasama. 

Kedua, dimensi perlindungan diwujudkannya dengan perintah 

dalam setiap jual beli, terutama yang bersifat tidak tunai. 

c. Perilaku Yang Diperintahkan Dan Dipuji 

Pelaku bisnis muslim dituntut mengarahkan bisnisnya 

menurut tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, 

yaitu lemah lembut (kasih sayang), motif (niat) pengabdian dan 

ingat Allah.Hal itu mengisyaratkan agar menjalankan etika yang 

berkaitan dengan etika penjualan dan pembelian yang 

kesemuanya itu dilakukan dengan cara kebajikan.
45

 

5. Larangan-Larangan dalam Bisnis Islam 

Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa aktivitas yang 

dilarang, antara lain: 

a. Larangan Tadlis (Penipuan) 

Tadlis (penipuan) dalam bermuamalah adalah 

menyampaikan sesuatu dalam transaksi dengan informasi bisnis 

yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penipuan 
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sangat di benci Islam, karena akan merugikan orang lain, dan 

sesungguhnya juga merugikan diri sendiri.
46

 

Dalam transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip 

keridhaan. Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah phak 

harus mempunyai pengetahuan yang sama terhadap obyek akad. 

Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap adanya aib yang sengaja 

disembunyikan disebt dengan tadlis. Dengan kata lain tadlis ialah 

menyembunyikan obyek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga 

merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat erjadi pada 

transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, 

harga, dan waktu penyerahan. 

b. Bebas Dari Dharar (Kerusakan) 

Jika sebuah kontrak antara dua pihak sudah disahkan 

disertai mufakat bersama, ternyata merugikan kepentingan pihak 

ketiga, pihak ketiga boleh menikmati opsi dan hak tertentu. Kasus 

yang tepat adalah hak antisipasi dari seorang mitra dalam 

kepemilikan bersama. 

c. Larangan Terhadap Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan 

Kecurangn merupakan sebab timbulnya ketidakadilan 

dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap 

perbuatan agara tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik 

timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan adzab 
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yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu. 

Pedagang beras yang mencampur beras mutu bagus dengan 

daging campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan 

dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan 

kain dalam keadaan kendor tetapi pada saat menjual ia 

menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh tambahan 

keuntungan dari cara pengukurannya itu, semua termasuk 

kecurangan yang akan mendatangkan adzab bagi pelakunya.
47

 

d. Larangan Rekayasa Harga 

Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga di pasar itu 

ditentukan oleh Allah SWT. ini berarti harga dipasar tidak boleh 

diintervensikan oleh siapapun. Rekayasa harga dapat terjadi 

ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (makelar) antara 

pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu 

sebelum masuk pasar sehingga para pedagang desa belum tahu 

harga dipasar yang sebenarnya. Kemudian makelar tadi 

menjualnya di kota dengan mengambil keuntungan besar yang 

diperoleh dari pembeli mereka terhadap pedagang pedesaan. 

Parktek seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena dapat 

menimbulkan penyelesaian terhadap pedagang pedesaan 

tersebut.
48
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e. Larangan Riba 

Yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli 

ataupun pinjaman-pinjaman yang berlangsung secara dzalim yang 

bertentangan dengan prinsip muamlah secara Islami. Riba secara 

harfiah berarti peningkatan atau penambahan adalah dosa. Secara 

teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari modal secara 

dzalim.  

Ada dua kategori riba, yaitu riba nasi‟ah dan riba nasi‟ah 

adalah riba yang terjadi sebagai akibat pihak kreditor 

meminjamkan uang dengan meminjamkan uang dengan batas 

waktu tertentu dengan disertai memungut bunga sebagai 

tambahan dari pokok yang dipinjamkan. Adapun riba fadhl adalah 

mempertukarkan suatu barang dengan sejenis tetapi tidak semua 

kualitasnya.
49

 

f. Larangan Menimbun (Ikhtikar) 

Ikhtikar adalah menahan atau menimbun komoditas 

kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk 

menaikkan harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan 

dengan alasan tersebut terdaoat menimbulkan kemudharatan bagi 

masyarakat. Dalam jual beli tidak boleh ada penipuan dan bagi 

orang yang tertipu boleh membatalkan transaksi. Rasulullah juga 

melarang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari 
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harga normal kepada orang yang tidak tau harga atau kepada 

orang yang sangat membutuhkan barang tersebut dan beliau juga 

melarang membeli barang dengan harga yang lebih rendah dari 

harga normal dari orang yang butuh untuk menjual barang 

tersebut.
50

 

B. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli dalam bahasa Arab disebut al-ba‟i yang artinya 

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. secara 

terminologi terdapat beberapa definisi dari para ulama, diantaranya: 

Ulama Hanafiyah memberi pengertian bahwa jual beli adalah 

saling tukar menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. 

Menurut Sayyid Sabiq jual beli diartikan dengan saling tukar menukar 

harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Sedangkan Imam 

Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta 

dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.
51

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli 

adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang 

mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah 
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pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh 

syara‟.
52

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur‟an dan al-Hadist, 

sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275: 

َم  ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ َباأََحلَّ ّللاه الرِّ  

Artinya: “Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.” 

 

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang saling 

membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seseorang membutuhkan 

sesuatu yang dimilik orang lain, baik itu berupa uang ataupun barang. 

Hal itu dapat diperoleh setelah adanya penyerahan yang bersifat 

timbal balik berupa kompensasi sesuai dengan syari‟at Islam yang 

disebut dengan jual beli. 

Ulama‟ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan 

alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 

dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun demikian, bantuan atau 

barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan 

barang lainnya yang sesuai.
53
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3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi 

rukun dan syarat dari jual beli. Rukun dan syarat adalah sesuatu yang 

harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah.  

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli ada empat, yakni: ba‟i 

(penjual) dan Mustari (pembeli), Shighat (ijab qabul), Ma‟qud „alaih 

(benda atau barang) dan nilai tukar barang pengganti. Sedangkan 

syarat dalam jual beli adalah: 

a. Orang yang berakad yakni penjual dan pembeli harus memenuhi 

syarat-syarat sebagi berikut yaitu: baligh, berakal, dan melakukan 

akad atas kehendak sendiri. 

b. Dalam ijab qabul syarat yang harus dipenuhi adalah: 

1) Tidak ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah 

penjual menyatakan ijab, begitupun sebaliknya. 

2) Tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul. 

3) Adanya kesesusaian ijab qabul dengan harga barang yang di 

jual belikan. 

c. Benda atau barang yang dijual belikan harus memenuhi hal-hal 

berikut: Suci atau mungkin disucikan, memberi manfaat menurut 

syara‟, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahterimakan, milik 

sendiri, barang diketahui banyaknya, beratnnya, atau ukuran yang 

lainya.
54
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d. Syarat dalam nilai tukar barang pengganti ialah:  

1) Harga disepakati kedua belah pihak dan ahrus jelas 

jumlahnya. 

2) Dapat diserahterimakan pada waktu akad, sekalipun secara 

hukum seperti cek atau kartu kredit. 

3) Apabila jual beli secara barter, maka barang yang dijadikan 

nilai tukar bukan barang yang diharamkan.
55

 

C. Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau 

cidera janji yang berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” 

yang artinya tidak ada dan “prestasi” yang diartikan kewajiban. Jadi 

wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan 

ketiadaan suatu prestasi.
56

 

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu 

debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak 

melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak 

mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Adapun 

pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban 
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yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut 

selayaknya. 
57

 

Seseorang dianggap wanprestasi apabila: 

a. Sama sekali tidak memnuhi prestasi; 

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 

c. Terlambat memenuhi prestasi; 

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari 

pihak yang wanprestasi) dirugikan., apalagi kalau pihak lain tersebut 

adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.
58

 

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dikenakan sanksi berupa ganti 

rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya 

perkara.  Sebagai contoh seorang debitur dituduh melakukan 

perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak 

melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati di dalam kontrak, 

jika terbukti maka debitur harus mengganti kerugian.
59

 

Oleh karena pihak lain yang dirugikan akibat wanprestasi 

tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan 

pihak lawan yang dapat berupa tuntutan: 

a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi). 

