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ABSTRAK 

Dalam berdagang harus memiliki etika, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, 

negara, maupun agama. Dalam hal itu Penulis menemukan fenomina para 

pedagang pada umumnya menawarkan barang dagangannya dengan pemaksaan 

serta pendekatan yang emosional, baik dengan cara nada tinggi atau memelas. 

Pada aspek kejujuran, masih ditemukan bahwa beberapa pedagang yang menjadi 

pengamatan penulis masih melakukan pendekatan kepada calon pembeli dengan 

mengatakan barang dagangannya paling bagus dan paling murah yang pada 

kenyataannya apabila ditelusuri ke area dalam pasar masih banyak ditemukan 

barang dagangan sejenis yang lebih bagus dan / atau lebih murah. Pembeli atau 

konsumen Pasar Songgolangit Ponorogo seharusnya menerima barang dalam 

kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Sehubung dengan fenomina yang 

terjadi maka penulis merumuskan masalah pertama Bagaimana pemahaman 

pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo terhadap etika berdagang dalam Islam? 

Kedua Bagaimana perilaku pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo menurut 

perspekrif etika bisnis Islam? 

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan Pertama Para 

pedagang pasar tradisional Songgolangit Ponorogo dalam menjalankan aktivitas 

bisnis telah memahami barang-barang yang dilarang oleh agama Islam untuk 

diperjual belikan. Barang-barang diperjual belikan seperti bahan makanan dan 

pakaian tidak mengandung unsur haram. Kedua Pemahaman para pedagang pasar 

tradisional Songgolangit Ponorogo telah memahami prinsip kejujuran dalam 



 

 

menjalankan usaha harus ada, karena kejujuran merupakan kunci mencapai 

derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah SWT. Para 

pedagang juga memahami bahwa kejujuran merupakan tonggak utama untuk 

menjalankan sebuah usaha supaya para konsumen tetap terus terjaga untuk bisa 

kembali lagi kepada pedagang tersebut, dan meningkatkan pembelian dari 

sebelumnya. 

Kata Kunci: Perilaku, Pedagang, Etika Bisnis Islam 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat 

bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi 

sosial. Sebuah pasar sebagai sekumpulan penjual dan pembeli yang melakukan 

transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu. Pasar merupakan 

area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut 

sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat 

perdagangan maupun sebutan lainnya. 

Dalam berdagang harus memiliki etika, baik itu terhadap diri sendiri, orang 

lain, negara, maupun agama. Pengertian etika sendiri menurut Supriyono 

sebagaimana dikutip oleh Yeni Gustiarni adalah ilmu atau teori atau moralitas yang 

berusaha untuk mensistematiskan pertimbangan moral dan memelihara serta 

mempertahankan prinsip-prinsip moral yang pokok. Sedangkan berdagang adalah 

pekerjaan yang melibatkan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli 

untuk memperoleh keuntungan jual-beli. 1 

Sebuah pasar sebagai sekumpulan penjual dan pembeli yang melakukan 

transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu misalnya, pasar 

perumahan, pasar besar dan lain-lain. Sesuai dengan perkembangannya dikenal 

                                                            
1 Yeni Gustiarni, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di 

Pasar Panorama Kota Bengkulu,”  Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu,2015), 1. 



 

 

dengan pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar tradisional biasanya 

menampung banyak penjual, dilaksanakan dengan manajemen tanpa perangkat 

teknologi modern dan mereka lebih memiliki golongan pedagang menengah 

kebawah dan tersebar, baik di kampung-kampung kota-kota kecil dan kota-kota 

besar dengan masa operasi rata-rata dari subuh sampai siang atau sore hari. 

Pembeli atau konsumen sangat mendambakan adanya ketentraman dan 

keseimbangan dalam menjalankan transaksi perdagangan khususnya di pasar 

tradisional yang dilakukan dengan dasar kejujuran serta terhindar dari penipuan dan 

kecurangan. Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan dengan cara para 

pedagang mengatakan secara jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik 

tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk. Pembeli atau konsumen 

seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. 

Mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu 

barang. Kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau 

produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk 

menentukan pilihannya. Oleh karena itu, informasi merupakan hal pokok yang 

dibutuhkan setiap konsumen. 

Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh konsumen. 

Nilai kejujuran dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang 

pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam Surat Asy-Syu'ara' (26) Ayat 181-183: 



 

 

                                  

                    

“ Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang 

merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu 

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

dengan membuat kerusakan;”2 (QS. Asy-Syu'ara':181-183) 

 

Ayat tersebut di atas telah menganjurkan kepada seluruh ummat manusia pada 

umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam 

menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun. Adanya sebuah penyimpangan 

dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud 

kecurangan dalam berbisnis. 

Kecurangan-kecurangan tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak 

nyaman untuk datang ke pasar tradisional. Dalam undang-undang Republik 

Indonesia Nomor: 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisikan hak-

hak konsumen, disamping kewajiban yang harus dilakukan. Dengan adanya undang-

undang tersebut maka diharapkan kepada para pelaku bisnis untuk melakukan 

peningkatan dan pelayanan sehingga konsumen tidak merasa rugi. Yang penting 

dalam hal ini adalah bagaimana sikap produsen agar memberikan hak-hak konsumen 

yang pantas diperoleh. Disamping juga agar konsumen juga menyadari apa yang 

                                                            
2 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,299 



 

 

menjadi kewajiban.3 Apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut secara 

eksplisit dan substansial sebenarnya sesuai yang diinginkan dalam etika bisnis Islam. 

Etika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin 

kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam 

serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari‟ah.4 Etika bisnis dalam Islam juga 

berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara 

filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Landasan 

penilaian ini dalam praktek kehidupan masyarakat sering kita temukan bahwa secara 

agama terdapat nilai mengenai hal-hal baik, buruk, jahat, seperti pihak yang 

menzalimi dan terzalimi.5 Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika 

bisnis Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan 

ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. 

Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli. 

Konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syari‟ah 

seperti keadilan, kejujuran, dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai 

universal, bukan hanya untuk muslim tetapi juga non muslim.Dengan mengacu 

praktek kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibnu 

Taymiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang Islami adalah: 

1. Orang harus bebas keluar masuk pasar. 

2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan 

barang dagangan. 

                                                            
3 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, Malang: UIN Malang Press, 

2007, h.113 

4 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani,1997, h. 5 

5 Muslich, Etika Bisnis Islam, Jakarta: Ekonisia,2004, , h. 29 



 

 

3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antar 

penjual dan pembeli harus dihilangkan. 

4. Adanya kenaikan penurunan harga yang disebabkan oleh naik turunnya 

tingkat permintaan dan penawaran. 

5. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari 

pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.
6
 

Dalam berdagang etika sangat diperlukan karena itu salah satu aspek untuk 

menarik pembeli. Etika yang dimaksud di sini adalah etika dalam berdagang, 

misalnya bersikap jujur, adil, tidak berbuat curang, tidak berniat jahat, hormat pada 

pembeli dan horrnat pada diri sendiri. 

