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ABSTRAK 

Fathuroji, Dayu . 2019. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli ketela 

gaplek di Pasar Dero, kecamatan Bringin, Kab. Ngawi. Skripsi.  Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, 

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. Salah satu praktik yang menyimpang mengenai bisnis adalah jual 

beli ketela Gaplek dengan cara mencampurkan kualitas ketela basah dan kering 

dan pemotongan berat timbangan yang dilakukan pedagang di Desa Dero, 

Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Hal itu dilakukan, karena pedagang 

merasa lebih untung dari pada biasanya, maka pedagang melakukan kecurangan 

dengan pemotongan berat timbangan dan mencampur kualitas ketela. 

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

tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas ketela gaplek di pasar 

Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dan (2) bagaimana tinjauan etika 

bisnis Islam terhadap proses penimbangan ketela gaplek oleh pembeli di pasar 

Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research), yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, penelitian yang 

dimaksud untuk memahami fenomena apa yang telah dialami oleh subyek 

penelitian. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yakni 

pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau 

ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang 

berifat khusus. 

Dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pencampuran kualitas 

ketela basah dan kering dan proses pemotongan berat timbangan telah melanggar 

prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, karena pencampuran kualitas ketala basah 

dan kering tersebut telah melanggar ketentuan dasar etika bisnis Islam, dan 

penjual juga melakukan kebohongan dan terdapat adanya unsur keterpakasaan. 

Selain itu, pada proses pemotongan berat timbangan juga melanggar etika bisnis 

Islam yakni bertentangan dengan prinsip keseimbangan, tangung jawab, dan 

kehendak bebas. Pembeli melakukan pemotongan berat timbangan secara 

sepihak, hal ini jelas termasuk memakan harta orang lain secara bathil atau 

haram. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan 

muamalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki 

pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah 

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

beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antar-

sesama manusia. Secara syar’i, Allah telah menggariskan dalam Alquran 

melalui firman-Nya Surat An-Nisa> ayat 29: 

ْ َل  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ   َيَٰٓ

َ
ا َ ِِ ِِلذ ِِ ُُ  َِلَكََٰ  ۡكَن ََ  ُُ َ  َ ََٰ مك

َ
َ ْ ُُواا ُُ ك

ََۡ 
َ ََكَ   ۚۡ ِِ ذ ٱَّللذ ُُ ك نُفَس

َ
َ ْ ُتُُواا ۚۡ َوَل َتقك ُُ ك ِن وَ  ََِج َرةً َعن َََراٖض م  ُُ ََ

ُُ ك رَِحيٗما  ِ َ٢٩  

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

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhanya Allah 

adalah Maha Penyayang Kepadamu”.
2
 

 

Ayat Alquran di atas telah menjelaskan prinsip perdagangan. Setiap 

muslim harus menjalani kehidupan seolah-olah Allah selalu hadir 

bersamanya. Seseorang harus berfikir bahwa semua harta kekayaan yang 

dimiliki merupakan kepercayaan dari Allah Swt. Pernyataan Alquran cara 

yang salah atau bathil berhubungan dengan praktik-praktik yang 

                                                           
1
 Muhammad  dan  Alimin,   Etika   &   Perlindungan  Konsumen   Dalam  

Ekonomi  Islam (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2005), 43. 
2
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ( Semarang: PT. Karya 

Toha Putra, 1998),4:29. 



 

 

bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut 

perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran 

kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak 

dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat Alquran 

menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti bahwa tidak 

boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan-golongan dalam 

hubungan bisnis.
3
 

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan 

sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya 

dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual, tentu saja dengan 

nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan 

pengertian jual beli menurut Muhammad bin Qāsim al-Ghozī, beliau 

menjelaskan, jual beli menurut bahasa adalah penyerahan sesuatu dengan 

sesuatu lain, sedangkan menurut syara’ adalah memiliki sesuatu harta 

(uang) dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan oleh syara’ untuk 

selamanya melalui pembayaran berupa uang.
4
 

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh syara’ asal memenuhi 

syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam 

jual beli adalah menyangkut objek atau benda yang dijual belikan (ma’qud 

‘alaih). 

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga 

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

Grafindo Persada, 2002), 444-445. 
4
 Muhammad bin Qa>sim al-Ghozi>, Fath Al Qari>b al-Muji>b (Surabaya: Al Hidayah, 

t.t), 31. 



 

 

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.
5
 

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem moral yang 

mewarnai tingkah laku dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam 

aktifitas ekonomi telah mencangkup nilai-nilai dasar yang bersumber pada 

doktrin tauhid yang benar, bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar 

(seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggung 

jawaban), Islam memuat norma definitif dan operasional untuk diterapkan 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, bukan sekedar lamunan apabila etika 

ekonomi Islam sesungguhnya dapat, perlu dan semestinya dibangun jika 

suatu kehidupan yang selamat dan sejahtera benar-benar ingin terwujud 

dalam realitas masyarakat.
6
 

Di dalam etika jual beli yang terpenting adalah kejujuran. Ia 

merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol 

dari orang-orang beriman, bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para 

Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan 

kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah 

pangkal cabang kemunafikan. Cacat pasar yang paling banyak 

memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan 

mencampuradukan kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta atau 

                                                           
5
 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2004), 3. 

6
 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 173. 



 

 

menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas 

yang lainnya.
7
 Allah Swt, berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 42: 

َُُموَ   نُت ك َتعك
َ
َقذ َوَ ُتُمواْ ٱۡلك ُك ِِ َوََ ِِ َقذ َِلَكََٰ    ٤٢َوَل ََُكبُِسواْ ٱۡلك

 

Artinya:”Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang 

bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu 

mengetahui”.
8
 

 

Demikian pula dalam hal menimbang objek jual beli, Islam sangat 

menganjurkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat curang. Kecurangan 

dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis karena keberhasilan bisnis 

adalah kepercayaan. Alquran memerintahkan kepada kaum muslim 

menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai 

melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.
9
 

Firman Allah Swt, dalam surat al-Isra’ ayat 35: 

 

َسُن  حك
َ
ٞ َوَ َتقِيِ ِۚ َذ لَِك َخۡيك كُمسك اِس ٱل َِ َِ َِِذا ِِككُت ك َوزِنُواْ َِلَكقِسك فُواْ ٱَكَكيك وك

َ
َوَ

وِيٗٗل 
ك
ََۡ٣٥  

Artinya:”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
10

 

  

                                                           
7
 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam 

(Jakarta: Robbani Press, 2004), 293. 

8
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 2:42. 

9
 Veithal Rivai dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economics And Finance Ekonomi 

dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2007), 221. 

10
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 17:35. 



 

 

Setiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, 

sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan dan dalam semua 

kegiatan yang berkenaan dengan orang lain. Sebagai seorang Islam tidak 

boleh berbuat penipuan, seperti menjual kualitas barang-barang yang rendah 

mutunya atau mengurangi timbangan. Harta kekayaan apapun yang 

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

rahmat dari Allah Swt.
11

 

Kegiatan bisnis Islam di atas sangat berbeda dengan kebiasaan yang 

terjadi di Pasar Dero. Dari hasil wawancara di Pasar Dero banyak terjadi 

penjual (petani) yang melakukan pencampuran antara ketela gaplek yang 

kualitasnya rendah (ketela basah) dengan kualitas yang baik (ketela kering), 

padahal antara ketela yang basah dan kering harganya berbeda.
12

 Harga 

gaplek yang kering pada saat ini adalah Rp. 5.500,00/kg, sedangkan harga 

gaplek yang basah yaitu Rp. 4.000,00/kg. Dari hasil pembelian, gapkek akan 

dijual lagi kepada pedagang-pedagang yang besar, yaitu ke Desa Padas.
13

 

Di pedagang besar ini para pengepul menjual kembali ketela gaplek 

yang dibeli dari para petani, harga gaplek di Desa Padas itu cepat sekali 

mengalami perubahan, terkadang naik dan terkadang turun. Ketika harga 

gaplek turun ada juga yang tidak berani membeli gaplek karena takut 

mengalami kerugian, dibandingkan tahun-tahun kemarin harga gaplek 

                                                           
11

 Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), 447. 

12
 Samsul, Hasil wawancara, 07 okt 2018. 

13
 Wakhid, Hasil wawancara, 14 okt 2018. 



 

 

sekarang ini mengalami kenaikan, sehingga banyak pembeli gaplek yang 

mencarinya, begitu juga dengan para petani yang belum punya gaplek juga 

ingin menanamnya. 