                                                             
57

 Ridwan Khariandy, Hukum Kontrak Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 278. 
58

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), 74-75. 
59

 Yuni Harlina, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji),” 5. 



46 
 

 

b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).
60

 

2.  Larangan Wanprestasi dalam Hukum Islam 

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam 

masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan 

kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari 

macam-macam akad yang dipilihnya. Setiap perjanjian wajib 

dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, 

pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga  praktik muamalah dalam 

Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah 

dibuatnya suatu perjanjian.
61

 

Dalam Hukum Islam Wanprestasi sangatlah dilarang, karena 

hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan 

perjanjian. Larangan tersebut telah dijelaskan dalam al-Quran Surat 

al-Maidah ayat 1, yang berbunyi: 

دِ  ْٕ َءاَيُُٕاأَٔفُٕاتِانُْعمُ ٍَ ََْعِى إِ ’يَأَيَُّٓاانَِّرْي حُ اْْلَ ًَ ِٓيْ َيايُتْهَي أُِيهَّْت نَُكْى تَ َلَّ

َْتُْى ُيُسوٌ  أَ َٔ ْيِد  ٌَّ ا ّللاَ يَحُكُى َيايُِسْيدُ ’ َعهَْيُكْى َغْيَس ُيِحهِّي اَنصَّ إِ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 

Dihalalkan bagaimana binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang 

dikehendaki-Nya.”
62
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Kata aufu, yang berarti ”memberikan sesuatu dengan sempurna,” 

perintah ini menunjukan betapa al-Quran menetapkan perlunya 

memenuhi suatu akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan 

pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, 

serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. Ini karena rasa 

aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif, tidak dapat 

terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang 

mereka jalin. 

Larangan praktik jual beli yang bercacat karena tidak jujur, 

cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak 

memberikan suatu keuntungan melainkan kemudharatan. Jika 

seseorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu 

perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu 

mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada 

unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian 

atau akad.
63

  

Sebagaimana  Allah SWT. menegaskan dalam firman-Nya 

yang tertulis dalam al-Quran surat ali-Imran ayat 76. 

ٍَ يْ مِ تَّ ًُ انُ  ةُّ حِ يُ  لِلَ  ٌَّ إِ ٗ فَ مَ اتَّ َٔ  ِِ دِ ْٓ عَ ٗ تِ فَ ْٔ أَ  ٍْ ي يَ هَ تَ   
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Artinya: “Sebenarnya siapa saja yang menepati janji (yang 

dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertakwa.”
64

 

 

Kelalaian menurut hukum Islam dalam memenuhi kewajiban 

untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, 

dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara 

mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan 

pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya maka 

dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada 

pihak kreditur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai 

suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.
65

 

3. Penyelesaian Sengketa dalam Wanprestasi 

Penyelesaian sengketa dalam Islam itu ada tiga yaitu jalan 

perdamaian (shulhu), arbitrase (tahkim), dan proses peradilan (al 

Qadha). 

a. Al-Sulh 

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan 

dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian 

(shulhu) antara kedua belah pihak.
66

 Secara bahasa sulh berarti 

meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah sulh berarti suatu 

jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau 

pertengkaran atara dua pihak yang bersengketa secara damai. 
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Dikatakan sebagai perjanjian, karena di dalamnya terdapat 

dua belah pihak yang bertentangan. Pihak yang mengadakan 

perdamaian dalam Islam diistilahkan dengan “Mushalih”, persoalan 

yang disengketakan disebut ”Mushalih „anhu”, dan perbuatan yang 

dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk 

mengakhiri pertikaian dinamakan “Mushalih „alaihi“. 

Dari perjanjian damai lahir suatu ikatan hukum, yang masing-

masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui 

bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa 

dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi 

perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan 

kedua belah pihak.
67

 

Dalam fiqh Islam, proses perdamaian bisa dilakukan apabila 

para pihak yang bersengketa sepakat ingin melakukan perdamaian. 

Pada tataran praktiknya, proses sulh bisa dilakukan melalui media 

perantara atau dengan menunjuk wali yang disepakati oleh kedua 

belah pihak.  Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk membahas 

masalah dan solusinya. Proses perdamaian dengan cara sulh, 

sebenarnya lebih menekankan musyawarah untuk mencari kebenaran 

dan kesepakatan bersama (win-win solution).
68

 

Pelaksanaan shulhu ini dapat dilakukan dengan beberapa cara 

antara lain: 
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a. Dengan cara ibra‟ (membebaskan debitor dari sebagian 

kewajibannya) 

b. Dengan cara mufadhah (penggantian dengan yang lain).
69

 

b. Tahkim  

Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama.” Secara etimologi 

tahkim berarti berarti menjadikan seorang sebagai pencegah suatu 

sengketa. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan 

arbitrase yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh 

dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan 

mereka secara damai, orang yang menyelesaikan perselisihan disebut 

hakam.
70

 Dari pengertian ini, kata tahkim sering dipadankan dengan 

kata arbitrase, karena pengertian tahkim memiliki kemiripan dengan 

pengertian arbitrase.
71

 

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang 

menyangkut hak-hak perorangan secara penuh, yaitu aturan-aturan 

hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta 

bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti ganti rugi atas diri 

seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang 

gadai dalam pemeliharaannya, hak yang menyangkut jual beli, sewa 

menyewa dan utang piutang.
72
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Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui tahkim ini terdapat 

dalam Al-Qur‟an, surat an-Nisa, ayat 35 yang berbunyi: 

ٌْ يُِسيَدا  ْْهَِٓا إِ ٍْ أَ ا ِي ًً َيَك َٔ  ِّ ٍْ أَْْهِ ا ِي ًً ا فَاْتَعثُٕا َيَك ًَ ِٓ ٌْ ِخْفتُْى ِشمَاَق تَيُِْ إِ َٔ

ا ۗ   ًَ ُ ُ تَيَُْٓ فِِّك ّللاَّ َٕ ٌَّ إِْصاَلًيا يُ ا َخثِيسً  إِ ًً ٌَ َعهِي َ َكا ّللاَّ  

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara kedua 

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri 

itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.” 

 

Berdasarkan ayat diatas, maka jelaslah bahwa Al-Qur‟an 

mengajak untuk berdamai jika terjadi sesuatu persengketaan diantara 

dua pihak atau lebih, hendaklah ada orang yang dapat menengahi dan 

mendamaikannya.
73

 

c. Wilayat al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman) 

1) Al-Hisbah 

Al-hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi 

wewenang untuk menyelesaiakan masalah-masalah atau 

pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan 

proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut al-Mawardi 

kewenangan lembaga hisbah ini tertuju pada tiga hal, yakni: 

1) Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan 

takaran atau timbangan.  
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2) Dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditas dan 

harga seperti pengurangan takaran dan timbangan dipasar, 

menjual bahan makanan yang sudah kadaluwarsa. 

3) Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang 

padahal pihak yang berutang mampu membayarnya.
74

 

2) Al-Mudzalim 

Al-mudzalim ini merupakan lembaga yang diperuntukkan 

untuk membela hak-hak rakyatnya yang teraniaya akibat dari 

kebijakan negara yang dipandang tidak memihaknya atau 

penyalahgunaan terhadap kekuasaan negara, seperti korupsi, atau 

penyuapan. Badan ini adalah salah satu komponen peradilan yang 

berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurusi 

penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan 

negara.
 75

 

3) Al-Qadha 

Menurut arti bahasa, al-qadha berarti memutuskan atau 

menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada 

suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan 

mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini 

adalah menmyelesaiakan perkara-perkara tertentu yang 

berhubungan dengan masalah al-ahwal asy-syakhsiyah (masalah 
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keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah 

jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). 
76

  

Al-Qadhi An-Nabhani menjelaskan, lembaga al-qadha 

inilah yang menyelesaiakan perselisihan atau sengketa yang terjadi 

antara anggota masyarakat atau mencegah sesuatu yang boleh 

membahayakan hak-hak jamaah/umum atau menyelesaikan 

persengketaan antara masyarakat dengan pemerintah negara.
77
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI MATERIAL TANAH BAHAN BAKU GENTENG 

ANTARA MAKELAR DAN PENGRAJIN GENTENG DI DESA 

BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

1. Kondisi Geografis Desa Bedingin  

Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi 

Jawa Timur berada disebelah selatan Kota Ponorogo dengan jarak sekitar 17 

km dari Ibukota Kabupaten Ponorogo. 

Secara administratif Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo terdiri dari 2 (dua) Dukuh yakni Dukuh Krajan dan Dukuh 

Kambangrejo, 5 (lima) RW, dan 17 (tujuh belas) RT dengan luas wilayah 

200.295 ha. Sedangkan keadaan tanahnya merupakan dataran rendah. Dan 

sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani baik yang 

memiliki lahan sendiri maupun hanya bekerja sebagai buruh tani. Ada juga 

sebagian masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha genteng dan pekerja 

genteng (kuli). Beberapa anggota masyarakat bekerja dibidang jasa dan 

pedagang.
1
 

Untuk menunjang perekonomian masyarakat dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, telah berkembang usaha pembuatan 

genteng sebagai usaha tambahan bagi masyarakat/penduduk di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit. Walaupun tidak semua penduduk mempunyai usaha 
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pembuatan genteng ini, tetapi telah banyak penduduk yang telah 

mengembangkan usaha ini. Dan usaha pembuatan genteng ini telah banyak 

dikenal oleh masyarakat Kecamatan Sambit pada khususnya, sampai wilayah 

Kabupaten Ponorogo pada Umumnya. Sehingga telah menjadi ciri khas 

tersendiri sebagai sebuah Desa yang mempunyai kegiatan ekonomi yang 

menarik untuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia. 

Dalam hal pendidikan Desa Bedingin sampai Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan beberapa 

melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Sebagian warga berpendapat bahwa 

sekolah tinggi tidaklah penting, karena bagi mereka sekolah tinggi ataupun 

tidak hasilnya akan sama, sama-sama susah mencari pekerjaan.
2
 

Adapun batas-batas administrasi Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorgo adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Desa Bancangan Kecamatan Sambit. 

Sebelah Timur : Desa Nglewan Kecamatan Sambit. 

Sebelah Selatan : Desa Wringinanom Kecamtan Sambit. 

Sebelah Barat : Desa Kwajon dan Desa Sambilawang Kecamtan 

Bungkal.
3
 

2. Kondisi Penduduk Desa Bedingin 

Berdasarkan data statistik Profil Desa dan Kelurahan Bedingin 

Kecamatan Sambit, Desa Bedingin Kecamatan Sambit memiliki 2 Dukuh 

yakni, Dukuh Krajan dan Dukuh Kambangrejo yang terbagi lagi menjadi 17 

                                                             
2Ibid., 
3 Profil Desa Bedingin 2018.  
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Rukun Tetangga. Serta dalam wilayah Desa Bedingin penduduk Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo berjumlah 2.110 jiwa. 

Terdiri dari 1.057 penduduk laku-laki, 1.53 penduduk perempuan.
4
 

3. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Bedingin 

Di Desa Bedingin Kecamatana Sambit kondisi pendidikannya saat ini 

sangat diperhatikan oleh masyarakat. Terutama untuk pendidikan anak usia 

dini sangatlah diperhatikan. Terbukti dengan telah dibangunnya gedung 

sekolah. mulai dari bangunan  pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sampai 

bangunan atau gedung Sekolah Dasar (SD). Memang untuk sarana 

pendidikan di sekolah yang berbasic agama seperti Madrasah 

Tsanawiyah/Pondok Pesantren atau juga melanjutkan ke sekolah umum yaitu 

SMP (Sekolah Menengah Pertama) di tempat sesuai yang diinginkan. 

Untuk menunjang pendidikan di tingkat dasar, khususnya di bidang  

keagamaan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang agamis dan 

berakhlak mulia sejak usia dini, maka didirikanlah TPA (Taman Pendidikan 

Al-Qur’an) untuk menunjang pendidikan agama terutama mengenai tata cara 

baca tulis Al-Qur’an. TPA ini digunakan sebagai sarana pendidikan agama 

bagi anak-anak usia dini baik yang masih bersekolah di tingkat Taman 

Kanak-Kanak (TK) sampai anak-anak usia Sekolah Dasar (SD). Selain itu 

untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang agama Islam 

guna menciptakan calon pemimpin umat yang memiliki integritas tinggi dan 

mewakili wawasan agama yang mumpuni maka dibentuklah Madrasah 

                                                             
4 Lamidi, Hail Wawancara, 12 Januari 2019.  
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Diniyah. Berbeda dengan TPA, Madrasah Diniyah ini hanya bertujuan 

sebagai sarana pendidikan keagamaan untuk siswa tingkat Sekolah Dasar.
5
 

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Bedingin 

Perekonomian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit sampai saat ini 

mayoritas masih bertumpu pada sektor pertanian. Khusunya yang paling 

utama di sektor pertanian tanaman padi. Mayoritas masyarakat Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit bermata pencaharian sebagai petani, baik itu sebaik 

pemilik lahan maupun sebagai petani penggarap (buruh tani).  

Untuk menunjang perekonomian masyarakat dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, telah berkembang usaha pembuatan 

genteng sebagai usaha tambahan bagi masyarakat atau penduduk di Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit. Walaupun tidak semua penduduk mempunyai 

usaha pembuatan genteng ini, tetapi telah banyak penduduk yang telah 

mengembangkan usaha ini. Dan usaha pembuatan genteng ini telah banyak 

dikenal oleh masyarakat Kecamatan Sambit Khususnya, samapai wilayah 

Kabupaten Ponorogo umumnya. Sehingga telah menjadi ciri khas tersendiri 

sebagai sebuah desa yang mempunyai kegiatan ekonomi yang menarik untuk 

pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
6
  

 

 

                                                             
5Ibid.,  
6Ibid.,  
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B. Praktik Pengambilan Keuntungan Oleh Makelar Pada Jual Beli Material 

Tanah Bahan Baku Genteng Antara Makelar dan Pengrajin Genteng Di 

Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Sebagian besar masyarakat Desa Bedingin bermata pencaharian sebagai 

petani, baik itu sebagai pemilik lahan maupun sebagai petani penggarap (buruh 

tani). Namun ternyata penghasilan yang didapat dari bertani tidaklah memenuhi 

kebutuhan secara menyeluruh. Oleh karena itu untuk menambah penghasilan, 

banyak masyarakat Desa Bedingin yang memiliki usaha sampingan yaitu sebagai 

pengusaha genteng/pengrajin genteng. Walaupun tidak semua penduduk 

mempunyai usaha pembuatan genteng ini, tetapi telah banyak penduduk yang 

telah mengembangkan usaha ini. Selain menjual genteng, ada juga dari sebagian 

warga yang memilih menjual material tanahnya, sebab tidak semua masyarakat 

yang memiliki usaha genteng mempunyai material tanahnya sendiri. 