Dalam berdagang secara Islam harus memenuhi etika-etika yang terdapat 

dalam syariat Islam. Beberapa etika bisnis dalarn Islam sebagaimana pendapat Yusuf 

Qardhawi: 

1. Khuluq adalah dalam berdagang mengetahui tata aturan perdagangan. 

2. Khair adalah baik dalam beretika bisnis harus mengetahui kebaikan yang 

terdapat dalam berdagang, dalam berdagang harus menegakkan kebaikan 

antara satu dengan yang lainnya. 

3. „adl adalah adil dalam berdagang . 

4. Haqq adalah kebenaran berdagang misalnya penjual makanan harus 

mengakui kebenaran bahwa yang di jual tersebut adalah makanan yang 

halal dan masih bagus untuk di makan. 

                                                            
6 Akhmad Mujahidin, Etika Bisnis Dalam Islam” Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku 

Pasar”, Jurnal Hukum Islam, vol IV no. 2, Desember 2005, h. 122 



 

 

5. Taqwa artinya takwa dalam bidang berdagang jangan berbuat kecurangan 

dalam menjalani jual beli barang atau makanan. 

6. Bisnis yang bertujuan Falah mengetahui keselamatan dunia dan akhirat 

berlandaskan dalam Alquran.
7
 

Dalam konteks filsafat Islam perbuatan baik itu dikenal dengan istilah 

perbuatan ma‟ruf di mana secara kodrati manusia sehat dan normal tahu dan 

mengerti serta menerima sebagai kebaikan. Akal sehat dan nuraninya mengetahui 

dan menyadari akan hal ini. Sedangkan perbuatan buruk atau jahat dikenal sebagai 

perbuatan mungkar di mana semua manusia secara kodrati dengan akal budi dan 

nuraninya dapat mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan ini ditolak dan tak 

diterima oleh akal sehat.  

Para ahli ekonomi mendeskripsikan pasar merupakan tempat melakukan 

transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu. Pasar merupakan 

tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Penjual atau yang sering disebut 

sebagai pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, 

memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh 

keuntungan. Sedangkan pembeli atau konsumen merupakan orang yang 

memberitahukan tentang keinginannya, dan melayani kehendaknya dengan jalan 

menguntungkan kedua belah pihak. 

Di dalam aktivitas perdagangan terdapat hal yang seharusnya menjadi 

penting untukdiperhatikan, yaitu tentang perilaku atau etika berdagang khususnya 

etika perdagangan dalam Islam. Perilaku dalam hal ini yaitu tentang bagaimana tata 

cara berdagang yang telah diajarkan oleh syariah Islam. Perdagangan masuk ke 

                                                            
7 Yusuf Qardhawi, 99. 



 

 

dalam sistem kebudayaan, sedangkan etika Islam masuk ke dalam sistem 

keagamaan. Pemakaian teori ditunjukan pada hubungan sistem kebudayaan dengan 

sistem keagamaan yang ada pada masyarakat pedagang. Sebagaimana Talcott Parson 

menerangkan seluruh pengertian perilaku manusia (sistem tindakan) merupakan 

sistem yang hidup, sehingga terdapat sistem-sistem yang saling tergantung yaitu 

sistem kebudayaan, sistem sosial,sistem kepribadian dan sistem organisme perilaku. 

Perilaku pedagang juga merupakan suatu sifat yang menangkap reaksi yang telah 

diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang. Lingkungan 

yang dimaksud adalah seperti isu yang terjadi di masyarakat atau yang disajikan oleh 

pemerintah. Contohnya, tanggapan pedagang biasanya akan bereaksi apabila adanya 

isu tentang kenaikan premium yang sebelumnya hanya isu berkembang. Adanya isu 

tersebut, mengakibatkan reaksi terhadap pedagang untuk langsung menaikan harga 

barang datangannya, sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang 

kenaikan harga premium. Hal di ataslah yang dinamakan reaksi pedagang dalam 

mengambil keputusan, dan hal tersebutlah yang dinamakan adanya reaksi atau 

perilaku pedangan yang diambil pada isu kekinian.8 

Dalam etika berbisnis, beberapa perilaku pedagang yang sering terjadi di 

dalam perdagangan antara lain, dalam hal takaran setiap satuan ukur barang, 

penyampaian kualitas produk, keramahan pelayanan, penepatan janji, pendekatan 

empati, persaingan bisnis dagang, dan pencatatan setiap transaksi jual beli. Etika 

bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin kerjasama, tolong 

menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang 

tidak sesuai dengan syariah. Etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai 

                                                            
8 Albara   “Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi,” Jurnal Analytica 

Islamica, Vol. 5, No. 2, (2016), 242-263. 



 

 

controlling (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika 

mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Landasan penilaian ini 

dalam praktek kehidupan masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama 

terdapat nilai mengenai hal-hal baik, buruk, jahat, seperti pihak yang menzalimi dan 

terdzalimi. Maka dari itu, prinsip pengetahuan akan etika bisnis Islam mutlak harus 

dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang 

pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang 

di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.9 

Pasar tradisional dengan nama Pasar Songgolangit yang beroperasi di 

Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu pasar yang menjadi sarana utama 

perdagangan rakyat yang dilakukan secara tradisional. Tingkat kepadatan dan 

pertumbungan pedagang pada Pasar Songgolangit Ponorogo tergolong memiliki 

stabilitas yang cukup tinggi, dengan arti bahwa populasi pedagang Pasar 

Songgolangit tidak pernah mengalami penurunan namun justru semakin meningkat 

seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat dengan mendorong perekonomian 

daerah. Alasan lain yang mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan pasar 

tradisional, bahwa dalam kenyataannya harga produk / barang yang dijual di pasar 

tradisional lebih murah dari pada di pasar modern atau swalayan. Alasan berikutnya 

yaitu satu trend yang sedang berkembang bahwa Pemerintah menggalakkan 

kampanye untuk berbelanja ke pasar tradisional guna mengangkat perekonomian 

masyarakat kelas bawah dan menengah. 10 

Program tersebut harus ditunjang dengan rasa nyaman dan aman yang harus 

tercipta dalam operasioanal pasar tradisional baik dalam suasana lingkungan pasar, 

                                                            
9 Ibid, hal 5. 

10 Anwar Rusdi, Wawancara, 1 Oktober 2019. 



 

 

sistem transaksinya, serta keamanan dalam sistem transaksi dengan prinsip bisnis 

Islami karena mayoritas masyarakat Kab. Ponorogo yang berakidah Islami. 

Hasil pengamatan di lapangan masih ditemukannya fenomena yang 

didapatkan, bahwa karena suhu persaingan yang tinggi antar pedagang di pasar 

Songgolangit Ponorogo, para pedagang pada umumnya menawarkan barang 

dagangannya dengan pemaksaan serta pendekatan yang emosional, baik dengan cara 

nada tinggi atau memelas. Pada aspek kejujuran, masih ditemukan bahwa beberapa 

pedagang yang menjadi pengamatan penulis masih melakukan pendekatan kepada 

calon pembeli dengan mengatakan barang dagangannya paling bagus dan paling 

murah yang pada kenyataannya apabila ditelusuri ke area dalam pasar masih banyak 

ditemukan barang dagangan sejenis yang lebih bagus dan / atau lebih murah. 