Setelah gaplek ditimbang para pedagang melakukan pemotongan 

berat timbangan yang berbeda-beda. Pemotongan berat timbangan yang 

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

yang 10% dari jumlah berat gaplek. Pedagang yang memotong 5% itu 

dalam membeli gaplek itu harganya lebih murah dibandingkan pedagang 

yang memotong 10%.
14

 

Dari beberapa uraian di atas peneliti melakukan penelitian tentang 

penerapan etika bisnis Islam dalam pencampuran kualitas gaplek yang 

dilakukan oleh para penjual di pasar Dero dan tentang pemotongan berat 

timbangan yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Pasar Dero dipilih 

sebagai lokasi penelitian, karena pasar ini banyak petani yang menjual 

ketela gaplek, di samping menanam padi petani banyak juga yang menanam 

ketela gaplek di ladangnya.
15

 Dari latar belakang yang telah dipaparkan di 

atas, peneliti melakukan penelitian tentang etika bisnis Islam dengan judul: 

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KETELA 

GAPLEK DI PASAR DERO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN 

NGAWI. 

 

                                                           
14

 Mahmud, Hasil wawancara, 16 okt 2018. 
15

 Ruslan, Hasil wawancara, 18 okt 2018. 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dan agar penelitian ini dapat 

terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas 

ketela gaplek di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi? 

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses penimbangan 

ketela gaplek oleh pembeli di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten 

Ngawi? 

C. Tujuan Penelitiaan 

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian 

yang dapat digunakan secara umum, dan dapat memberikan pengetahuan 

kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Adanya 

penelitian ini, yaitu bertujuan : 

1. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam dalam pencampuran 

kualitas ketela gaplek di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten 

Ngawi. 

2. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam dalam proses 

penimbangan ketela gaplek oleh pembeli di pasar Dero Kecamatan 

Bringin Kabupaten Ngawi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 



 

 

1. Manfaat ilmiah (teoritis) 

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu bagi etika bisnis 

Islam, serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah 

khususnya dalam persoalan etika bisnis Islam. 

2. Manfaat Terapan (praktis) 

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penelitian. 

b. Bagi pelaku bisnis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

yang berarti bagi konsumen khususnya yang melaksanakan jual beli 

ketela gaplek di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. 

c. Bagi akademik 

Hasil penelitian ini nantinya dapat menambah perbendaharaan 

perpustakaan tentang tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli 

ketela gaplek di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, 

serta dapat menjadi pembanding bagi mahasiswa lain dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 

d. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 



 

 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan etika bisnis Islam 

berguna untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.  

Skripsi yang pertama adalah skripsi karya Uswatun Hasanah pada 

tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli 

Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.” Masalah yang 

diangkat adalah jual beli bekatul dengan bahan dasar campuran yang 

dilakukan pedagang di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Hal itu 

pedagang lakukan karena sangat tingginya tingkat penjualan bekatul di 

Patran, maka ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam proses 

produksi bekatul dengan mencampur bekatul dengan sekam giling. 

Rumusan masalah yang di angkat yaitu: 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis 

Islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran 

Sonobekel Tanjunganom Nganjuk? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis 

Islam terhadap proses distribusi bekatul berbahan dasar campuran di Patran 

Sonobekel Tanjunganom Nganjuk? Jenis penelitian ini adalah kualitatif, 

Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yakni 

pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau 

ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan 

yang bersifat khusus. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam : 

1) Proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis 

Islam, karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak 



 

 

bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul 

dengan sekam giling. Selain itu pada produksi bekatul juga melanggar etika 

bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah 

pada kedzaliman. Kemudian pada proses produksi bekatul juga melanggar 

larangan dalam jual beli, yaitu larangan penipuan. 2) Proses distribusi 

(penjualan) bekatul telah melanggar etika bisnis Islam pada proses 

penjualan dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli yakni proses 

penjualan yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari warga Patran dan 

sekitarnya, karena pembeli tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa 

adalah bekatul berbahan dasar campuran. Sedangkan proses jual beli 

pedagang dengan pembeli dari pemilik toko pakan ternak tidak melanggar 

prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam distribusi maupun 

etika bisnis Islam dalam jual beli, karena pembeli telah mengetahui bahwa 

bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran.
16

 

Skripsi yang kedua adalah karya Muhammad Luqman Charis pada 

tahun 2018, dengan judul “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap 

Persaingan Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo.” Dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana perspektif etika 

bisnis Islam terhadap perbedaan harga daging sapi di Desa Jetis Kecamatan 

Jetis Kabupaten Madiun? 2) Bagaimana perspektif etika bisnis Islam 

terhadap kualitas penjualan daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo? Skripsi ini berkesimpulan bahwa: 1) Transaksi jual 

                                                           
16

 Uswatun Hasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul 

Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk,” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2017), 2. 



 

 

beli daging sapi belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena, jual beli 

yang terjadi adalah adanya persaingan antara penjual rumahan dan juga 

penjual pasaran yang telah memberikan harga yang berbeda kepada 

pembeli. Ini dapat merugikan penjual pasaran yang padahal mereka mencari 

keuntungan yang lebih untuk membayar uang sewa tempat mereka 

berjualan, berbeda dengan penjual rumahan yang tidak perlu menjual uang 

sewa tempat jual. Hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dalam 

prinisp keseimbangan yang di dalamnya terdapat unsure keadilan. 2) Jual 

beli daging sapi belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena transaksi ini 

mengandung unsur penipuan. Penjual daging tersebut sering mengatakan 

daging-daging tersebut sudah habis selain yang di dalam freezer dan 

digantung-gantung di depan toko, selain itu penjual daging tersebut juga 

sering mengatakan bahwa daging-daging dalam freezer tersebut masih 

bagus dan segar padahal kadang daging tersebut sudah daging sisa kemarin 

yang belum laku terjual. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis 

Islam.
17

 

Penelitian yang dilakukan oleh Qurrata A’yunina tahun 2012 yang 

berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam 

Kemasan Di Terminal “Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk”. Skripsi ini 

membahas tinjauan dari segi hukum Islam bahwa transaksi jual beli buah 

dalam kemasan tidak sesuai dengan bisnis Islam, karena tidak sesuai dengan 

ijab dan qabul. Adapun cara pedagang buah dalam kemasan di terminal 
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 Muhammad Luqman Charis, “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap 

Persaingan Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,” 

(Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 2. 



 

 

Anjuk Ladang dalam menimbang buah dalam kemasan bertentangan dengan 

etika bisnis Islam, karena tidak memenuhi ma’qud alaih. Penjual melakukan 

pengurangan dalam hal takaran atau timbangan, dan kualitas buah dalam 

kemasan di terminal Anjuk Ladang juga bertentangan dengan etika bisnis 

Islam, karena syarat ma’qud alaih tidak sesuai, sebab penjual melakukan 

penyamaran kualitasnya.
18

 

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Wawan Kunaifi tahun 2014 yang 

berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu Di UD. Jati 

Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Skripsi 

ini membahas penentuan harga jual kayu yang tidak ada acuan untuk 

menentukan harga jualnya, jadi UD. Jati Makmur menentukan sendiri. Dari 

hasil penelitian bahwa pihak UD. Jati Makmur dalam menetapkan harga jual 

barang mebelnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah 

dalam Islam karena, dalam menetapkan harga dengan cara melihat kualitas 

bahan dasar mebel yang digunakan, dan dalam penentuan kualitas kayu UD. 

Jati Makmur melakukan pemolesan dengan menggunakan cairan untuk 

merubah warna kayu. Ini tidak bertentangan dengan etika bisnis dalam 

Islam karena tujuan utama penyamaran untuk membuat barang mebel 

yang dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah dengan harga yang 

terjangkau. Bukan untuk melakukan penipuan dari segi kualitasnya.
19
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Dari penulisan skripsi di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

keduanya membahas etika bisnis dalam Islam, tetapi dalam skripsi tersebut 

belum ada yang membahas etika bisnis Islam terhadap pencampuran 

kualitas dan pemotongan berat timbangan. 

Dengan ini peneliti akan membahas secara detail, mengenai 

pencampuran kualitas ketela gaplek yang dilakukan oleh penjual dan 

pemotongan berat timbangan yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli di 

pasar Dero. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum 

tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan 

pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian 

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah.
20

 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (field 

Research) Penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan dimana 

peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam 

penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengahasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
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dan perilaku yang dapat diamati.
21

  

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu tata 

cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.
22

 

Peneliti akan meneliti secara langsung dari penjual maupun pembeli 

ketela gaplek di pasar Dero baik melalui ucapan maupun perbuatan. 

2. Kehadiran peneliti 

Pada penelitian ini peneliti akan hadir di pasar Dero kemudian 

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, 

yaitu penjual dan pembeli. 

3. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di pasar Dero Kecamatan Bringin 

Kabupaten Ngawi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

lokasi tersebut karena: 

a. Terdapat permasalahan tentang pencampuran kualitas ketela 

gaplek oleh penjual (petani) dan pemotongan berat timbangan 

oleh pembeli untuk mendapatkan keuntungan. 

b. Pasar Dero merupakan tempat dimana para petani menjual ketela 

gaplek, sehingga akan mendukung terselesainya pembahasan 

skripsi ini. 

4. Data dan sumber data 

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat 
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diperoleh suatu data atau informasi.
23

 Ada dua jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

a. Sumber data primer 

Data-data yang diperoleh secara langsung dari informan. 

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian.
24 Dalam penelitian ini yang 

menjadi informan adalah penjual dan pembeli ketela gaplek. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dianggap sebagai pendorong 

yang bisa memperkuat data yang di dapat seperti buku referensi, 

dokumentasi, jurnal, internet, dan juga melakukan wawancara 

dengan orang yang melakukan transaksi jual beli ketela gaplek 

tersebut. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan peneliti adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan 

datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh 

yang diwawancarai). Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh 
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data dari narasumber, yaitu komunikasi langsung dengan para 

penjual (petani) dan pembeli ketela gaplek di pasar Dero untuk 

memperoleh informasi, terutama dalam pencampuran kualitas dan 

pemotongan berat timbangan. 

b. Observasi 

Observasi bisa disebut dengan pengamatan, meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra.
25

 

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang 

berkaitan dengan praktik jual beli gaplek, adapun teknik observasi 

digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat terjadi transaksi 

jual beli berlangsung ,yang bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan praktek jual beli gaplek. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan perolehan data dari dokumen 

dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia 

melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai 

hal-hal berupa dokumen, foto, dan bahan-bahan lainnya yang 

dapat mendukung penelitian ini.  

6. Teknik Pengolahan Data 

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan 
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maka diperlukan adanya teknik pengolahan data. Semua data yang 

telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode sebagai 

berikut: 

 

a. Editing 

Yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta 

keseragaman antara masing-masing data penelitian. 

b. Organizing 

Menyusun dan membuat sistematika paparan yang diperoleh 

dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka 

tersebut dibuat berdasarkan sistematika pertanyaan-pertanyaan 

dalam rumusan masalah. 

c. Penemuan hasil 

Yaitu melakukan analisis terhadap semua data yang telah 

terkumpul dalam praktik jual beli ketela gaplek di pasar Dero. 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang 

telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang 

dikemukakan oleh Milles Huberman, yaitu mereduksi data, penyajian 

data, dan menarik kesimpulan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah analisis penelitian 

Keterangan:  

a. Reduksi Data 

Adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara 

dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. 

b. Display Data 

Adalah menyajikan kumpulan informasi atau data yang tersusun 

yang memperbolehkan pendiskripsian kesimpulan dan 

pengambilan tindakan dengan model matrik, grafik, jaringan kerja 

dan bagan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Reduksi 
Data 

Pengumpulan 
Data 

Penarikan 
Kesimpulann 

Display 
Data 



 

 

Adalah merupakan langkah ketiga dari aktivitas analisis data. Data 

yang telah diperoleh sejak mulanya mencoba diambil kesimpulan. 

Sehingga kesimpulan itu senantiasa harus diverifikasi selama 

penelitisn berlangsung.
26

 

G. Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-

tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk 

suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 

urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang 

utuh, maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Untuk memberikan gambaran mengenai penjelasan secara 

umum dan gambaran tentang isi skripsi di antarannya berisi 

tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian 

dan sistematika penelitian. 

BAB II: ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan Pengertian etika bisnis Islam, Dasar hukum, Ketentuan 

dasar etika bisnis Islam, Prinsip-prinsip jual beli, dan Larangan-

larangan dalam transaksi jual beli. 
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BAB III: JUAL BELI KETELA GAPLEK DI PASAR DERO 

KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI 

Bab ini adalah pemaparan data-data yang telah dihimpun penulis 

dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan oleh penulis yaitu 

mendiskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang 

meliputi: Profil pasar Dero, Praktik jual beli ketela gaplek di 

pasar Dero, Kualitas ketela gaplek yang diperjualbelikan dan 

Pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pembeli. 

BAB IV: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

JUAL BELI KETELA GAPLEK DI PASAR DERO 

KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI 

Bab ini adalah pokok dari skripsi yang memaparkan tinjauan 

etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli ketela gaplek di 

pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi yang meliputi: 

analisis etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas ketela 

gaplek di pasar Dero dan analisis pemotongan berat timbangan 

oleh pembeli di pasar Dero. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang 

berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan 

penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian.  

 

 



 

 

BAB II 

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI 

A. Pengertian Etika Bisnis Islam 

1. Pengertian Etika 

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” berarti adat istiadat. 

Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang 

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

diwariskan dari satu orang lain atau satu generasi ke generasi yang 

lainnya.
27

 Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak 

arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, 

kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan tiga 

arti: “1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak 

dan kewajiban moral (akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang 

berkenaan dengan akhlak, 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut 

suatu golongan atau masyarakat”.
28

 

Etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang 

berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan 

manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. 

Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma, di 

antarannya norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan 
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santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan, 

norma agama berasal dari agama, norma moral berasal dari suara hati 

dan norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari.
29

 

Etika merupakan bagian dari filsafat yang menjadi konsen para 

filosof sejak zaman Socrates. Ia menjadi peletak madzab kebahagiaan 

sehingga konsep dan pemikiran tentang kebahagiaan yang didorong oleh 

etika menyebar di kalangan komunitas filsuf Yunani.
30

 Etika termasuk 

filsafat dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling 

tua. Dalam konteks filsafat Yunani kuno, etika sudah terbentuk dengan 

kematangan yang mengagumkan. Etika adalah ilmu, tapi sebagai filsafat 

ia tidak merupakan suatu ilmu empiris.
31

 

Begitu juga dengan filsafat etika bagi Plato yang dipengaruhi 

oleh pemikiran Socrates menekankan bahwa bangunan etika harus ditata 

terlebih dahulu dengan merobohkan teori pengetahuan terlebih dahulu 

sehingga ketika meletakkan posisi epistemologi memudahkan bangunan 

etika. Socrates juga menerapkan bangunan epistemologinya pada filsafat 

etikanya.
32

 

Menurut Rafik Issa Bekun sebagaimana dikutip oleh Veithzal 

Rifai, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang 

membedakan baik dari buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat 
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normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau 

tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.
33

 

Secara umum, etika sering disamakan dengan moral, padahal 

etika dan moral adalah dua hal yang berbeda, walaupuun keduannya 

menyangkut baik dan buruk. Etika dalam bahasa Inggris berasal dari 

kata ethics yang berarti tata susila pula, sedangkan moral berasal dari 

kata mores yang berarti kebiasaan atau “custom”. Namun sering 

digunakan secara bergantian. Yang pasti etika adalah perilaku dalam arti 

yang lebih praktis atau praktiknya moral. Sedangkan moral adalah 

sumber etika, dalam pengertian praktis maupun normatif.
34

 

2. Pengertian Bisnis 

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa dis adari telah 

terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Kata 

“bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “bussines” dari 

bahasa inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus 

berhubungan dengan keuntungan. Menurut Buchari Alma, (2007: 5), 

pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang 

memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang 

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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Secara etimologis, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau 

sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan 

keuntungan.
35

 Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada 

peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan 

atau pengolahan barang (produksi). Bisnis yang sehat adalah bisnis yang 

berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim 

hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat 

mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.
36

 

3. Pengertian Bisnis 

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa dis adari telah 

terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Kata 

“bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “bussines” dari 

bahasa inggris yang berarti kesibukan.Pengertian Etika Bisnis Islam 

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk 

mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu 

melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan 

perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan 

perusahaan.
37

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan norma di mana para 
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pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan 

berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.
38

 

B. Dasar hukum etika bisnis Islam 

1. Alquran 

Alquran menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal 

dan dibolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan 

sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan.
39

 

ِمُنوَ َۖ وََسُُتَدُّوَ   لِ َوقُ  كُمؤك ُُ ك َورَُسوُُلُۥ َوٱل ُ َعَمَُ َمُُواْ فََسَۡيَى ٱَّللذ ٱعك
َمُُوَ   ُُ  ََِما ُكنُت ك َتعك َه َدةِ َفُينَب ُِئ ِِ  ٱَكَغيكِب َوٱلشذ  ُ   ١٠٥ََِِل  َع

ُُُُ

Artinya : Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan 

(QS. at-Taubah : 105 ).
40

 

 