Dalam proses jual beli material tanah tidak semua pengrajin genteng 

memiliki material tanah yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan 

genteng, maka ada beberapa dari mereka yang meminta bantuan kepada makelar 

untuk mencarikan material tanah. Makelar mendapatkan material tanah tersebut 

dari hasil jual beli dengan pemilik material tanah yang juga berasal dari 

masyarakat Desa Bedingin. 

“Iya mbak, disini banyak dari masyarakat yang memiliki usaha pembuatan 

genteng. Meskipun masyarakat disini banyak yang mempunyai usaha 

genteng, tetapi banyak dari mereka semua yang tidak mempunyai material 

tanah sendiri. Sehingga mereka memilih menggunakan jasa makelar untuk 

mencarikan material tanah sebagai bahan baku gentengnya.”
7
 

 

                                                             
7
 Sukarno, Hasil Wawancara, 20 Januari 2019. 
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Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Aguswarno: 

 

“Disini memang lumayan banyak mbak yang memiliki usaha 

pembuatan genteng, tetapi ya begitu tidak semua dari mereka 

memiliki material tanah sendiri untuk pembuatan gentengnya. 

Makanya biasanya mereka meminta bantuan saya untuk 

mencarikannya material tanah.”
8
 

 

Jual beli material tanah yang terjadi di Desa Bedingin dilakukan oleh 

penjual dalam hal ini adalah Bapak Sukarno selaku makelar dan Bapak Samsuri 

pembeli yakni pengrajin genteng yang membutuhkan material tanah untuk bahan 

baku gentengnya. Bapak Sukarno mengungkapkan: 

“Kalau saya sendiri selaku makelar biasanya saya membeli material 

tanah ketika ada pengusaha genteng yang memesan material tanah 

kepada saya, kemudian ketika sudah mencapai kesepakatan antara 

saya dan pembeli yakni pengusaha genteng maka saya mencarikan 

material tanah tersebut kepada masyarakat yang ingin menjual 

material tanahnya. Kemudian setelah saya mendapatkan seseorang 

yang ingin menjual material tanahnya dan ketika sudah mencapai 

kesepakatan antara saya dan pemilik material tanah tersebut, saya 

mulai mengeruk material tanah tersebut yang kemudian material 

tanah tersebut saya antar ke lokasi pembeli yakni pengusaha 

genteng. Biasanya waktu yang dibutuhkan minimal selama dua 

hari, mulai dari pembeli memesan material tanah kepada saya 

sampai saya mengantar material tanah tersebut kepada pembeli.”
9
 

 

Begitu juga Bapak Samsuri, yang mengungkapkan:  

 

“Proses jual beli material tanah dilakukan dengan cara saya 

mendatangi makelar. Kemudian saya mengatakan kepada makelar 

bahwa saya membutuhkan material tanah sekian rit untuk bahan 

baku genteng. Setelah itu makelar mulai menentukan harga 

berdasarkan harga pada umumnya atau yang berlaku di Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit. Setelah tercapai kesepakatan antara 

kedua belah pihak yaitu antara saya dan makelar, Kemudian 

makelar meminta saya untuk menunggu sampai makelar 

mendapatkan material tanah. Setelah itu untuk pembayaran 

biasanya diserahkan setelah material tanah tersebut sampai 

ketempat saya.”
10

 

                                                             
8
 Aguswarno, Hasil Wawancara, 28 Januari 2019. 

9
Ibid.,  

10
Samsuri, Hasil Wawancara, 22 Januari 2019.  
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Kemudian setelah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, 

barulah Bapak Sukarno selaku makelar mulai menemui pihak penjual (pemilik 

material tanah) untuk membeli material tanah, setelah tercapai kesepakatan antara 

makelar dan pemilik tanah, makelar mulai mengeruk atau mengambil material 

tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan, kemudian setelah itu diantar ketempat 

pembeli (pengusaha genteng). Seperti yang dikatakan Bapak Sukarno: 

“Jadi saya mencari penjual material tanah, kemudian setelah saya 

menemukan penjualnya dan semuanya sudah mencapai 

kesepakatan, maka saya keesokan harinya saya mengeruk material 

tanah yang kemudian langsung diantar ke tempat pembeli.”
11

 

 

Bapak Handoko juga menyebutkan: 

 “Awalnya makelar datang ke tempat saya, kemudian ia 

mengatakan maksud dari kedatangannya untuk membeli material 

tanah. Kemudian makelar menentukan harga dan setelah tercapai 

kesepakatan, kemudian makelar keesokan harinya mulai mengeruk 

material tanah tersebut.”
12

 

 

Namun dalam proses jual beli material tanah kepada pemilik material 

tanah pembeli tidak ikut serta didalamnya jadi hanya makelar saja yang terlibat 

langsung dalam proses jual beli material tanah dengan pemilik material tanah.  

Jadi hal ini pembeli tidak bisa menentukan kualitas material tanah yang sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Bapak Sukarno mengatakan: 

“Tentu saja pembeli tidak ikut mbak. Biasanya memang seperti itu. 

Saya sebagai makelar mencarikan material tanah untuk pembeli 

tetapi dalam hal ini pembeli tidak ikut serta dalam mencari material 

tanah. Pembeli hanya menunggu sampai material tanahnya datang. 

Jadi pembeli tidak bisa memlih material tanahnya.”
13

 

 

                                                             
11

Sukarno, Hasil Wawancara, 20 Januari 2019  
12

Handoko, Hasil Wawancara, 26 Januari 2019. 
13

 Samsuri, Hasil Wawancara, 22 Januari 2019. 
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Begitu juga dengan Bapak Samsuri, beliau mengatakan: 

“Tentu saja saya tidak bisa memilih material tanah mana yang 

kualitasnya bagus dan mana yang kurang bagus. Selain itu, yang 

terlibat langsung dalam mencari material tanah kan hanya makelar 

saja, saya hanya menunggu kiriman material tanahnya saja. Selain 

itu, yang menentukan harganya hanya dari pihak makelarnya. 

Sehingga disini saya tidak bisa melihat kualitas material tanah yang 

akan dikirim makelar dan saya juga tidak punya hak untuk 

menentukan harganya.”
14

 

 

Praktik jual beli material tanah yang dilakukan di Desa Bedingin menurut 

keterangan dari Bapak Agus selaku makelar dalam jual beli material tanah, 

mengenai ukuran luas tanah dan kedalaman yang harus dikeruk atau diambil 

biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan makelar.  

“Dalam hal ukuran luas pada transaksi jual-beli material tanah ini 

sesuai dengan kebutuhan makelar. Misalnya makelar membutuhkan 

material tanah sebanyak 10 rit maka material tanah yang dikeruk 

cukup sampai 10 rit.”
15

 

 

Begitu juga dengan Bapak Handoko selaku pemilik material tanah, Ia 

mengatakan bahwa: 

”Untuk menentukan ukuran luas tanah dan kedalaman tanah yang 

harus dikeruk atau diambil dilakukan sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh makelar dan tentu saja atas dasar kesepakatan 

antara kedua belah pihak.”
16

 

Kemudian dalam Penentuan harga material tanah yang dilakukan di Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit, makelar material tanah menetapkan harga material 

tanah per rit yaitu Rp. 90.000,- penetapan harga material tanah tersebut sudah 

ditetapkan oleh makelar sesuai harga pada umumnya yang berlaku di Desa 

                                                             
14

Samsuri, Hasil Wawancara, 22 Januari 2019. 
15

Aguswarno, Hasil Wawancara, 28 Januari 2019.  
16

Handoko, Hasil Wawancara,  26 Januari 2019. 
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Bedingin Kecamatan Sambit. Jadi dalam penetapan harga tersebut pihak penjual 

tidak ikut campur dalam menentukan harganya. Setelah membeli dari pemilik 

material tanah, makelar tersebut langsung mengantarkan material tanah ke lokasi 

atau ke tempat pembeli (pengusaha genteng) kemudian makelar tersebut memberi 

harga material tanah per rit dengan harga Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- 

harga yang ditentukan makelar sudah diperhitungkan untuk pengupahan kuli, truk, 

dan juga untuk keuntungan makelar.  Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak 