Pembeli atau konsumen Pasar Songgolangit Ponorogo seharusnya menerima barang 

dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu 

apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang. Kelengkapan suatu 

informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang 

sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh 

karena itu, informasi yang jujur merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap 

konsumen untuk kebaikan bersama.11 

Berdasarkan fenomena yang ditemukan sebagai latar belakang perlu 

dijalankan analisis secara mendalam perilaku pedagang di Pasar Songgolangit 

Ponorogo, maka dalam penelitian ini penulis memilih mengangkat tema menilai 

prinsip bisnis Islami yang dilakukan pada pasar Songgolangit Ponorogo dengan 

                                                            
11 Anward Rusdi, Observasi, 10 Oktober 2019. 



 

 

judul penelitian yaitu “Kajian Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Songgolangit 

Ponorogo Studi Pendekatan Prinsip-Prinsip Bisnis Islam”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka yang dapat ditarik 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pemahaman pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo terhadap 

etika berdagang dalam Islam? 

2. Bagaimana perilaku pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo menurut 

perspekrif etika bisnis Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang Pasar Songgolangit 

Ponorogo tentang etika berdagang dalam Islam. 

2. Untuk mengetahui perilaku pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo 

menurut perspektif etika bisnis Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi pedagang, yaitu diharapkan terciptanya iklim usaha yang 

sehat, serta perilaku berdagang yang tidak menyimpang dengan 



 

 

menerapkan nilai-nilai etika bisnis sehinga di peroleh keberkahaan hidup 

di dunia dan kemenangan di akhirat kelak. 

2. Bagi penulis 

a. Menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk 

mempelajari secara langsung dan menganalisis hubungan tentang ada 

tidaknya etika bisnis yang dilakukan pedagang 

b. Menambah khasanah keilmuan tentang ekonomi islam khususnya bagi 

penulis sendiri dan bagi pembaca umumnya. 

3. Bagi Masyarakat, yaitu diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan 

bagi para pembaca untuk menambah referensi bagi penelitian khususnya 

mengenai persaingan pedagang. 

 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Mina Kusnia tahun 2015 

mengambil judul “Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang 

Dalam Perspektif Islam”. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan 

bahwa pemahaman pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang mengenai etika 

bisnis Islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. 

Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli merekamenggunakan aturan 

yang telah diatur oleh agama Islam.Aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis 

dipaparkan padaprinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu: kesatuan (tauhid), 

keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebijakan (ihsan).12 

                                                            
12Siti Mina Kusnia, “ Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam 

Perspektif Etika Bisnis Islam,” Skripsi (IAIN Semarang, 2015),100. 



 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abu Lubaba tahun 2015 mengambil 

judul “ Studi Etika Pemasaran Pedagang Pasar Sore Kaliwungu Kendal Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam ”. Hasil Penelitiannya menerangkan bahwa transaksi yang 

terjadi di Pasar Sore Kaliwungu masih ada pedagang yang melalaikan prinsip-prinsip 

tersebut diantara kelalainya mereka ketika berjualan, ketika ada suara adzan masih 

ada para pedagang yang sibuk dengan daganganya, tidak segera untuk menjalankan 

sholat padahal lokasi pasar sore dekat dengan masjid. Padahal Al-Quran 

mengharuskan untuk berlaku baik atau sopan dalam setiap hal termsuk melakukan 

transaksi jual-beli. 13 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riski Umi Nafi‟ah tahun 2017 yang 

berjudul Perilaku Pedagang Pakaian di Bandung Tulungagung dalam Perspektif 

Etika Bisnis Islam, dihasilkan kesimpulan bahwa;14 

1. Pemahaman tentang Etika Bisnis dalam Islam para pedagang pakaian di 

pasar tradisional tradisional Bandung Tulungagung adalah a) Pedagang 

tradisional di pasar Bandung Tulungagung dalam menjalankan aktivitas 

bisnis telah memahami barang-barang yang dilarang oleh agama Islam 

untuk diperjual belikan. b) Menghadapi pembeli dengan ramah tamah dan 

sopan pelanggan tidak bakalan kabur, dan sopan santun. c) Perilaku 

pedagang muslim ditunjukkan dengan bermurah hati kepada pembeli, d) 

Menjalankan aktivitas usaha dagang yang dilakukan para pedagang di 

pasar tradisional Tulungagungsemata-mata untuk mencari berkah dari 

                                                            
13 Abu Lubaba,” Studi Etika Pemasaran Pedagang Pasar Sore Kaliwungu Kendal Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam,”  Skripsi (IAIN Semarang, 2015), 51. 

14 Riski Umi Nafi‟ah,  “Perilaku Pedagang Pakaian Di Bandung Tulungagung Dalam 

Perspektif Etika Bisnis Islam,” Skripsi (IAIN Tulungagung, 2017), 117. 



 

 

Allah SWT. e) Pemahaman para pedagang mengenai kejujuran dalam 

menjalankan usaha harus ada, karena kejujuran merupakan kunci 

mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah 

SWT.  

2. Perilaku pedagang pakaian di pasar tradisional Bandung Tulungagung 

ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam yaitu: a) Prinsip Ketauhidan, b) 

Prinsip Keseimbangan, c) Prinsip Kehendak Bebas, d) prinsip 

pertanggungjawaban, e) Prinsip Ihsan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yonna Ifan Falucky tahun 2017 

yang berjudul "Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam 

Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong, 

Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung)", dihasilkan kesimpulan bahwa 

dari delapan unsur perilaku pedagang Pasar Tradisional Ngentrong, yang diantaranya 

ialah takaran, kualitas produk, keramahan, penepatan janji, pelayanan, empati, 

persaingan dan pencatatan transaksi ada beberapa pedagang yang tidak sesuai 

dengan etika bisnis Islam. Namun disisi lain juga terdapat perilaku pedagang yang 

sesuai dengan etika bisnis Islam.15 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Evi Rohmatul Laili tahun 2017 yang 

berjudul "Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Warujayeng Nganjuk Dalam 

Perspektif Etika Bisnis Islam", dihasilkan kesimpulan bahwa; 16 

                                                            
15Yonna Ifan Falucky, “ Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam 

Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong Campurdarat 

Tulungagung),” Skripsi ( IAIN Tulungagung, 2017), 107. 

16Evi Rohmatul Laili, “ Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Warujayeng 

Nganjuk Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, “ Skripsi ( IAIN Tulungagung, 2019), 80. 