Alquran dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan 

mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan 

seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, 

seperti jual beli, untung-rugi, dan sebagainnya. Dalam konteks Alquran 

menjanjikan: 
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 ۡۚ نذَة َ  ذ لَُهُ  ٱۡلك
َ
ََٰ لَُه  َِۡ مك

َ
نُفَسُه ك َوَ

َ
ِمننَِي َ كُمؤك ى  ِمَن ٱل َُتَ َ ٱشك ِِ ذ ٱَّللذ

ا ِِف  ًدا َعَُيكهِ َحق ٗ َتُُوَ َۖ وَعك ُتُُوَ  َوُيقك ِ َفَيقك ِِ ٱَّللذ يَُق تُُِوَ  ِِف َسبِي
دِ  ََف  ََِعهك وك

َ
ِِ َوٱَكُقركَءاِ ِۚ َوَمنك َ جِني ِ

َرى ةِ َوٱۡلك واْ ٱتلذوك َتبكِِشُ ِۚۡ فَلسك هِۦ ِمَن ٱَّللذ
ُز ٱَكَعِظيُ   ُت  َِهِۚۦۡ َوَذ لَِك ُهَو ٱَكَفوك ِي ََاَيعك ُ  ٱَّلذ ُُ   ١١١َِبَيكعِ

ُُُُ
Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin 

diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk 

mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka 

membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar 

dari Allah di dalam taurat, injil dan al-Quran. dan siapakah 

yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka 

bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, 

dan itulah kemenangan yang besar. (QS. at-Taubah : 111).
41

 

 

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas 

kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani 

(ditantang) oleh Alquran dengan menawarkan satu bursa yang tidak 

mengenal kerugian dan penipuan.
42

 

Manusia mempunyai kebebasan dalam usaha, akan tetapi mereka 

tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil bisnis yang 

diusahakan menjadi halal dan barakah karena prosedur perolehannya sah 

menurut Alquran. Di sinilah arti penting agar dalam aktivitas bisnis perlu 

memperhatikan keadilan, keterbukaan, menghindari praktik riba dan lain 

sebagainnya yang bisa menciderai nilai-nilai etika yang harus 

dihormati.
43
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Menurut Alquran, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis 

yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek 

dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di 

akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses 

dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas 

keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Artinya, keputusan dalam 

masalah bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang gegabah atas 

dorongan hawa nafsu. Jika hal ini terjadi justru akan membawa 

konsekuensi yang kurang menguntungkan dalam bisnis yang seharusnya 

diperhitungkan bagi pelakunnya. Selain itu, Alquran memerintahkan 

orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah dan menjaga janjinya, 

memerintahkan mereka untuk adil dan moderat dalam perilaku mereka 

terhadap Allah.
44

 

2. As-Sunnah 

 ذ  َعنْهُ  ُُاَّلل   رَِضَ  َرافِعِ  َْنِ  رِفَاَعةَ  َعنْ 
َ
ُذ َ  َعَُيْهِ  ُُاَّللذ  َصّلذ  انلذِبذ  َ َِ  وََس ِ يُّ  : ُسئ

َ
َ 

ْطَيُب  اََْكْسبِ 
َ
ُِ  : قَاَل  ؟ َ ِِ  َعَم ِ  الرذُج ور   َبيْع   َوُكُّ  , بَِيِده رُ  َرَواهُ ) َمْْبُ  اَََْبذ
َحهُ  ُِ ُ  َوَصحذ  (اْۡلَ

Artinya:Dari Rifa>’ah bin ra>fi’ sesungguhnya Rasulullah Saw ditanya 

salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang 

paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab. “usaha tangan 

manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. al-

Bazzar dan al-Hakim).
45
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3. ‘Urf (Adat) 

a. Pengertian ‘Urf (adat) 

Sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah 

berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di 

tengah masyarakat atau umat. 

b. Macam-macam  ‘Urf (adat) 

Adat yang telah berlangsung lama, dalam hubungannya 

dengan hukum  syara’ ada tiga macam: 

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

baik oleh hukum syara’ dinyatakan berlaku umat Islam, baik 

dalam bentuk diterimanya dalam Alquran maupun mendapat 

pengakuan dari Nabi. Contohnya pembayaran diat atau tebusan 

darah sebagai pengganti hukum qishash telah berlaku ditengah 

masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Alquran untuk 

dipatuhi umat Islam. Adat dengan bentuk ini sendirinya 

diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash al-

quran. 

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

tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, 

dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Contohnya: 

kebiasaan berjudi, minum khamr, dan bermuamalat dalam bentuk 

riba. Disepakati oleh para ulama adat dalam bentuk ini tidak 

boleh dilakukan. 



 

 

3) Adat atau kebiasaan yang terdapat ditengah masyarakat belum 

diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara’ yang 

melarangnya, adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam 

menetapkan hukum syara.
46

 

c. Syarat pengamalan ‘Urf (adat) 

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum 

menetapkan empat syarat dalam pengalamannya: 

1) Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan 

kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan 

dan keburukan. 

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

yang berada dalam lingkungan tertentu. 

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

datang kemudian. 

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

C. Ketentuan Dasar Etika Bisnis Islam 

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan 

memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah Swt.
47

 

Prasyarat untuk memperoleh keberkahan atas nilai transenden seorang 
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pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis 

yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:
48

 

1. Kesatuan (tauh}id) 

Kesatuan ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam 

adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Allah. 

Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang 

menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak 

sempurna dengan dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan 

vetikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh 

tanpa syarat di hadapan Allah, dengan menjadikan keinginan, ambisi, 

serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya: 

َِمنَي  َكَعُ  ِ ٱ ِ َرب  ِك ِِ ذ َصَٗلِِت َونُُسِِك َوََمكَياَي َوَمَماِِت َّلِلذ   ١٦٢قُ

Artinya: Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, 

hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta 

alam. (Q.S. al-An’am: 162).
49

 

Kemudian dalam penerapannya berdasarkan prinsip keesaan ini, 

pengusaha muslim dalam melakukan entitas bisnisnya tidak akan 

melakukan paling tidak tiga hal: Pertama, diskriminasi di antara 

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

ras, jenis kelamin atau agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa untuk 

melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta 

kepada Allah. Ketiga, menimbun kekayaannya dengan penuh 
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keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang 

muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan 

bijaksana.
50

 

2. Keseimbangan (keadilan) 

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan 

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

sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8 yaitu: 

َهاَيَٰٓ  يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  َّلذ ْ  َءاَمُنوا ِ  ِمنيَ قََٰذ   ُكونُوا ا  َّلِلذ ِ  ءَ ُشَهَدا ُُ ك َيك  َوَل  ِط  قِسك َك لَ  رَِمنذ
َٰٓ  م  قَوك  ا ُ ُ ََُشنَ  لذ  ََعَ

َ
ْۚۡ َتعك  أ ْ عك ٱ ِدلُوا قك  ُهوَ  ِدلُوا

َ
َۖ لُِتذقك  َرُب َ ْ ٱوَ  َوى  ۚۡ ٱ تذُقوا َ َ ٱ ِِ ذ  َّللذ  َّللذ

ر    ٨ َمُُو َ َتعك  ََِما َخبُِۡي
Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak 

adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
51

 

 

Pada konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-

aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan 

pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat 

yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam di dahulukan atas 

sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan sama 

halnya dengan terjadinya kedhaliman. Dengan demikian, Islam 

menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang 
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lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan 

hak penjual dan lain sebagainya.
52

 

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah 

memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan 

takaran timbangan dalam jual beli. Sangat menarik untuk mengetahui 

makna ‘adl adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam 

ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan 

kecintaanya untuk memiliki barang-barang.
53

 

3. Kehendak bebas 

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk 

berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, 

kendati kebebasan yang dimiliki Allah.
54

 kebebasan merupakan bagian 

penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak 

merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. 

Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia 

untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang 

dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi 

kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya 

kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, 

dan sedekah.
55

 Allah berfirman dalam surat an-Nisa> ayat 29: 

                                                           
52

 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam, 15. 
53

 Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islam, 37. 
54

 Ibid.,16. 
55

 Abdul Aziz, Etika Bisnis Islam, 46. 



 

 

ِينَ  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ وَ   َيَٰٓ ُُ ََ  

َ
ا َ ِِ ِِلذ ِِ َكََٰ  ُُ  َِل ۡكَن ََ  ُُ َ  َ ََٰ مك

َ
َ ْ ُُواا ُُ ك

ْ َل ََۡ َءاَمُنوا
ُُ ك رَِحيٗما  ِ َ ََكَ  َ ۚۡ ِِ ذ ٱَّللذ ُُ ك نُفَس

َ
َ ْ ُتُُواا ۚۡ َوَل َتقك ُُ ك ِن ََِج َرةً َعن َََراٖض م 

٢٩ُُ
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.
56

 
 

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah 

manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya 

ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerah 

hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang 

telah ia buat.
57

 

4. Tanggung jawab 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan 

oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia 

perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini 

berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan 

mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung 

jawab atas semua yang dilakukannya.
58

 

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala 

pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting 
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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. 