Sukarno: 

“Saya membeli material tanah tersebut kepada pemilik material 

tanah seharga Rp. 90.000 per-rit kemudian saya mengantar material 

tanah tersebut ke tempat pembeli, setelah sampai ketempat pembeli 

saya mengatakan ke pembeli bahwa harga material  tanah tersebut 

seharga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp 230.000,- per-rit. Patokan 

harga tersebut tergantung pada perhitungan pengupahan kuli, truk 

dan juga untuk keuntungan pribadi.”
17

 

Berbeda dengan yang disampaikan Bapak Sukarno, Bapak Agus 

mengatakan bahwa: 

“Kalau saya dalam jual beli material tanah mematok harga dari 

penjual sekitar Rp. 80.000,- sampai Rp.100.000,- per-rit. Kemudian 

setelah material tanah tersebut saya sampai ketempat pembeli saya 

mengatakan kepada pembeli kalau harga material tanah tersebut 

harganya sekitar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- per-

rit. Harga yang saya tetapkan sesuai dengan harga yang berlaku di 

sini.”
18

 

Sebagai pemilik material tanah Bapak Handoko mengatakan bahwa: 

“Harga material tanah biasanya ditetapkan oleh makelar dan 

harganya biasanya sekitar Rp. 80.000,- sampai Rp. 100.000,- per-

                                                             
17

Ibid., 
18

Aguswarno, Hasil Wawancara, 28 Januari 2019.  
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rit. Harga tersebut biasanya sudah disesuaikan dengan harga yang 

berlaku disini.”
19

 

Tetapi harga yang ditentukan tergantung pada cuaca, misalkan pada musim 

hujan harga sedikit lebih mahal dari biasanya  sebab pada musim hujan akan lebih 

sulit untuk mencari material tanah dikarenakan keadaan material tanah yang lebih 

sulit untuk dilihat kualitasnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus: 

“Dalam penentuan harga itu sebenarnya harga pada umumnya ya 

sekitar Rp. 90.000,-  tetapi ketika musim hujan biasanya kalau saya 

harganya saya naikkan karena kalau musim hujan susah untuk 

mencari material tanah.”
20

 

Dalam penentuan harga yang dilakukan oleh makelar tersebut terdapat 

selisih harga yang mana dari pemilik material tanah, makelar tersebut mematok 

harga Rp. 80.000 sampai Rp. 100.000 per-rit. Kemudian untuk pembeli material 

tanah tersebut makelar mematok harga Rp. 200.000 sampai Rp. 250.000 per-rit. 

Patokan harga tersebut tergantung pada perhitungan pengupahan kuli, truk dan 

juga untuk keuntungan pribadi. Akan tetapi, dalam hal ini makelar tidak 

memberitahu kepada pembeli berapa harga awal beli material tanah yang dibeli 

dari pemilik material tanah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukarno: 

“Memang benar ada selisih harga dari material tanah sampai 

kepada pembeli, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut karena 

memang saya tidak mengatakannya kepada pembeli. Tetapi harga- 

harga tersebut disesuaikan untuk perhitungan kuli, truk dan juga 

untuk keuntungan pribadi.”
21

 

 

 

                                                             
19

Handoko, Hasil Wawancara, 26 Januari 2019. 
20

Aguswarno, Hasil Wawancara, 28 Januari 2019. 
21 Sukarno,  Hasil Wawancara, 20 Januari 2019. 
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Sama halnya dengan Bapak Sukarno, Bapak Aguswarno juga mengatakan bahwa: 

“Untuk harga memang terdapat perbedaan yang mana harga untuk 

pemilik material tanah dan harga untuk pembeli. Dan dalam hal 

tersebut memang saya tidak memberi tahu kepada pembeli harga 

asli pembelian material tanah dari pemilik material tanah namun 

harga tersebut saya sesuaikan untuk transportasi (truk), kuli dan 

keuntungan saya pribadi.”
22

 

Begitu juga dengan Bapak Samsuri beliau mengatakan: 

“Saya tidak tahu mbak. Biasanya saya mendapat material tanah dari 

makelar dengan harga Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- per-rit. 

Setelah itu, makelar tidak mengatakan apapun kepada saya, hanya 

mengatakan harga material tanah segitu tanpa ada keterangan 

lainnya mengenai harga tersebut.”
23

 

Jadi transaksi jual beli material tanah tersebut bermula dari pengusaha 

genteng/pengrajin genteng yang tidak memiliki bahan material tanah sendiri untuk 

pembuatan genteng sehingga Ia harus membeli material tanah kepada makelar 

kemudian makelar mencarikan material tanah tersebut kepada masyarakat yang 

ingin menjual material tanahnya. Kemudian setelah harga dan ketentuan sudah 

disepakati oleh makelar dan penjual material tanah maka material tanah mulai 

dikeruk yang kemudian dikirim ke tempat pembeli yakni pemilik usaha genteng. 

Harga dalam jual beli material tanah bahan baku genteng di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo merupakan harga yang mutlak 

ditetapkan oleh makelar berdasarkan harga yang sesuai pada umumnya atau yang 

berlaku di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi 

dalam penentuan harga tersebut pihak makelar tidak melakukan transparansi harga 

kepada pembeli. 

                                                             
22 Aguswarno, Hasil Wawancara, 28 Januari 2019. 
23Samsuri, Hasil Wawancara, 22 Januari 2019.  
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C. Praktik Wanprestasi Pada Jual Beli Meterial Tanah Bahan Baku Genteng 

Antara Makelar Dan Pengrajin Genteng Di Desa Bedingin Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo 

Setiap kegiatan usaha bisnis, pasti tidak selalu berjalan mulus/lancar, di 

dalamnya  pasti terdapat banyak permasalahan antara kedua belah pihak, yakni 

penjual dan pembeli ataupun sebaliknya. Setiap orang dalam melakukan suatu  

tindakan atau pekerjaan, terkadang tanpa disadari melakukan kesalahan baik 

disengaja maupun tidak. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak 

menandai suatu kajian yang menarik untuk diteliti terkait boleh atau tidaknya. 

Wanprestasi terjadi disebabkan adanya pengingkaran atau tidak terpenuhinya 

suatu perjanjian oleh salah satu phak yang bertransaksi tidak menjalankan 

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga hal tersebut menimbulkan 

resiko pada salah satu pihak. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.  

Dalam jual beli material tanah yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan 

Sambit, setelah makelar membeli dan mengeruk material tanah tersebut dari 

penjual yakni pemilik material tanah, kemudian material tanah tersebut diantar 

ketempat pembeli yakni pengrajin genteng dan pada saat itu makelar juga 

mengatakan kepada pembeli bahwa m,aterial tanah tersebut mempunyai kualitas 

yang bagus. Akan tetapi pada saat pembeli tersebut membuat genteng, ternyata 

banyak genteng yang rusak sehingga hal tersebut mengakibatkan pembeli yakni 

pemilik usaha genteng mengalami kerugian, dan hal tersebut diakibatkan oleh 

material tanah yang dikirim dari makelar mempunyai kualitas yang tidak bagus. 
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Dengan alasan tersebut pembeli menemui makelar kemudian pembeli tersebut 

komplain kepada makelar sebab material tanah yang dikirim makelar memiliki 

kualitas yang tidak bagus sehingga pada saat pembuatan genteng banyak genteng 

yang rusak dan hal tersebut mengakibatkan pembeli mengalami kerugian. Namun 

makelar tidak mau tahu dengan kerugian yang dirasakan oleh pembeli. Akan 

tetapi tetapi ada juga pembeli yang tetap memaksa untuk meminta ganti rugi 

kepada makelar. Jadi mau tidak mau makelar tetap memberikan ganti rugi kepada 

pembeli, karena makelar tidak mau membuat masalah ini semakin rumit dan 

membuat silaturrahmi antara makelar dengan pembeli menjadi retak. Seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Sukarno: 

“Pernah saya waktu itu ada pembeli yang komplain kepada saya 

karena ternyata material tanah yang saya kirim kurang bagus 

kualitasnya. Untuk masalah kualitasnya menurut saya memang sulit 

untuk dilihat atau di cek kualitasnya. Karena terkadang biasanya 

material tanah terlihat bagus tetapi ketika proses pembuatan 

genteng ternyata banyak genteng yang rusak. Akhirnya pembeli 

yang merasa dirugikan komplain kepada saya dan meminta ganti 

rugi. Sehingga mau tidak mau saya memberikan ganti rugi karena 

untuk tetap menjaga tali silaturrahmi.” 