 

 

1. Pemahaman pedagang pasar tradisional Warujayeng Nganjuk tentang 

Etika Bisnis Islam adalah para pedagang telah memahami mengenai 

barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan; Tindakan pedagang 

dalam menjual barangnya dengan cara tidak jujur; Selain untuk ibadah, 

berdagang digunakan sebagai sarana untuk bekerja; Berdagang 

dimanfaatkan pedagang untuk menambah relasi kerja; Dalam berjualan, 

berdagang digunakan sebagai sarana ibadah.  

2. Faktor-Faktor yang membentuk perilaku pedagang meliputi adanya 

keramahan; Persaingan antar pedagang; Cara pedagang dalam 

menawarkan barangnya kepada calon pembeli; Ketidakjujuran dalam 

kualitas barang dagangan.  

3. Perilaku pedagang pasar tradisional Warujayeng Nganjuk menurut Etika 

Bisnis Islam adalah Prinsip Ketauhidan; Prinsip Keseimbangan; Prinsip 

Kehendak Bebas; Prinsip tanggung Jawab.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dyan Arrum Rahmadani tahun 2017 

yang berjudul "Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar Dalam 

Perspektif Etika Bisnis Islam", dihasilkan kesimpulan bahwa para pedagang di pasar 

tradisional Petepamus Makassar tidak mengetahui etika bisnis Islam, akan tetapi 

dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan sesuai dengan 

etika bisnis Islam, dilihat dari tidak melupakan ibadah shalat wajib, berdo‟a dan 

bersedekah, adil atau seimbang dalam menimbang atau menakar dan tidak 

menyembunyikan cacat, memberikan kebebasan kepada penjual baru dan tidak 



 

 

memaksa pembeli, menepati janji dan bertanggungjawab atas kualitas barang, 

bersikap ramah tamah dalam melayani dan bermurah hati. 17 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fariihah tahun 2017 yang berjudul 

"Etika Dan Perilaku Bisnis Islam Pedagang Pada Kawasan Pasar Palmerah", 

dihasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada 

pedagang Pasar Palmerah menunjukkan prosentase pengaruh dari variabel ilmu 

pengetahuan, sosial ekonomi, dan persaingan usaha terhadap etika bisnis pedagang 

Pasar Palmerah sebesar 25,3 %, sedangkan sisanya 74,7% dipengaruhi faktor lain. 

Hal ini menunjukkan jika ketiga faktor tersebut yaitu ilmu pengetahuan, sosial 

ekonomi, dan persaingan usaha lebih sedikit berpengaruh terhadap etika bisnis 

pedagang Pasar Palmerah dibandingkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. 

Selanjutnya, penulis juga melakukan observasi atau pengamatan terhadap beberapa 

pedagang Pasar Palmerah. Hasil dari observasi penulis adalah peneliti menemukan 

hal-hal yang tidak sesuai etika bisnis yang dilakukan pedagang Pasar Palmerah. 

Salah satunya, ad a beberapa pedagang yang memanipulasi timbangan.18 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yeni Gustiarni tahun 2015 yang 

berjudul "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di 

Pasar Panorama Kota Bengkulu", dihasilkan kesimpulan bahwa ditemukan bahwa 

pedagang kaki lima tidak menggunakan etika bisnis yang baik dalam berdagang, saat 

waktu shalat para pedagang masih menggelar dagangannya dan tidak 

                                                            
17 Dyan Arrum Rahmadani, “ Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Petepamus 

Makassar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam,” Skripsi ( UIN Makassar, 2017), 88. 

18 Fariihah, “ Etika Dan Perilaku Bisnis Islam Pedagang Pada Kawasan Pasar Palmerah 

,“ Skripsi  (UIN Jakarta, 2017), 85.  



 

 

memperdulikan waktu datangnya shalat, para pedagang juga tidak memberi hak 

kepada pejalan kaki maupun para pengguna kendaraan lainnya.  19 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azizah tahun 2016 yang berjudul 

"Etika Jual Beli Di Pasar Tradisional Celancang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, 

dihasilkan kesimpulan bahwa penerapan etika jual beli di pasar tradisional 

Celancang dalam persfektif ekonomi Islam belum berjalan secara efektif dan belum 

sesuai dengan Islam. Karena ada beberapa pedagang tidak menggunakan etika 

dengan baik yaitu dengan berjualan makanan yang sudah kadaluarsa. Kendala yang 

berada di pasar Celancang adalah Tidak adanya lembaga yang mengawasi jual beli 

di pasar Celancang.20 

Setelah mengkaji tinjauan pustaka diatas, maka perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dijalankan ini, yaitu terletak pada tema 

pembahasan dan objek penelitian. Pada penelitian ini, perilaku pedagang menurut 

etika bisnis Islam yang meliputi prinsip tauhid (unity), kehendak bebas, 

keseimbangan (keadilan), pertanggungjawaban, dan ihsan. Sementara objek 

penelitian yaitu para pedagang di Pasar Tradisional Songgolangit Ponorogo. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, 

maka penulis menggunakan pola penelitian studi kasus atau lapangan. Secara 

                                                            
19 Ibid, hal 1. 
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Islam,” Skripsi (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 109. 



 

 

teknis studi kasus dalam penelitian ini mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan perilaku dan pemehaman pedagang, dan interaksi lingkungan 

perdagangan di Pasar Songgolangit Ponorogo dalam perspektif etika bisnis 

Islami. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif yaitu prosedur penelitian yang digunakan akan menghasilkan 

data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu 

sendiri. Dengan penelitian kualitatif ini, peneliti akan membuat deskriptif tentang 

gambaran obyek yang diteliti secara sistematis, baik mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta bergai hal yang terkait dengan tema penelitian ini. 

Penelitian kualitatif yang dilakukan ini bertujuan untuk memahami 

fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa 

gambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial pada lingkungan 

perdagangan di Pasar Songgolangit Ponorogo dalam bentuk rangkaian kata yang 

pada akhirnya akan menghasilkan sebuah temuan hasil. Hasil dari penelitian 

kualitatif diharapakan dapat memperoleh pemahaman fenomena tertentu dari 

perspektif partisipasi yang mengalami fenomena tersebut. Data yang didapatkan 

bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumber atau 

responden yaitu pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo. Kondisi tersebut 

dikondisikan dengan tujuan untuk memperoleh ide atau pandangan yang 

mendalam dan luas dari tiap partisipan untuk menggali pemahaman pedagang 

Pasar Songgolangit Ponorogo terhadap etika bisnis Islami, serta untuk menggali 

dan menilai model perilaku bisnis pedagang dalam kajian etika bisnis Islami. 

2. Lokasi Penelitian 



 

 

Dalam penelitian studi lapangan ini penulis mengambil lokasi di Pasar 

Songgolangit Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Banyudono, Kec. 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pasar tersebut termasuk salah satu 

pasar tradisional yang terbesar di wilayah Kabupaten Ponorogo, yang juga 

merupakan pusat utama kegiatan jual beli masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. 

Para pedagang dari beberapa daerah seperti Madiun, Magetan, Pacitan, dan 

Trenggalek juga sering melakukan kegiatan jual beli di pasar ini. 