Konsep tanggung jawab dalam Islam, terdapat dua aspek 

fundamental. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status 

kekhalifahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung 

jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. 

Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja 

bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia 

(yang bebas) di samping harus sensitive terhadap lingkungannya, 

sekaligus juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasan 

sendiri.
59

 

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam 

misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, 

ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis 

ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. 

Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.
60

 

5. Kebenaran (kejujuran dan kebajikan) 

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna 

kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu 

kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan 
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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, etika bisnis Islam sangat menjaga dan 

berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu 

pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam 

bisnis.
61

 

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran 

al–Ghaza>li> sebagaimana dikutip Muhammad Djakfar, merumuskan 

enam kebajikan berikut: 

a. Jika seorang membutuhkan maka rang lain harus memberikannya 

dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi 

melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik. 

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

dirinya membayarnya sedikit berlebih. 

c. Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang 

harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi 

peminjam. 

d. Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang 

yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan. 

e. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila 

membayar hutangnya tanpa diminta. 
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f. Ketika menjual secarra kredit, seseorang harus cukup bermurah 

hati tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu 

membayar dalam waktu yang ditetapkan. 

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi 

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

penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas 

apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.
62

 

D. Jual  Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Secara etimologis jual beli berarti tukar menukar sesuatu. 

Sedangkan secara terminologis jual beli adalah transaksi tukar-menukar 

materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa 

secara permanen. Istilah jual beli pada hakikatnya hanya berlaku dalam 

komoditi berupa barang bukan jasa. Sebab jual beli hanya berlaku pada 

materi, sementara jasa pada hakikatnya bukan termasuk materi.
63

 

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan 

barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa 

dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu : 

tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan. 
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Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis 

(pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung 

oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. 

Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta 

otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan 

yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan 

pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di 

tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (pasal 1513 

KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. 

Dari beberapa definisi di atas dipahami bahwa jual beli ialah 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai scara 

ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan 

pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang 

telah dibenarkan syara’ dan disepakati.
64

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

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

sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275: 

ِينَ ٱ   َّلذ
ك
ُُو َ يَۡ َِبو  ٱ ُُ ْ لر  ِيٱ َيُقومُ  َكَما ِِلذ  َيُقوُمو َ  َل  ا هُ  َّلذ ُِ يك ٱ َيَتَخبذ  ِمنَ  نُ َط  لشذ

ك ٱ ۚۡ ل ِ نذُه ك  لَِك َذ   َمس 
َ
ْ قَالُوا  َِأ َ ٱ ِِنذَما ا َِبو  ٱ ُِ ِمثك  عُ يك لك ْ  لر  ِذ  ا َح

َ
ُ ٱ َوَ َ ٱ َّللذ َِبو  ٱ وََحرذمَ  عَ يك لك ْۚۡ لر   ا

ا  َفَمن ِن ِعَظةٞ َموك  ۥَءهُ َجا ب ِهِ  م  مك  َسََُف  َما ۥفََُهُ  نَتَه  لفَ  ۦرذ
َ
َِۖ ٱ ََِِل  ۥا ُرهُ َوَ  ََعدَ  َوَمنك  َّللذ

ْوَلَٰٓ 
ُ
صك  ئَِك فَۡ

َ
و َ َخ   فِيَها ُه ك  نلذارِ  ٱ ُب َح  َ   ٢٧٥ ِِلُ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
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syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Allah, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 
65

 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah 

telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan 

melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Nabi Muhammad 

SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang 

berbunyi : “Dari Hurairah R.A Rasulullah SAW mencegah dari jual beli 

melempar kerikil dan jual beli gharar (H.R. Muslim)”. 

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau 

boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syaitibi hukum jual beli bisa 

menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi penimbunan barang 

sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek 

semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual 

barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib 

memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga serta 

pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat 

merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. 
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Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual 

beli adalah boleh. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status 

jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya 

syarat dan rukun jual beli.
66

 Hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, 

sunnah dan makruh. 

a. Contoh yang wajib: Apabila seseorang sangat terdesak untuk 

membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan 

menimbunnya atau tidak menjualnya. 

b. Contoh yang haram: memperjualbelikan barang yang dilarang 

dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya. 

c. Contoh yang sunnah: seorang penjual bersumpah kepada orang lain 

akan menjual barang dagangannya, yang tidak sah akan 

menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.  

d. Contoh yang makruh: memperjual belikan kucing dan kulit 

binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.
67

 

3. Syarat dan Rukun Jual beli 

Menurut Imam Nawawi rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: 

harus adanya akid (orang yang melakukan akad), barang yang diakadkan 

dan ijab qabul, yang terdiri atas penawaran permintaan. 

a. ‘Akid 
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Adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, 

yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik 

asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik 

asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk 

mentransaksikannya. 

b. Objek akad 

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui 

dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang 

samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu 

dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi’i telah 

mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. 

c. Ijab dan qabul 

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang 

ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari 

pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. 

Dimana, keduannya terdapat persesuaian maksud meskipun 

berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, 

lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak 

terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama 

tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.
68

 

d. Ada nilai tukar pengganti barang 
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Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi 

tiga syarat; bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau 

menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan 

alat tukar (medium of exchange). 

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qabul dalam 

kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan 

kata-kata lain antar ijab qabul, (b) Orang-orang yang berakad (penjual 

dan pembeli) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual 

dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qabul. 

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) baligh, 

berakal agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah kamu berikan 

hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (b) beragama Islam, syarat 

ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya, 

dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, 

karena di takutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam. 

Sebagaimana firman Allah: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi 

jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 

beriman”. (c) ada benda atau barang yang di perjual belikan (d) tidak 

mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari 

pihak lain. 

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantarannya; (a) harus 

suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran 



 

 

hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, 

kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak 

boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau 

ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli 

karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan 

setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik 

sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil 

mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, 

(f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang 

yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya 

dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI KETELA GAPLEK DI PASAR DERO 

KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI 

A. Profil Pasar Dero 

1. Profil singkat pasar Dero 

Menurut Bapak Ar: 

“Pasar Dero berdiri tahun 1920 M, yang pertama kali 

terletak di sebelah selatan kelurahan desa Dero. Pada tahun 1930 

M. pindah ke utara lapangan Desa Dero karena diusir oleh pemilik 

tanah. Tanah yang ditempati pada waktu itu milik pak carik Desa 

Dero Kecamatan Bringin”.
70

 

 

Pada tahun 1937 M, pasar itu di Pagar Besi, tetapi pada tahun 1942 

pagar tersebut sudah banyak yang hilang dicuri orang untuk membuat 

paku rumah karena pada waktu itu belum ada toko yang menjual paku. 

Barang yang diperjualbelikan masih sangat minim yaitu hanya 

singkong (gaplek), buah kelapa dan makanan palawija lainnya. Biasanya 

penjual berasal dari Desa Nggandong, Kenongorejo dan desa Dero sendiri. 

Para penjual membawa barang dagangannya hanya dengan jalan kaki 

karena saat itu belum ada kendaraan umum yang masuk ke desa. Tempat 

yang digunakan untuk transaksi itu masih sangat sederhana dengan 

membuat rumah kecil (gubuk) yang terbuat dari bambu dan di atasnya 

ditutupi daun alang-alang. Pertama kali ada alat transportasi seperti 

kendaraan umum, sepeda motor di pasar Dero itu pada tahun 1935 
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semenjak jalan itu dilebarkan oleh Vaan Den Bosh yaitu orang belanda 

yang menjadi ketua dalam membuat jalan atau pelebaran jalan. Seiring 

berkembangnya zaman pasar itu mulai diperbarui sedikit demi sedikit 

sampai sekarang. 