 

Uang ganti rugi yang biasanya diberikan makelar kepada pembeli yaitu 

kurang lebih separuh harga dari pembelian material tanah. 

“Misalnya pembeli tersebut membeli material tanah kepada saya 10 

rit dengan harga Rp. 200.000,-  per-rit. Tetapi jika ada yang 

meminta ganti rugi kepada saya, harga ganti rugi yang saya berikan 

hanya separuh dari harga beli.
”24

 

 

Sebagai seorang pembeli pasti mempunyai harapan besar untuk membeli 

barang yang mempunyai kualitas yang bagus dan harga tetap terjangkau. Tetapi 

harapan tersebut tidak sedikit mungkin akan bertentangan dengan pelaku bisnis itu 
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sendiri. Sebagai pelaku bisnis pasti menginginkan dan mengharapkan barang yang 

dijualnya laku. Demi mendapatkan hal yang ia inginkan terkadang penjual atau 

pebisnis melakukan berbagai cara untuk mewujudkan keinginannya tersebut. 

Membeli suatu barang tanpa melihat bagaimana bentuk dan kualitas  tentunya 

mempunyai kelemahan yaitu bisa saja barang yang dibelinya tersebut mempunyai 

kualitas yang tidak sesuai seperti yang diharapkan dan hal tersebut pasti 

menimbulkan kekecewaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak  Samsuri 

bahwa: 

“Ketika material tanah yang saya beli dari makelar tersebut sampai 

ketempat saya, pada saat itu  makelar mengatakan kepada saya 

bahwa material tanah tersebut kualitasnya bagus. Namun 

kenyataannya pada saat saya membuat genteng meggunakan 

material tanah yang dikirm makelar tersebut, gentengnya banyak 

yang rusak dan hal tersebut mengakibatkan saya mengalami 

kerugian. Saya merasa kecewa kepada makelar karena hal tersebut, 

jadi saya komplain dan berusaha meminta ganti rugi kepada 

makelar sebab material tanah yang dikirim kepada saya mempunyai 

kualitas yang tidak bagus.”
25

 

 

Berdasarkan pendapat dari pembeli, mereka yang merasa dirugikan tetap 

ingin meminta ganti rugi kepada makelar karena biaya yang mereka keluarkan 

sudah cukup banyak dan ternyata karena kualitas material tanah yang kurang 

bagus mereka harus menanggung kerugian yang besar. Oleh karena itu mereka 

tetap ingin meminta ganti rugi kepada makelar. Seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Samsuri : 

“Mulanya saya meminta tolong kepada makelar untuk 

mencarikannya material tanah sebagai bahan baku genteng 

sebanyak sekian rit. Setelah makelar menetapkan harga dan sudah 

tercapai kesepakatan kemudian saya diminta untuk menunggu 

selama minimal 2 hari. Setelah menunggu 2 hari material tanah 
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tersebut sampai ke lokasi atau ke tempat saya. Ketika saya 

melakukan proses pembuatan pada saat penjemuran, pembakaran 

genteng ternyata  genteng tersebut banyak yang retak bahkan pecah 

sehingga dengan terjadinya hal tersebut saya merasa dirugikan 

karena genteng yang dibuat banyak yang rusak dan pastinya tidak 

bisa dijual ke konsumen. Padahal saya sudah mengeluarkan biaya 

yang sangat banyak untuk penggilingan sampai pembakaran. 

Kemudian saya meminta ganti rugi pada makelar, lalu makelar 

memberikan ganti rugi kurang lebih sebesar separuh harga dari 

harga beli.”
26

 

 

Namun sedikit berbeda dengan Bapak Agus yang juga sebagai makelar 

sebab menurutnya itu adalah sebuah resiko bagi pembeli. 

“Kalau saya belum pernah mendapatkan pembeli yang sampai 

meminta ganti rugi. Kalaupun ada, saya tidak akan memberi ganti 

rugi kepada pembeli. Karena menurut saya itu sudah bukan 

tanggung jawab saya lagi dan itu adalah sebuah resiko bagi 

pembeli. Memang terkadang ada yang bilang kepada saya kalau 

material tanah yang saya kirim ternyata kurang bagus, tetapi 

mereka tidak sampai meminta ganti rugi kepada saya karena 

mereka semua mengerti bahwa itu memang resiko bagi pembeli.”
27

 

 

Ada juga pembeli yang merasa dirugikan karena material tanah yang 

kurang bagus tidak meminta ganti rugi kepada makelar karena merasa  

bahwa kerugian tersebut adalah resiko bagi mereka sendiri. Namun 

meskipun mereka tidak meminta ganti rugi, mereka tetap memberitahu 

makelar bahwa material tanah yang dikirim makelar ternyata mempunyai 

kualitas yang tidak bagus sehingga banyak genteng yang retak maupun 

pecah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Surato: 

“Meskipun saya mengalami kerugian akibat material tanah yang 

kurang bagus, saya tidak sampai meminta ganti rugi kepada 

makelar, sebab saya merasa itu adalah resiko bagi pembeli. Tetapi 

meskipun begitu saya tetap memberitahu makelar bahwa kualitas 

material tanah yang Ia kirim ternyata kurang bagus, agar makelar 
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bisa lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaan di waktu yang akan 

datang.”
28

 

 

Jadi permasalahan diatas bermula ketika makelar membeli material 

tanah dari pemilik tanah yang mana ketika penjual menunjukkan tanahnya 

makelar hanya mengecek tanpa meneliti dengan benar bagaimana kondisi 

material tanah kemudian pada saat sampaia ketempat pembeli makelar 

tersebut mengatakan kepada pembeli bahwa material tanah tersebut 

mempunyai kualitas yang bagus. Akan tetapi, ketika pembeli membuat 

genteng tanah yang dibeli dari makelar tersebut mempunyai kualitas yang 

kurang bagus dan hal tersebut membuat genteng yang dibuat menjadi retak 

dan rusak sehingga pihak pembeli mendapatkan kerugian akibat kualitas 

material tanah yang kurang bagus. Namun makelar tidak mau tahu dengan 

hal tersebut, sebab menurutnya hal itu adalah sebuah resiko bagi pembeli. 

                                                             
28

 Surato, Hasil Wawancara,  31 Januari 2019. 



70 

 

 

BAB IV 

ANALISIS  PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI 

MATERIAL TANAH BAHAN BAKU GENTENG ANTARA MAKELAR 

DAN PENGRAJIN GENTENG DI DESA BEDINGIN KECAMATAN 

SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Oleh 

Makelar Pada Jual Beli Material Tanah Bahan Baku Genteng Antara 

Makelar Dan Pengrajin Genteng Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo 

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau 

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 

yang lain atas dasar saling merelakan.
1
 Menurut Sayyid Sabiq jual beli diartikan 

dengan saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. 