3. Data Dan Sumber Data 

Menurut Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian 

adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Data-data tersebut terdiri atas dua 

jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber non 

manusia dan data dikumpulkan berhubungan dengan focus penelitian. Menurut 

Lorfland dan lofrland dalam buku Tanzeh dalam penelitian kualitatif “sumber 

data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku 

orang-orang yang diamati dan diwawancarai”.21 

Adapun teknik sampling obyek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampel bertujuan (purposive sample) maksudnya ialah 

menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan analisis 

permasalahan yang diangkat dengan pengklasifikasian obyek. Sumber data dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian : 

1) Person (pedagang) yaitu sumber data yang bisa memberikan data yang 

dibutuhkan berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban 

                                                            
21 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta :Rineka 

Cipta, 2014), 172. 



 

 

tertulis melalui angket pernyataan. Yang termasuk dalam sumber data 

ini adalah petugas dari Pasar Songgolangit Ponorogo dan Pedagang 

yang ada di pasar tersebut. 

2) Kondisi Lingkungan (place) yaitu sumber data yang menyajikan 

darinya dapat diperoleh gambaran tentang situasi kondisi yang 

berlangsung berkaitan dengan masalah yang diangkat. Data ini digali 

dengan mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan. 

3) Sumber data yang berupa dokumen. Data diperoleh yang berupa 

catatan-catatan, arsip-arsip atau foto yang dapat memberikan informasi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian survei lapangan seperti yang dilakukan ini, 

tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. 

Dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representasi objek 

penelitian. Oleh karena itu persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus 

diperhatikan adalah “bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel 

yang ditetapkan adalah representative”.22 Oleh karena itu, tahap pengumpulan 

data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan 

ciri-ciri penelitian kualitatif. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu; 
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ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 77. 



 

 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sitematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Dengan teknik ini peneliti mengamati secara langsung. 

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi 

lansung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat 

berkomunikasi secara verbal atau yang tidak mau berkomunikasi secara 

verbal. 

Sebagaimana penelitian kualitatif, peneliti sendiri bertindak sekaligus sebagai 

instrumen pengumpulan data sehingga dengan demikian peneliti dapat 

menyaksikan secara langsung dan dapat lebih menghayati keadaan yang 

sebenarnya di lapangan. Pihak-pihak yang digunakan sebagai sumber data 

dalam penelitian meliputi sejumlah petugas secara formal dari Struktural 

pengelola Pasar Songgolangit Ponorogo, terkait fenomena etika bisnis yang 

secara umum terjadi di lapangan. 

b. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam bentuk komunikasi antar dua orang 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya 

dengan mengajukan berdasarkan tujuan penggalian data. Teknik ini bertujuan 

untuk memperoleh jawaban secara langsung dari responden sehubungan 

dengan obyek penelitian. Sehingga dapat memperoleh informasi yang valid 

dengan bertanya langsung dengan responden. Wawancara dalam penelitian 

kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengekplorasi informasi-informasi 

secara holistic dan jelas dari informan. Wawancara mendalam bersifat luwes, 



 

 

terbuka, tidak terstruktur, dan tidak baku dengan cara pertemuan berulang kali 

secara langsung dengan subyek penelitian. Wawancara mendalam ini 

bertujuan untuk memahami pandangan subyek penelitian tentang kehidupan, 

pengalaman, atau situasi subyek penelitian, sebagaimana diungkapkan dalam 

bahasanya sendiri. 

Berdasarkan substansinya, wawancara mendalam dilakukan dalam kategori 

tiga jenis yaitu: 

1) Wawancara untuk menggali riwayat hidup sosiologis. Riwayat hidup 

menyajikan pandangan orang mengenai kehidupannya dalam 

bahasanya sendiri. Peneliti berupaya menangkap pengalaman 

penting dalam kehidupan seseorang menurut definisi orang tersebut. 

2) Wawancara untuk mempelajari kejadian dan kegiatan, yang tak 

dapat diamati secara langsung. Orang yang diwawancarai ialah 

responden atau informan yang hidup di lingkungan sosial yang 

diteliti. Mereka bertindak sebagai “pengamat” bagi peneliti, mata 

dan telinganya di lapangan. Responden atau informan tidak saja 

mengungkapkan pandangannya, tetapi juga menjelaskan apa yang 

terjadi dan bagaimana orang lain memandang. 

3) Wawancara untuk menghasilkan gambaran luas mengenai sejumlah 

ajang, situasi atau orang. Wawancara lebih tepat untuk mempelajari 

sejumlah besar orang dalam waktu relatif singkat dibandingkan 

pengamatan berpartisipasi. 

c. Dokumentasi 



 

 

Berbagai jenis informasi dapat diperoleh melalui dokumentasi antara lain 

surat-surat atau dasar aturan resmi, artikel media,  proposal, laporan 

perkembangan yang dianggap relevan dengan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode 

pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data 

tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa 

menggunakan teknik kuantitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu 

teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah 

terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek 

situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum 

dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Tujuan deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Analisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis data induktif 

yaitu proses menganalisa yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang kemudian 

ditarik generalisasi yang bersifat umum. Menurut Miles dalam penelitiannya 

terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.23  

a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini 
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berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan 

sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari 

kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan 

pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi; 

Meringkas data, Mengkode, Menelusur tema, Membuat gugus-gugus. 

b. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif: 

(1) Teks naratif: berbentuk catatan lapangan 

(2) Matriks, grafik, jaringan, dan bagan. 

Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 

yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang 

sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan 

analisis kembali. 

c. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama 

berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatid mulai mencari arti bendabenda, mencatat keteraturan pola-

pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. 

Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan 

skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, 

namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan 

kokoh. 



 

 

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, 

dengan cara: 

1) Memikir ulang selama penulisan. 

2) Tinjauan ulang catatan lapangan 

3) Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk 

mengembangkan kesepakatan intersubyektif. 

4) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan 

dalam seperangkat data yang lain. 

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Ada beberapa dalam teknik pengecekan keabsahan data, yaitu 

kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas (dipendabilitas), dan konfirmabilitas. 

Berbagai teknik ini dapat dipilih salah satu atau lebih untuk mencapai keabsahan 

data. Oleh karena itu, peneliti harus menampilkan kejujuran. Menipulasi data 

akan berakibat keabsahan data dan kurang keilmiahannya.24 

a. Kredibilitas, meliputi aneka kegiatan yaitu: 

1) Memperpanjang cara observasi, agar cukup waktu untuk mengenal 

responden, lingkungannya dan kegiatan serta peristiwa-peristiwa 

yang terjadi. Hal ini juga sekaligus untuk mengecek informasi, agar 

dapat diterima sebagai orang dalam. 

2) Pengamatan terus menerus, agar penelitian dapat melihat sesuatu 

secara cermat, terinci dan mendalam, sehingga dapat membedakan 

mana yang bermakna dan tidak. 
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Epistemologi, dan Aplikasi, (Yogyakarta: Puataka Widyatama, 2006 ) 111-112. 