2. Letak geografis pasar Dero 

Menurut Bapak Ar: 

“Pasar Dero terletak di utara lapangan Desa Dero, yaitu arah Timur 

ke Desa Kenongorejo, arah Barat ke Desa Mboto dan arah Utara ke 

Desa Nggandong. Letak pasar Dero yang sangat strategis ini 

menjadikan banyak orang yang bertransaksi semakin ramai 

khususnya saat musim  panen tiba, karena mayoritas masyarakat 

Bringin itu pekerjaannya adalah petani”.
71

 

  

Letak goegrafis pegunungan memang sangat cocok untuk bertani terutama 

ketela gaplek, jagung, kacang, dan palawija lainnya. Sebagian masyarakat 

Gandong ada yang bertempat tinggal di dekat hutan pohon Jati yang 

berada diperbatasan Bojonegoro dengan Ngawi, sehingga meskipun tidak 

memiliki tanah yang luas untuk bertani mereka banyak yang bercocok 

tanam di ladangnya, petani sendiri menyebut ladangnya dengan sebutan 

mbaon. Pihak perhutani memang memberikan ijin untuk mengolah tanah 

selama pohon jatinya dirawat dan tidak dirusak. Pada saat panen para 

petani menjualnya ke pedagang yang dekat dengan desa masing-masing 

dan ada juga yang dijual ke pasar Dero. 
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Di depan pasar Dero terdapat ruko-ruko yang didirikan pada tahun 2005. 

Dana yang digunakan itu dari desa memberikan subsidi sebesar 

Rp.7.000.000,00 untuk pembangunan 8 ruko, sehingga kekurangannya itu 

ditanggung sendiri-sendiri oleh orang yang akan menempati. Mengenai 

tempat para pemilik ruko melakukan kontrak terhadap desa selama 

sepuluh tahun. Pada tahun 2015 lalu telah direhap total, tempatnya 

ditingkat dan bawahnya dijadikan tempat parkir kendaraan. Tetapi dengan 

dibangunnya pasar Dero itu menyebabkan pasar semakin sepi karena 

ketidak mampu nya para pedagang untuk membayar kontrak ruko tersebut. 

Menurut bapak A: 

“Hak milik ruko itu hanya sistem kontrak biasanya selama 10 

tahun setelah kontraknya habis maka melakukan perpanjangan 

kembali. Kontrak antara pedagang dengan desa itu sudah 

bermaterai hitam diatas putih. Dana kontrak sebenarnya akan 

digunakan untuk memperbarui pasar.”
72

 

 

Pemungutan retribusi antara pedagang yang satu dengan yang lain 

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

berdasarkan dagangan yang dijual oleh pedagang. Dari pendapatan 

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

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

kebersihan. Pasar itu milik desa sehingga pengelolanya bukan pegawai 

negeri. Setelah tahun 2015 itu retribusi disetor ke Desa setiap bulan.  

Menurut bapak A: 

“Dana retribusi satu hari rata-rata mendapatkan Rp.30.000,00 

sampai Rp.40.000,00 dan dana yang disetorkan kepada desa itu 
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sekitar Rp.300.000 sampai Rp.400.000 per bulan. Tetapi petugas 

kebersihan gajinya masih menjadi tanggung jawab petugas 

pasar.”
73

 

 

B. Praktik jual beli ketela gaplek  di Pasar Dero 

1. Kualitas ketela gaplek yang diperjualbelikan 

Mayoritas masyarakat Dero pekerjaannya adalah petani. Selain padi 

tanaman gaplek merupakan jenis tanaman yang diandalkan karena 

dibandingkan rempah-rempah yang lain harganya cenderung lebih tinggi, 

dan penanamannya yang mudah dan tidak terlalu menghabiskan biaya 

tambahan, Ketela Gaplek biasanya ditanam diladang petani, Usia gaplek 

yang baik adalah lebih dari 9 bulan dari waktu tanam terutama pohon 

gaplek yang akan dijadikan bibit. Dalam satu tahun ada dua jenis ketela 

yang siap dipanen, yaitu ketela paroka (gaplek) dan ketela biasa. Banyak 

juga ketela yang belum sampai waktu panen sudah diserang hama dan 

biasanya apabila sudah terkena hama (virus) sulit untuk diobati. 

Menurut Bapak D: 

“Tanda-tanda bahwa ketela telah terkena hama (virus) adalah 

semua daunnya menguning dan apabila ketela tersebut lama tidak 

diambil maka akan membusuk (boneng). Tetapi apabila ketela 

telah diketahui tanda-tanda terkena virus sebaiknya segera diambil 

untuk dijual meskipun dengan harga yang murah dari pada 

menjalar pada ketela yang lain”.
74

 

Meurut Bapak R:  

“Jenis ketela yang sering ditanam oleh petani di desa Dero yaitu: 

ketela gaplek, yaitu ketela yang dijadikan bahan untuk membuat 

tepung terigu, ketela biasa, biasanya digunakan untuk membuat 
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makanan seperti gethuk, krupuk ketela, dan lain-lain, ketela rambat 

yang bentuknya kecil, berwarna ungu dan rasanya manis biasanya 

dijual untuk bahan kripik. Ketika ketela gaplek sudah waktunya 

panen maka gaplek diambil dari tempat penanaman untuk dibawa 

pulang”.
75

 

Setelah gaplek dipanen sebelum dijual gaplek harus dikupas dan 

dijemur terlebih dahulu agar harganya lebih tinggi, karena antara gaplek 

kering dan gaplek basah harganya berbeda. Harga gaplek kering bisa 

mencapai Rp. 4000/kg, untuk mengetahui gaplek betul-betul kering perlu 

dijemur selama 4 sampai 5 hari, tergantung cuaca. Ada juga petani yang 

menjemur gaplek belum sampai kering sudah menjualnya, biasanya hanya 

dijemur 2 hari. Tetapi tak sedikit petani yang mencampurkan gaplek basah 

dan gaplek kering untuk dijual. 

Menurut Bapak SP: 

“Harga gaplek itu berbeda-beda, gaplek yang kering pada saat ini 

adalah Rp.4.000,00/kg, sedangkan harga gaplek yang basah yaitu 

Rp. 3.000,00/kg, tetapi harga ini sering mengalami perubahan, dan 

harga ini mengikuti orang yang akan membeli gaplek (pengepul). 

Alasan yang lain yaitu harga gaplek apabila disendiri-sendirikan 

akan terjual lebih murah dibandingkan dengan dicampur karena 

apabila gaplek itu dijual khusus gaplek yang kering saja harganya 

hanya selisih Rp.500,00”.
76

 

Apabila akan memilah-milah antara gaplek yang berkualitas baik 

(kering) dengan yang berkualitas buruk (basah) itu membutuhkan waktu 

yang lama, jadi ketika gaplek akan dijual, masyarakat lebih memilih untuk 

mencampurnya. 
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Contoh penghitungan harga penjualan gaplek, apabila seorang 

penjual itu menjual gapleknya dengan berat bersih 30 kg khusus yang 

berkualitas jelek (basah) itu harganya Rp.3.000,00, sedangkan gaplek yang 

berkualitas baik semua (kering) itu harganya Rp. 4.000,00. Jadi jumlahnya 

adalah 30 kg x Rp. 3.000,00 = Rp. 90.000,00 (gaplek kualitas jelek). 30 kg 

x Rp. 4.000,00 = Rp. 120.000,00 (gaplek kualitas baik). 

Para petani dalam menjual gaplek lebih memilih gapleknya dicampur dari 

pada dipisah-pisahkan kualitasnya tetapi ketika sudah dibeli oleh tengkulak, 

gaplek akan dijual kembali, gaplek dipilah-pilah atau diservis (bahasa setempat) 

kualitasnya yaitu antara yang baik dengan yang buruk. Pedagang gaplek dalam 

melakukan servis (bahasa setempat) itu dilakukan di tempat pembelian. 

Dilakukan ditempat pembelian karena pedagang memiliki tempat penampungan 

barang dagangan sendiri atau ada juga yang masih kontrak. Tujuan dilakukan 

servis adalah untuk membedakan antara gaplek yang berkualitas baik (kering) 

dan gaplek yang berkualitas jelek (basah) dan membersihkan kulit yang masih 

menempel pada gaplek. Gaplek yang berkualitas jelek tersebut kemudian di 

jemur oleh pedagang sampai kering dan mejualnya dengan harga yang tinggi. 

Gaplek yang berkualitas baik itu kemudian oleh pedagang dimasukkan dalam 

karung (sak) untuk dijual ke desa Padas. 

2. Pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pembeli. 

Macam-macam timbangan yang digunakan untuk menimbang gaplek 

ada tiga yaitu timbangan gantung, timbangan duduk dan timbangan digital. 

Timbangan gantung: timbangan yang tidak mempunyai platform tempat 

timbang, jadi penimbangannya langsung digantungkan di timbangan. 



 

 

Timbangan duduk: timbangan dimana benda yang ditimbang dalam 

keadaan duduk atau sering disebut platform scale. Timbangan digital: 

timbangan yang bekerja secara elektronic dengan tenaga listrik dan 

indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
 
Namun mayoritas 

timbangan yang digunakan untuk menimbang gaplek adalah timbangan 

duduk. Karena timbangan ini bisa menimbang 2-3 karung sekaligus. 