Sedangkan Imam Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar 

harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.
2
 

Untuk membangun budaya bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari 

perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan 

perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan 

dalam bentuk aturan hukum. Dalam prinsip dasar etika bisnis 

Islammengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku adil. 

                                                             
1
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 35. 

2
Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,“ Hunafa: Studia Islamika, 2 (Desember 2014), 

373.  
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Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang 

berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.
3
 Etika bisnis Islam ialah 

seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen 

padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai daratan atau 

tujuan bisnisnya dengan selamat.
4
Berbisnis berarti suatu usaha yang 

menguntungkan.
5
 Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti 

mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis 

berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.
6
 Maka dari itu, Islam menawarkan 

nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis 

disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang 

dan waktu.
7
 Didalam prinsip-prinsip etika bisnis yang harus melandasi suatu 

bisnis, yakni paradigma bisnis yang dibangun dan dilandasi oleh aksioma-aksioma 

sebagai berikut: adanya konsep kesatuan, keseimbangan (keadilan), kehendak 

bebas, pertanggungjawaban, kebenaran; kebajikan dan kejujuran. Ditinjau dari 

prinsip etika bisnis yang kelima yakni kebenaran: kebajikan dan kejujuran. 

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis 

kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi 

proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas 

pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. 

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku 

                                                             
3
Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 35.  

4
Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, 15.   

5
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 35. 

6
 Ibid., 70. 

7
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 43. 
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preventif terhadap kemungkinan kerugian salah satu pihak yang melakukan 

transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.
8
 

Kebajikan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan 

kemanfaaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang 

mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah, dan berbuat 

baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah 

melihat apa yang kita perbuat.
9
  

Dalam transaksi jual beli disebutkan kejujuran dalam bertransaksi. Islam 

sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), 

seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual maupun tentang 

penetapan harga. Apabila dalam bertransaksi tidak memberikan informasi yang 

benar, maka penjual telah melakukan pelanggaran syari’ah. 

Dalam praktiknya jual beli material tanah bahan baku genteng antara 

makelar dan pengrajin genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo mengenai penentuan harga material tanah yang dilakukan di Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit, makelar material tanah menetapkan harga material 

tanah per rit yaitu Rp. 90.000,- penetapan harga material tanah tersebut sudah 

ditetapkan oleh makelar sesuai harga pada umumnya yang berlaku di Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit. Jadi dalam penetapan harga tersebut pihak penjual 

tidak ikut campur dalam menentukan harganya. Setelah membeli dari pemilik 

material tanah, makelar tersebut langsung mengantarkan material tanah ke lokasi 

atau ke tempat pembeli (pengusaha genteng) kemudian makelar tersebut memberi 
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 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 46. 
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 Erly Juliayani, ”Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” 69. 
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harga material tanah per rit dengan harga Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- 

harga yang ditentukan makelar sudah diperhitungkan untuk pengupahan kuli, truk, 

dan juga untuk keuntungan makelar. 

Dalam penentuan harga yang dilakukan oleh makelar tersebut terdapat 

selisih harga yang mana dari pemilik material tanah, makelar tersebut mematok 

harga Rp. 80.000 sampai Rp. 100.000 per-rit. Kemudian untuk pembeli material 

tanah tersebut makelar mematok harga Rp. 200.000 sampai Rp. 250.000 per-rit. 

Patokan harga tersebut tergantung pada perhitungan pengupahan kuli, truk dan 

juga untuk keuntungan pribadi. Akan tetapi, dalam hal ini makelar tidak 

memberitahu kepada pembeli berapa harga awal beli material tanah yang dibeli 

dari pemilik material tanah tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa transaksi jual beli material tanah bahan 

baku genteng antara makelar dan pengrajin genteng di Desa Bedingin Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo, terdapat adanya penetapan atau penentuan harga 

yang dilakukan oleh makelar, dengan tujuan untuk memeproleh keuntungan 

makelar tidak melakukan transparansi harga kepada pembeli, makelar tidak 

mengatakan kepada pembeli berapa harga asli atau harga beli material tanah 

tersebut dari pemilik material tanah, dan berapa keuntungan yang Ia dapatkan dari 

hasil jual beli material tanah tersebut. Sehingga dengan adanya ketidakjujuran 

tersebut maka hal ini dianggap tidak benar dan tidak sesuai dengan prinsip etika 

bisnis Islam yakni prinsip kejujuran. 

Jadi transaksi jual beli material tanah bahan baku genteng antara mekalar 

dan pengrajin genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 
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tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yakni dalam prinsip kejujuran, karena 

makelar tidak jujur kepada pembeli mengenai harga beli material tanah dari 

pemilik material tanah dan makelar juga tidak jujur kepada pembeli mengenai 

berapa besar keuntungan yang di dapat dari hasil jual beli material tanah tersebut 

kepada pembeli. 

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Wanprestasi Pada Jual Beli Meterial 

Tanah Bahan Baku Genteng Antara Makelar Dan Pengrajin Genteng Di 

Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu 

perkara yang boleh dan dibenarkan oleh shara’. Tingkat laba atau keuntungan 

berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan 

kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan shara’.
10

 

Sedangkan dalam etika bisnis Islam, pelaku bisnis tidak hanya sekedar mengejar 

keuntungan sebanyak-banyaknya, akan tetapi juga mengacu kepada sikap tolong 

menolong terhadap orang lain dan juga berdasarkan pada kesadaran memberi 

kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
11

  

Dalam setiap transaksi tercapainya kesepakatan merupakan suatu hal yang 

penting dalam suatu kerjasama. Maka lahirlah hak-hak dan kewajiban bagi para 

pihak terkait kerjasama dalam sebuah transaksi, sehingga para pihak harus 

melaksanakan perbuatannya sesuai dengan apa yang telah disepkati dalam suatu 

perjanjian. Apabila dalam perjanjian kerjasama tersebut  salah satu pihak 
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mengingkarinya maka hal tersebut dianggap sebagai ingkar janji atau dengan kata 

lain pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.  

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah 

pihak (penjual dan pembeli).
12

 Seseorang dianggap wanprestasi apabila: 

a. Sama sekali tidak memnuhi prestasi; 

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 

c. Terlambat memenuhi prestasi; 

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang 

wanprestasi) dirugikan., apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka 

bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.
13

 Adapun pengertian umum tentang 

wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau 

dilakukan tidak menurut selayaknya. 
14

 Akibat dari wanprestasi itu biasanya 

dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun 

membayar biaya perkara.  Sebagai contoh seorang debitur dituduh melakukan 

perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai 

bunyi yang telah disepakati di dalam kontrak, jika terbukti maka debitur harus 

mengganti kerugian.
15

 

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari 

unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga  praktik muamalah dalam 
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 Ridwan Khariandy, Hukum Kontrak Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 278. 
15 Yuni Harlina, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji),” 5. 
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Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu 

perjanjian.
16

 Dalam Hukum Islam Wanprestasi sangatlah dilarang, karena hal 

tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. 

Larangan tersebut telah dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Maidah ayat 1, yang 

berbunyi: 

َهايُتْلَيِ’يَأَيُّهَاالَِّذْيَيَءاَهٌُىاأَوفُىاتِالُْعقُْىدِِ ًَْعِنِإَِّلَّ أُِحلَّْتِلَُكْنِتَِهيَْوةُِاْْلَ

ًْتُْنُِحُرمِ  ْيِدَِوأَ ِاِللاَِ’َِعلَْيُكْنَِغْيَرُِهِحلِّيِاَلصَّ ِيَحُكُنَِهايُِرْيدُِإِىَّ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan 

bagaimana binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum yang dikehendaki-Nya.”
17

 

Larangan praktik jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan 

hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu 

keuntungan melainkan kemudharatan. Sebagaimana  Allah SWT. menegaskan 

dalam firman-Nya yang tertulis dalam al-Quran surat ali-Imran ayat 76. 