 

 

3) Member-check artinya mengulang setiap akhir wawancara, agar 

diperiksa subyek. 

b. Transferabilitas, yaitu merupakan validitas eksternal berupa keteralihan. 

Yakni, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau disejajarkan 

pada kasus daerah lain. Kemiripan antar subyek dan data penelitian 

merupakan indikator adanya kemungkinan transferabilitas. Berarti di 

antara dua budaya atau lebih memiliki persamaan tertentu. 

c. Auditabilitas dan Dependabilitas (reliabilitas) merupakan konsisten, 

atau sekurang-kurangnya ada kesamaan hasil bila diulang oleh 

penelitian lain. Dalam penelitian ini sering tidak melakukan proses 

penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. 

d. Konfirmabilitas hampir sama dengan dependabilitas yaitu menguji hasil 

proses penelitian. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

konfirmabilitas. Oleh karena itu kedua penguji ini seringkali dilakukan 

bersama. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN  



 

 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan, tinjauan pustaka terdahulu, metode penelitian dan sistematika 

Pembahasan. 

BAB II. KAJIAN TEORI 

Memuat uraian tentang kerangka teori relevan dan terkait dengan tema 

rumusan permasalahan pada penelitian yaitu kajian teori Pasar Tradisional, 

Perilaku Pedagang dan Etika Bisnis Islami. 

BAB III. PAPARAN DATA  

Di Bab ini diuraikan bagaimana pelaksanaan tindakan dilakukan dalam 

situasi di lapangan yaitu berisi gambaran Kegiatan Bisnis Pasar Songgolangit 

Ponorogo, tingkat pemahaman Etika Bisnis Islami masyarakat Pasar Songgolangit 

Ponorogo dan Perilaku Pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan 

pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) 

Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau 

dipisah menjadi sub bahasan tersendiri. 

BAB V. PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan 

menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya 

dengan maslah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran 



 

 

dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-kangkah 

apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang 

bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu : 

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan 

perlunya diadakan penelitian lanjutan. 

2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan 

masalah atau fokus penelitian 

  



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pasar Tradisional 

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah 

daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, 

termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios los 

dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya 

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan 

proses jual beli barang dengan tawar menawar.25 

Dalam pengertian sederhana, pasar adalah tempat bertemu nya pembeli dan 

penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar merupakan 

tempat berkumpul para penjual yang menawarkan barang ataupun jasa kepada 

pembeli yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk memiliki barang dan 

jasa tersebut hingga terjadinya kesepakatan transaksi atau transfer atas 

kepemilikan barang atau kenikmatan jasa.26 

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih 

pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi 

setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap 

                                                            
25 Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, (Nomor 112 tahun 2007), hal. 3. Pada 

http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres_112_2007.pdf. diakses pada tanggal 09 Mei 2014. 

26 Suwinto, Studi ...., 40 



 

 

sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek 

transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya 

transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk 

memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan 

pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai 

pelaku ekonomi produksi atau pedagang.27 

Kasmir mendefinisikan pasar sebagai tempat bertemunya para penjual dan 

pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu 

mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara 

kekuatan permintaan dan penawaran.28 

Secara sederhana, definisi pasar selalu dibatasi oleh anggapan yang 

menyatakan antara pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung untuk 

mengadakan interaksi jual beli. Namun, pengertian tersebut tidaklah sepenuhnya 

benar karena seiring kemajuan teknologi, internet, atau malah hanya dengan 

surat. Pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, mereka dapat saja 

berada di tempat yang berbeda atau berjauhan. Artinya, dalam proses 

pembentukan pasar, hanya dibutuhkan adanya penjual, pembeli, dan barang yang 

diperjualbelikan serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar 

adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang, untuk 

berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi tersebut 

dapatlah diketahui adanya tiga unsur penting yang terdapat dalam pasar, yakni 

1. Orang dengan segala keinginannya. 

                                                            
27 Akhmad , Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 143 

28 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 156 



 

 

2. Daya beli mereka. 

3. Kemauan untuk membelanjakan uangnya. 

Menurut Peraturan menteri Perdagangan Tentang Pedoman Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Nomor 70 

tahun 2013 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan 

dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik 

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta 

dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh 

pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha 

skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui 

tawar menawar.29 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 25 tahun 2011 pasar 

tradisional adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan 

secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan 

tingkat pelayanan terbatas. Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

yang dikutip oleh Galuh Oktavina, pasar tradisional merupakan wadah utama 

penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku 

ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. 

Salah satu pelaku di pasar tradisional adalah para petani, nelayan, pengrajin 

dan home industri (industri rakyat). Menurut Geertz yang dikutip oleh Galuh 

Oktavina berpendapat bahwa pasar tradisional menunjukkan suatu tempat yang 

diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat indigenous market trade, sebagaimana 

                                                            
29 Peraturan Menteri Perdagangan ,Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Nomor:70, tahun 2013, 4. 



 

 

telah dipraktikkan sejak lama (mentradisi). Pasar tradisional lebih bercirikan 

bazar type economic skala kecil. Karenanya, pasar tradisional secara langsung 

melibatkan lebih banyak pedagang yang saling berkompetisi satu sama lain di 

tempat tersebut. Selain itu, pasar ini menarik pengunjung yang lebih beragam dari 

berbagai wilayah. Tidak kalah pentingnya, pasar tradisional terbukti memberikan 

kesempatan bagi sektor informal untuk terlibat di dalamnya. Selain itu, pasar ini 

menarik pengunjung yang lebih beragam dari berbagai wilayah.30 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya 

ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, 

los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. 

Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa 

ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan 

lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. 

Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak 

dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. 

Dari beberapa pengertian diatas, pasar tradisional adalah tempat pasar yang 

dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan 

Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat 

bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung 

dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya 

terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Pasar tradisional 

biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan 

                                                            
30 Galuh Oktavina, Redesain Pasar Tradisional Jongke,”http// E-Journal .uajay.ac.id/ 835 

/3 / 2TA1204.pdf. 



 

 

terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman 

agar memudah-kan pembeli untuk mencapai pasar. 

 

2. Perilaku Pedagang 

Perilaku merupakan sifat yang ada dalam diri manusia yang di dorong oleh 

motif tertentu. Perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang 

kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk 

didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala 

sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya. Jadi perilaku 

pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rasangan atau 

lingkungan yang ada di sekitar.Prilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat 

yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah 

diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang. 

Menurut Purwanto yang dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan, 

perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak 

kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara 

berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang 

datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam 

gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan31. 

                                                            
31 Zakiyah dan Bintang Wirawan, Pemahaman Nilai-Nilai Syari‟ah Terhadap Perilaku 

Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung), Jurnal Sociologie, 

Vol. 1, No. 4 (2014), 331. 