Setelah gaplek ditimbang para pedagang melakukan pemotongan 

berat timbangan yang berbeda-beda. Tujuan dilakukan pemotongan secara 

berbeda-beda itu untuk bersaingan antara pedagang yang satu dengan yang 

lain. 

Menurut bapak SP: 

“Pemotongan berat timbangan yang diterapkan oleh pedagang itu 

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

jumlah berat gaplek. Pedagang yang memotong 5% dalam 

membeli gaplek itu harganya lebih murah dibandingkan pedagang 

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

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

kg yang dipotong 5% berat bersihnya yaitu 28,5 kg, dikalikan 

harga gaplek Rp 3.000,00 adalah Rp 85.500,00. Dan pedagang 

yang memotong berat timbangan 10% dari berat gaplek 30 kg, 

berat bersihnya adalah 27 kg dikalikan Rp. 4.000,00 adalah 

Rp.108.000,00”.
77

 

Menurut Ibu SL: 

“Ada juga pedagang dalam memotong berat timbangan hanya 

dengan kira-kira saja, suatu misal dalam penimbangan gaplek 

beratnya  30 kg itu dipotong 4 Kg. Ini hanya diterapkan terhadap 

pembelian gaplek yang berkualitas jelek (gaplek basah), karena 
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gaplek basah harganya cepat mengalami penurunan dibandingkan 

dengan gaplek yang berkualitas baik (gaplek kering)”.
78

 

Dalam pemotongan berat timbangan gaplek penjual dirugikan karena 

dalam pemotongan itu dilakukan secara sepihak oleh pedagang dan 

mereka tidak mau ditawar. Jadi dengan terpaksa penjual tetap 

menyerahkan gapleknya. Semua pedagang dalam memotong berat 

timbangan dilakukan secara sepihak jadi penjual tidak punya hak untuk 

ikut menawar potongannya. Biasanya yang Biasa ditawar hanya harganya 

saja.
 

Berdasarkan survei pembeli gaplek memang benar bahwa 

pemotongan berat timbangan itu dilakukan berbeda-beda dan dalam 

menentukan pemotongan tersebut hanya dilakukan oleh pedagang 

(tengkulak) saja tanpa tawar-menawar dengan penjual gaplek. 

Dalam penimbangan ada pedagang yang menimbang tidak sesuai 

dengan berat yang sebenarnya yaitu selain memotong secara terang-

terangan mereka mengatakan lebih sedikit dari berat aslinya. Suatu misal 

berat gaplek dalam 1 karung (sak) beratnya 27,5 kg itu hanya dikatakan 27 

kg saja. Hal ini biasanya dilakukan oleh pedagang yang lebih besar 

(pengepul) terhadap pedagang-pedagang yang kecil. Mengapa hal ini 

dilakukan? Pedagang yang besar (pengepul) telah mengklaim bahwa 

gaplek dari Dero itu banyak tanah yang masih menempel dan kualitasnya 

itu tidak begitu kering dalam menjemurnya. Tetapi tidak semua gaplek 

yang dijual di atas itu kualitasnya tidak baik (basah). Hal ini hanya alasan 

pedagang (tengkulak) agar bias mendapatkan keuntungan yang tinggi. 
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BAB IV 

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 

KETELA GAPLEK DI PASAR DERO KECAMATAN BRINGIN 

KABUPATEN NGAWI 

Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang 

berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis 

Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha 

atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran Islam.
79

 

Jual beli merupakan suatu peristiwa di mana seseorang menyerahkan 

barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta (yang selanjutnya 

disebut penjual), kepada orang lain yang mana ia menyerahkan sejumlah ganti 

rugi, barang yang akan di terima sebagai harga kepada penjual (yang 

selanjutnya disebut sebagai pembeli), setelah ada persetujuan di antaranya 

mengenai barang dan harganya dengan dasar sama-sama rela serta ridho atas 

keduanya.
80

 

Pada pembahasan kedua telah dipaparkan tentang teori yang berkaitan 

dengan data lapangan penelitian ini, dan data yang telah penulis peroleh 

dipaparkan pada Bab III. Selanjutnya, pada bab ini penulis berusaha untuk 

menganalisis berdasarkan pada pembahasan sebelumnya. 
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A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pencampuran Kualitas Gaplek Di 

Pasar Dero Kecamatan Bringin kabupaten Ngawi 

1. Ditinjau dari prinsip Kesatuan 

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep taw>}hid yang 

memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam 

bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta 

mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari 

konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan 

sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka 

etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk 

suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.
81

 

َِمنَي  َكَعُ  ِ ٱ ِ َرب  ِك ِِ ذ َصَٗلِِت َونُُسِِك َوََمكَياَي َوَمَماِِت َّلِلذ   ١٦٢قُ

Artinya: Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. 

Al-An’a >m: 162).
82

 

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara praktik jual beli 

ketela gaplek di pasar Dero kecamatan Bringin kabupaten Ngawi, ketika 

kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli, pihak penjual 

mengatakan bahwa gaplek yang dijualnya adalah murni gaplek kering, 

padahal dalam karung itu terdapat pencampuran antara kualitas gaplek 

kering dan gaplek basah. Pihak penjual melakukan semua ini agar bisa 
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mendapatkan harga yang lebih tinggi, padahal dalam satu karung gaplek 

yang dijualnya, tidak sepenuhnya gaplek kering. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dikaitkan dengan teori yang 

ada, maka penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 

pihak penjual kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan, karena 

dalam kasus ini pihak penjual melakukan kebohongan kepada pembeli 

dengan cara mengatakan bahwa gaplek yang dijualnya sepenuhnya gaplek 

dengan kualitas baik, padahal ada pencampuran kualitas gaplek dalam satu 

karung yang dijualnya. 

2. Ditinjau dari prinsip Tanggung Jawab 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan 

oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia 

perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini 

berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan 

mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung 

jawab atas semua yang dilakukannya.
83

 

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala 

pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting 

adalah kelak di hadapan Allah Swt. Bisa saja, karena kelihaiannya, 

manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang 
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merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung 

jawab di hadapan Allah yang Maha Mengetahui. 

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam 

misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia 

tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis 

ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia 

harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.
84

 

Jika ditinjau dari prinsip tanggung jawab sebagaimana yang telah 

dipaparkan di atas, maka tanggung jawab merupakan bagian yang 

terpenting dalam praktik jual beli. Salah satu aspek tanggung jawab dalam 

Islam yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Jual beli 

ketela gaplek di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, ketika 

ketela gaplek yang sudah dibeli oleh pedagang dan terdapat ketidak 

sesuaian khususnya pada kualitas ketela yang dijual, pihak penjual tidak 

mau bertanggung jawab atas gaplek yang dijualnya, dan terpaksa pembeli 

harus memilah-milah antara gaplek yang berkualitas kering dan basah 

sebelum disetorkan kepada pengepul, dan itu membutuhkan waktu yang 

lama. 

3. Ditinjau dari prinsip Kebenaran 

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 
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komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam 

sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan kerugian 

salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian 

dalam bisnis.
85

 

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi 

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

penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas 

apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.
86

 

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara praktik jual 

beli ketela gaplek di pasar Dero Kecamatan Bringin, Para petani dalam 

menjual gaplek lebih memilih gapleknya dicampur dari pada dipisah-

pisahkan kualitasnya tetapi ketika sudah dibeli oleh tengkulak, gaplek 

akan dijual kembali, gaplek dipilah-pilah atau diservis (bahasa setempat) 

kualitasnya yaitu antara yang baik dengan yang buruk. Pedagang gaplek 

dalam melakukan servis (bahasa setempat) itu dilakukan di tempat 

pembelian. Dilakukan ditempat pembelian karena pedagang memiliki 

tempat penampungan barang dagangan sendiri atau ada juga yang masih 

kontrak. Tujuan dilakukan servis adalah untuk membedakan antara gaplek 

yang berkualitas baik (kering) dan gaplek yang berkualitas jelek (basah) 

dan membersihkan kulit yang masih menempel pada gaplek. 
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Berdasarkan pemaparan teori dan data di atas maka dapat diambil 

analisis bahwa jual beli ketela gaplek di pasar Dero kecamatan Bringin 

Kabupaten Ngawi tidak sesuai dengan prinsip kejujuran atau kebajikan, 

karena ketela gaplek yang dijual terdapat pencampuran kualitas dan masih 

banyak kulit ketela gaplek yang masih menempel belum bersih dikupas. 