يَِيِْقِِتَِّوُِالُِِةُِّحِِيُِِللَِِىَِّإًِِِفَِقَِاتَِّوٍَِِِِدِِهِْعًَِِتِِفَِوِْأَِِيِْيِهَِلَِتَِ  

Artinya: “Sebenarnya siapa saja yang menepati janji (yang dibuatnya) dan 

bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertakwa” 
18

 

 

Berdasarkan pengalaman salah seorang pembeli ketika Ia melakukan 

transaksi jual beli material tanah bahan baku genteng malalui makelar. Makelar 

tersebut mengatakan kepada pembeli bahwa material tanah tersebut mempunyai 
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 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (ciputat: Lentera Hati, 2001),7. 
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kualitas yang bagus. Namun ternyata material tanah yang dikirim makelar tersebut 

mempunyai kualiatas yang tidak bagus, sehingga pada saat Ia membuat genteng 

banyak genteng yang rusak akibat kualitas tanah yang tidak bagus tersebut. Jadi 

akibat dari itu Ia mengalami kerugian. Kemudian pengrajin genteng tersebut 

menemui makelar untuk melakukan komplain dan meminta ganti rugi kepada 

makelar sebab material tanah yang dikirim tidak memiliki kualitas yang bagus 

seperti yang makelar tersebut katakan sebelumnya. Namun ketika Ia komplain dan 

meminta ganti rugi kepada makelar, makelar tersebut justru tidak mau tahu 

terhadap kerugian yang diderita oleh pengrajin genteng dan menganggap hal 

tersebut adalah sebuah resiko baginya. Akan tetapi Ia tetap memaksa makelar 

untuk memberikan ganti rugi, sebab akibat dari hal tersebut Ia tidak dapat menjual 

gentengnya dan hal itu mengakibatkan kerugian bagianya. Karena Ia tetap 

memaksa makelar, pada akhirnya makelar memberikan ganti rugi kepadanya 

sebanyak kurang lebih separuh dari harga beli material tanah tersebut, sebab 

makelar tidak mau masalah ini semakin rumit dan makelar juga tidak mau tali 

silaturrahmi antara penjual dan pembeli menjadi rusak. Namun ada juga dari 

makelar lain yang apabila jika dimintai ganti rugi Ia tidak mau memberikan ganti 

rugi, sebab baginya hal tersebut adalah sebuah resiko bagi pembeli dan itu 

bukanlah tanggungjawabnya lagi. 

Dalam etika bisnis Islam selain prinsip kebenaran; kebajikan dan kejujuran 

terdapat prinsip lain dalam etika bisnis Islam yakni prinisp keseimbanga dan 

prinsip tanggung jawab. Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi 

di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling 
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ridho.
19

 Dalam beraktifitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk 

berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Berlaku adil akan 

dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (tijarah), Islam melarang untuk 

menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang 

menimbulkan keraguan sekalipun.
20

 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 

surat al –Maidah: 8; 

ُِِشهََدآَءِتِالْقِْسِطِ ْيَيِلِلّ هِّ يَأَيُّهّاِالَِّذْيَيِأََهٌُْىاُكْىًُْىاِقَىَّ
صلً
َوَّلَِيَْجِرَهٌَُّكْنَِشٌَىأَُىِقَْىمِ ِ  

تَْعِدِلُىْاِاْعِدلُْىاِهَُىِأَْقَرُبِلِلتَّْقَىيِِ َعلًَِأََّلَِّ
صلً
ِتَواِتَعَولُْىىَِِ ِللّاََِخثِْير  َوتَّقُْىاِللّاَِإِىَّ  

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu 

kamu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah 

karena adil lebih dekat dengan takwa”.
21

 

 

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis 

harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak 

yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi 

yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan 

bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan.
22

 

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah 

berarti mengabaikan kebebasan individu. Dalam dunia bisnis hal semacam itu 

juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai 

                                                             
19

 Erly Juliayani, ”Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” 67. 
20

Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, 91.  
21

Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, 91.    
22

Muchlis, Etika Bisnis Islam, 32-33.    
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bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki 

tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya 

pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung 

jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan 

jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.
23

 

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak 

saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan 

Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung 

jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah 

lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.
24

 

Berdasarkan uraian diatas transaksi jual beli material tanah bahan baku 

genteng antara makelar dan pengrajin genteng di Desa Bedingin Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo terdapat sutu permasalahan yakni makelar 

mengatakan kepada pengarjin genteng bahwa material tanah tersebut mempunyak 

kualitas yang bagus, namun kenyataannya material tanah tersebut kualitasnya 

tidak bagus sehingga pengrajin genteng tersebut mengalami kerugian sebab 

banyak genteng yang Ia buat banyak yang rusak. Dan ketika pengrajin genteng 

tersebut meminta ganti rugi tidak semua makelar mau memberikan ganti rugi 

sebab hal itu dianggap sebagai resiko bagi pembeli.  

Penyelesaian dalam hukum perikatan dalam Islam itu ada tiga yaitu jalan 

perdamaian (shulhu), arbitrase (tahkim) dan proses peradilan (al Qadha). Untuk 

menyelesaikan permasalahan di atas menurut penulis yang didasari atas di 

                                                             
23

 Erly Juliayani, ”Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” 69. 
24

Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam, 17.   
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lapangan dan sumber terpercaya menggunakan jalan Shulhu/ perdamaian yaitu 

jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad antara 

kedua belah pihak. Secara bahasa sulh berarti meredam pertikaian, sedangkan 

menurut istilah sulh berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri 

perselisihan atau pertengkaran atara dua pihak yang bersengketa secara damai. 

Jadi jual beli material tanah bahan baku genteng antara makelar dan 

pengrajin genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

termasuk dalam wanprestasi yang mana makelar melakukan prestasi tetapi 

prestasi tersebut tidak sempurna dan transaksi tersebut belum sesuai dengan etika 

bisnis Islam. Karena tidak menerapkan prinsip kesimbangan dan prinsip 

tanggungjawab. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengambilan keuntungan dalam jual beli material tanah bahan baku 

genteng antara makelar dan pengrajin genteng di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika 

bisnis Islam yakni prinsip kebenaran; kebajikan dan kejujuran. Karena 

makelar tidak jujur kepada pembeli mengenai harga beli material tanah 

dari pemilik material tanah dan makelar juga tidak jujur kepada pembeli 

mengenai berapa besar keuntungan yang di dapat dari hasil jual beli 

material tanah tersebut kepada pembeli. 

2. Wanprestasi dalam jual beli material tanah bahan baku genteng antara 

makelar dan pengrajin genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena 

tidak sesuai dengan prinsip kesimbangan dan prinsip tanggungjawab. 

B. Saran 

1. Seharusnya makelar jujur kepada pembeli mengenai harga dala suatu 

transaksi berapaun besar atau kecilnya suatu keuntungan yang didapat. 

Sebab dengan menerapkan kejujuran dalam setiap transaksi maka akan 

menimbulkan kepercayaan yang lebih kuat antara pembeli dan penjual. 

Dan sebagai makelar dalam melakukan pengambilan keuntungan 

hendaknya dengan cara yang jujur dan secara jelas, agar lebih 
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memlihara dan menjaga dari sesuatu yang tidak sah, karena adanya 

penipuan dan tidak terbuka dalam memperoleh keuntungan.  

2. Pembeli hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam membeli suatu 

barang, makelar seharusnya lebih teliti dan juga lebih berhati-hati jika 

memilih material tanah dan mengecek keadaan material tanah. 
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