 

 

Para ahli memiliki pandangan masing-masing tentang Pengertian perilaku 

ini, berikut daftar pengertian menurut para ahli di bidangnya32. 

a. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi 

dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa 

perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk 

menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian 

maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu 

pula. 

b. Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau 

perasaan yang disertai kecendrungan untuk bertindak sesuai sikap objek 

tersebut. 

c. Menurut Chief, Bogardus, Lapierre, Mead dan Gordon Allport, menurut 

kelompok pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk 

bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat 

dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecendrungan 

yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu 

dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. 

d. Menurut Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood, menurut 

mereka perilaku adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. 

Berarti sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan 

mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak 

mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. 

                                                            
32 Riski Umi Nafi‟ah,  “Perilaku Pedagang Pakaian Di Bandung Tulungagung Dalam 

Perspektif Etika Bisnis Islam,” Skripsi (IAIN Tulungagung, 2017), 11-13. 



 

 

e. Skiner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar. Skiner 

membedakan perilaku tersebut menjadi dua jenis proses yang 

diantaranya ialah Respondent Respon atau Reflexsive, Stimulus 

semacam ini disebut electing stimulaton karena menimbulkan respon-

respon yang relatif tetap. Sedangkan proses yang kedua ialah Operant 

Respon atau Instrumental Respon, yakni respon yang timbul dan 

berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. 

Perangsang ini disebut reinforcing stimulus atau reinforce karena dapat 

memperkuat respon yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan 

rangsangan (stimulus) tertentu. 

Banyaknya perilaku pedagang, mengakibatkan juga banyaknya tanggapan 

tentang apa yang terjadi. Perilaku pedagang juga akan mempengaruhi harga yang 

ada pada pasar, terkait dengan apa yang telah disajikan oleh pemerintah atau isu 

yang telah berkembang. Semisal, tanggapan pedagang biasanya akan bereaksi 

apabila adanya isu tentang kenaikan premium yang sebelumnya hanya isu 

berkembang. Adanya isu tersebut, mengakibatkan reaksi terhadap pedagang 

untuk langsung menaikan harga barang dagangannya, sebelum ada pengumuman 

resmi dari pemerintah tentang kenaikan harga premium. Hal diataslah yang 

dinamakan reaksi pedagang dalam mengambil keputusan, dan hal tersebutlah 

yang dinamakan adanya reaksi atau prilaku pedangan yang diambil pada isu 

kekinian. Di dalam aktivitas perdagangan terdapat hal yang seharusnya menjadi 

penting untukdiperhatikan, yaitu tentang perilaku atau etika berdagang khususnya 



 

 

etika perdagangan dalam Islam. Perilaku dalam hal ini yaitu tentang bagaimana 

tata cara berdagang yang telah diajarkan oleh syariah Islam.  

Perdagangan masuk ke dalam sistem kebudayaan, sedangkan etika Islam 

masuk ke dalam sistem keagamaan. Pemakaian teori ditunjukan pada hubungan 

sistem kebudayaan dengan sistem keagamaan yang ada pada masyarakat 

pedagang. Sebagaimana Talcott Parson menerangkan seluruh pengertian perilaku 

manusia (sistem tindakan) merupakan sistem yang hidup, sehingga terdapat 

sistem-sistem yang saling tergantung yaitu sistem kebudayaan, sistem 

sosial,sistem kepribadian dan sistem organisme perilaku. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi prilaku pedagang dalam mengambil keputusan atau 

keuntungan yang ingin di dapatkan oleh, adalah jarak jauh, keputusan 

pemerintah, issu terkait, kelangkaan barang, permintaan dan persaingan.33 

Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha dan konsumen 

(pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. 

Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, 

pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalamsegala aspek operasional 

perusahaan. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur 

kegiatan tersebut, agar tidak ada pihak-pihak yang dieksploitasi, terutama pihak 

konsumen yang berada pada posisi yang lemah. adapun yang perlu diperhatikan 

dalam perdagangan adalah perilaku pedagang.  

Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. perilaku juga dapat disebut 

sebagai tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu 

                                                            
33 Albara, “Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi,” Jurnal Analytica 

Islamica, Vol. 5, No. 2, (2016), 242-263. 



 

 

tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi 

memecahkan masalah. Perilaku dapat pula diartikan dalam pandangan – 

pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai 

sikap objek. perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku seseorang 

senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan 

seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah. Salah satu yang 

mempengaruhi perilaku manusia adalah pendekatan perilaku yang berhubungan 

dengan psikologi manusia, dimana behaviorisme (pendekatan perilaku) 

merupakan pendekatan yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan persepsi 

interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi serta ganjaran dan hukum. 

Yang dimaksud perilaku dalam penelitian ini adalah segala sikap yang 

diterapkan oleh pedagang di pasar tradisional Songgolangit Ponorogo yang 

menjalankan aktivitas berdagang. Pedagang adalah orang yang melakukan 

perdagangan, baik memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri atau 

hasil olahan bahan baku menjadi barang jadi dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. Perilaku pedagang dipengaruhi oleh sikap, sebagaimana sikap 

sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka 

kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh 

pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat 

subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku 

pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak 

semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga 

oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya 

dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha 

tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu 



 

 

ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga 

mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika. 

Sebagaimana didalam Q.s Yunus 40-41 Allah swt juga telah berfirman 

bahwasannya Allah SWT merupakan tuhan yang maha mengetahui segala 

sesuatu, Allah SWT pasti mengetahui apa saja yang kita kerjakan. 

                                 

    

“ Jika mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu 

pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas 

diri terhadap apa yang kamu kerjakan" 34. (QS. Yunus: 41) 

 

Indikator - indikator yang menjadi penilaian perilaku pedagang secara 

umum diantaranya ialah: 

a. Takaran Timbangan 

Takaran atau ukuran harus selalu digunakan untuk suatu pekerjaan 

berdagang dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan 

takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap 

perilaku berdagang. 

b. Kualitas barang/produk 

                                                            
34 Departemen Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahannya 298 



 

 

Kualitas barang/produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu 

produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang 

dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi 

harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting 

yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang 

dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

c. Keramahan 

Secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Dalam 

pengertian serupa ramah juga dimaknai sebagai baik hati dan menarik budi 

bahasanya atau suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan, baik 

ucapannya maupun perilakunya dihadapan orang lain. 

d. Penepatan Janji 

Seseorang akan dipercaya karena kebenaran ucapannya. Seorang 

pembeli akan percaya kepada pembeli apabila pedagang mampu 

merealisasikan apa yang beliau ucapkan. Salah satunya dengan menepati 

janji. Penjual yang memiliki integritas yang tinggi berarti ia mampu 

memenuhi janji-janji yang diucapkannya kepada pelanggan. Ia tidak over-

promised under-delivered terhadap janji-janjinya 

e. Pelayanan 

Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang 

diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Melayani pembeli secara 

baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual 

perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan pelanggan berbicara dan 



 

 

dengarkanlah dengan saksama. Jangan sekali-kali menginterupsi 

pembicaraannya 

f. Empati Pada Pelanggan 

Yaitu perhatian secara individual yang diberikan pedagang kepada 

pelanggan seperti kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan 

pelanggan, dan usaha pedagang untuk memahami keinginan dan kebutuhan 

pelanggannya. 

g. Persaingan Sesama Pedagang 

Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antar pelaku bisnis 

yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan 

menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik 

pula, agar para konsumen membelanjakan atau membeli suatu barang 

dagangan. 

h. Pembukuan Transaksi 

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi 

harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan 

keuangan atau neraca dan laporan laba maupun rugi. Sebagai pedagang 

diharuskan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. 