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pemotongan Berat Timbangan 

Oleh Pembeli di Pasar Dero 

1. Ditinjau dari prinsip Kehendak Bebas 

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk 

berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati 

kebebasan yang dimiliki Allah.
87

 kebebasan merupakan bagian penting 

dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan 

kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya 

batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif 

berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. 

Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan 

pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap 

individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.
88

 

Allah berfirman dalam surat an-Nisa> ayat 29: 

َهاَيَٰٓ  يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  َّلذ   َل  َءاَمُنوا

ك
ُُوا ََۡ ُُ ْ مك  ا

َ
َ  ََٰ ُُ ۡك  ََ ََ ُُ ِ  َن ِِ ََٰ  َك لَ ا  ِِ   ِِلذ

َ
و َ  َ ُُ ََ 

ۚۡ  َََراٖض  َعن َرةً ََِج   ُُ ك ِن ْ ُتُُوا َتقك  َوَل  م  ۚۡ  ا ُُ ك نُفَس
َ
َ ٱ ِِ ذ  َ ُُ ك  ََك َ  َّللذ ِ   ٢٩ ارَِحيمٗ  َ
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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.
89

 

 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis  

Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau  

orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan 

bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi 

yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus 

memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan 

dengan adanya kewajiban setiap individu  terhadap masyarakatnya 

melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan 

individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda 

perekonomian. 

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara praktik jual 

beli ketela gaplek di pasar Dero Kecamatan Bringin, bahwa dalam 

pemotongan berat timbangan gaplek penjual dirugikan karena dalam 

pemotongan itu dilakukan secara sepihak oleh pedagang dan mereka tidak 

mau ditawar. Jadi, dengan terpaksa penjual tetap menyerahkan gapleknya. 

Semua pedagang dalam memotong berat timbangan dilakukan secara 

sepihak, jadi penjual tidak punya hak untuk ikut menawar potongannya, 

biasanya yang bisa ditawar hanya harganya saja.
 

Berdasarkan survei 

pembeli gaplek memang benar bahwa pemotongan berat timbangan itu 
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dilakukan berbeda-beda dan dalam menentukan pemotongan tersebut 

hanya dilakukan oleh pedagang saja tanpa tawar-menawar dengan penjual 

gaplek. 

Dari pemaparan teori dan data di atas bahwa pemotongan berat 

timbangan yang dilakukan oleh pedagang tersebut, tidak sesuai dengan 

prinsip kehendak bebas karena meskipun seseorang bebas berkehendak, 

tetapi tidak boleh merugikan orang lain, dan dalam penimbangan berat 

gaplek di atas jelas merugikan penjual karena tidak akurat dalam 

memotong berat timbangan, dan juga dari pedagang secara diam-diam 

mengurangi berat timbangan. 

2. Ditinjau dari prinsip Tanggung Jawab 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan 

oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia 

perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini 

berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan 

mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung 

jawab atas semua yang dilakukannya.
90

 

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala 

pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting 

adalah kelak di hadapan Allah Swt. Bisa saja, karena kelihaiannya, 

manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang 
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merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung 

jawab di hadapan Allah yang Maha Mengetahui. 

 Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam, 

misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia 

tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis 

ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia 

harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.
91

 

Jika ditinjau dari prinsip tanggung jawab sebagaimana yang telah 

dipaparkan di atas, maka tanggung jawab merupakan bagian yang 

terpenting dalam praktik jual beli. Salah satu aspek tanggung jawab dalam 

Islam yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. 

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara praktik jual beli ketela 

gaplek di pasar Dero Kecamatan Bringin, bahwa dalam pemotongan berat 

timbangan gaplek penjual dirugikan karena dalam pemotongan itu 

dilakukan secara sepihak oleh pedagang dan mereka tidak mau ditawar. 

Jadi, dengan terpaksa penjual tetap menyerahkan gapleknya. Semua 

pedagang dalam memotong berat timbangan dilakukan secara sepihak, jadi 

penjual tidak punya hak untuk ikut menawar potongannya. 

Dari pemaparan teori dan data di atas bahwa pemotongan berat 

timbangan yang dilakukan oleh pedagang tersebut, tidak sesuai dengan 

prinsip tanggung jawab karena terdapat adanya unsur keterpaksaan dari  

pedagang yang memotong berat timbangannya secara sepihak. 
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3. Ditinjau dari  prinsip Keseimbangan (Keadilan) 

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan 

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

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

َهاَيَٰٓ  يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  َّلذ ْ  َءاَمُنوا ِ  ِمنيَ قََٰذ   ُكونُوا ا  َّلِلذ ِ  ءَ ُشَهَدا ُُ ك َيك  َوَل  ِط  قِسك َك لَ  رَِمنذ
َٰٓ  م  قَوك  ا ُ ُ ََُشنَ  لذ  ََعَ

َ
ْۚۡ َتعك  أ ْ عك ٱ ِدلُوا قك  ُهوَ  ِدلُوا

َ
َۖ لُِتذقك  َرُب َ ْ ٱوَ  َوى  ُقوا ۚۡ ٱ تذ َ  ِِ ذ  َّللذ

َ ٱ ر  َّللذ   ٨ َمُُو َ َتعك  ََِما َخبُِۡي
Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak 

adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
92

 

 

Prinsip keseimbangan pada konsep ekonomi, menentukan 

konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang 

terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota 

masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan 

atas sumber daya riil masyarakat. Dengan demikian, Islam menuntut 

keseimbangan antara hak pembeli dan penjual.
93

 

Jika ditinjau dari prinsip keseimbangan yang telah dipaparkan di 

atas pemotongan berat timbangan yang diterapkan oleh pedagang yang 

menimbang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya yaitu selain 

memotong secara terang-terangan mereka mengatakan lebih sedikit dari 
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berat aslinya. Suatu misal berat gaplek dalam 1 karung (sak) beratnya 27,5 

kg, itu hanya ditulis 25 kg saja, dan itu jelas melanggar ketentuan etika 

bisnis Islam derdasarkan prinsip keseimbangan. 

Berdasarkan teori dan data yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pemotongan berat  timbangan yang dilakukan oleh 

pembeli masih belum sesuai dengan prinsip keseimbangan karena dalam 

melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak, alasan 

pembeli melakukan pemotongan berat timbangan adalah berat karung 

(sak) dan kulit yang menempel pada ketela gaplek. Hal Ini jelas tidak 

sesuai karena beratnya karung (sak) dan kulit yang menempel tidak ada 

5% dari berat gaplek. Padahal minimal pedagang melakukan pemotongan 

itu minimal 5% dari berat gaplek, dan beberapa pedagang yang 

menimbang gaplek yang tidak sesuai dengan berat aslinya, hal ini jelas 

termasuk memakan harta orang lain secara bathil atau haram. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tinjuan etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas gaplek  oleh 

penjual di pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, masih 

belum sesuai dengan ketentuan dasar etika bisnis Islam, karena dalam 

praktiknya ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang telah 

dilanggar, yakni prinsip kesatuan, prinsip tanggung jawab, dan prinsip 

kebenaran. Dalam praktinya penjual melakukan kebohongan dan juga 

adanya unsur keterpakasaan. 

2. tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemotongan berat timbangan oleh 

pembeli di padar Dero, Kecamatan bringin, Kabupaten Ngawi, 

juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena telah prinsi[ 

kehendak bebas, tanggung jawab, dan juga prinsip keseimbangan. 

dalam praktinya pembeli melakukan pemotongan berat timbangan 

secara sepihak, hal ini jelas termasuk memakan harta orang lain secara 

bathil atau haram. 

B.  Saran  

1. Bagi para penjual gaplek sebaiknya lebih hati-hati untuk memilih 

pedagang yang jujur dan gaplek yang akan dijual itu sebaiknya 

ditimbang terlebih dahulu. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh 

pedagang untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan 

seharusnya penjual tidak mencampur kualitas sehingga tidak ada 



 

 

pihak yang dirugikan atau ketika akan menjual gaplek sebaiknya 

gaplek di jemur sampai kering terlebih dahulu supaya terjual dengan 

harga yang tinggi. 

2. Bagi para pedagang, harus teliti dalam menimbang sehingga tidak 

merugikan orang lain, begitu juga dalam melakukan pemotongan 

sebaiknya dilakukan negosiasi supaya bisa tercipta keadilan antara 

penjual dengan pembeli, dan jika ingin mendapatkan keuntungan, 

akan lebih baik harganya yang dikatakan terus terang dari pada 

memotong berat timbangan semaunya sendiri. 

3. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan penelitian ini dapat 

menambah wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya, selain itu 

diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan 

metode yang lain untuk menumbuhkan minat mempelajari kasus etika 

bisnis Islam. 
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