 

3. Prinsip Etika Bisnis Islami 



 

 

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua 

pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam Al 

Qur‟an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara 

langsung. Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-

dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai 

etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan 

ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral. 

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta 

sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan yang tidak sah 

dan melanggar syari‟at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari 

macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari‟at 

tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat 

dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hokum yang telah digariskan oleh 

syari‟at Allah. Allah mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan 

jalan perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh 

kedua belah pihak yang bersangkutan. Hukum tersebut sebagaimana dituliskan 

dalam Quran surat An-Nisaa ayat 29; 

 

                              

                        



 

 

“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.” 35(QS. An-

Nisaa : 29) 

 

Muhammad Djakfar, Agama, Etika, Dan Ekonomi yang menyatakan; 

Perilaku bisnis seorang muslim bahwasanya Alquran telah meletakkan pondasi 

nilai-nilai normatif yang sangat komperhensif yang memberikan petunjuk bagi 

seorang muslim dalam perilaku bisnis. Seluruh aktivitas ekonomi tidak boleh 

lepas dari kendali norma-norma ahlaq (etika) keharusan setiap Muslim agar 

berperilaku yang baik dalam setiap aktivitasnya karena perbuatan itu kelak akan 

di pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.36 

Namun demikian masih menurut Muhammad Djakfar, jika ditelusuri lebih 

dalam Al- Qur‟an juga mengatur sejumlah istilah lain untuk menggambarkan 

konsep etika kebaikan, yakni Khair (kebaikan), birr (kebenaran), qist 

(persamaan), „adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), 

ma„rūf (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa (ketakwaan). Tindakan yang 

terpuji disebut sebagai ṣalihat, sedangkan tindakan yang tercela disebut sebagai 

sayyi‟at.37 
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Agus Siswanto menyatakan, Islam merupakan agama yang komprehensif 

yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik yang berhubungan 

dengan dunia maupun akhirat. Maka dari itu untuk mengkaji tentang 

kewirausahaan harus dilihat konsep kesempurnaan islam itu sendiri.38 

 

                                                

             

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk 

menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). 

Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan 

perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.”39 (QS. AL-Jumu‟ah: 11) 

 

Islam sebagai rahmatan lil „alamin, dalam konteks mu‟amalah pun Al-

Qur‟an dengan tegas menjelaskan tentang kesejahteraan bersama. Hukum 

tersebut dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut: 
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....                               

                

“... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara 

kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” 40 (QS. AL-Hasyr: 7) 

 

Dalam berdagang secara Islam harus memenuhi etika-etika yang terdapat 

dalam syariat Islam. Beberapa etika bisnis dalarn Islam (Yusuf Qardhawi, 1997) 

41: 

a. Khuluq dalam berdagang 

Khuluq adalah dalam berdagang yaitu rnengetahui tata aturan 

perdagangan. Norma pertama yang ditekankan Islam adalah larangan 

mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, 

memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya. 

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada 

unsurunsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu 

yang dilarang dalam Islam, misalnya, memperdagangkan arak, babi, 

narkotika, berhala, patung, dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam 
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diharamkan, baik memakan, mengerjakan, ataupun memanfaatkan. Semua 

pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah suatu dosa. Setiap 

daging yang tumbuh dari dosa (haram), maka nerakalah tempatnya. Orang 

yang memperdagangkan barang-barang haram ini tidak dapat diselamatkan 

karena kebenaran dan kejujurannya sebab pokok perdagangannya itu sendiri 

sudah mungkar yang ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan jalan 

apa pun.42 

Islam mengharamkan monopoli satu unsur yang berlaku dalam paham 

kapitalis di samping riba. Yang dimaksud dengan monopoli adalah menahan 

barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Semakin besar dosa 

orang yang melakukannya jika praktek monopoli tersebut dilakukan secara 

kolektif di mana para pedagang barang-barang jenis tertentu bersekongkol 

untuk memonopolinya. Demikian pula seorang pedagang yang memonopoli 

satu jenis tertentu dari barang dagangan untuk keuntungan dirinya sendiri 

dan menguasai pasar sekehendaknya.43 

b. Khair  

Khair adalah baik dalam beretika bisnis harus mengetahui kebaikan 

yang terdapat dalam berdagang, dalam berdagang harus bertujuan 

menegakkan kebaikan antara satu dengan yang lainnya.  

Bisnis yang baik adalah bisnis yang bersedia membantu mitranya 

untuk tumbuh bersama dan melahirkan suatu win-win solution. Win-win 

solution akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang 
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saling bekerja sama. Misalnya salah satu pihak sedang lemah, maka mitra 

bisnis yang sebelumnya pernah dibantu kemungkinan besar akan bersedia 

membantu karena adanya perasaan balas budi.44 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Setiap orang yang Allah 

menghendaki kebaikan padanya pasti akan diberi kepahaman dalam masalah 

agama. Sedangkan orang yang tidak diberikan kepahaman dalam agama, 

tentu Allah tidak menginginkan kebaikan dan bagusnya agama pada 

dirinya.” Ini berarti jika ingin diberi kebaikan dan keberkahan dalam 

berdagang, kuasailah berbagai hal yang berkaitan dengan hukum dagang. 

 

 

c. „Adl  

Adl adalah sikap yang adil dalam berdagang. Jiwa tatanan dalam Islam 

adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam 

terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam 

neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, 

jiwa dan raga, akal dan hati perumpamaan dan kenyataan. Islam juga 

bersikap di tengah-tengah antara iman dan kekuasaan. Ekonomi yang 

mederat tidak akan menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah 

sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak 

menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis 

terutama komunis tetapi Islam berada ditengah-tengah antara keduanya, 
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karena ekonomi Islam itu bersifat pertengahan (keseimbangan) dan 

merupakan jiwa dari ekonomi Islam itu sendiri.45 

Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka 

melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian Islam 

menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan. 

d. Haqq  

Haqq adalah kebenaran berdagang misalnya penjual makanan harus 

mengakui kebenaran bahwa yang di jual tersebut adalah makanan yang halal 

dan masih bagus untuk di makan. 

Benar adalah ruh keimanan, ciri orang mukmin, bahkan ciri para nabi. 

Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, 

bohong dan dusta adalah bagian daripada sikap orang munafik. Bencana 

terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, 

misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. 

Dusta dalam berdagang sangat dikecam, terlebih jika diiringi sumpah 

atas nama Allah. Inilah sumpah palsu dan tercela yang pengucapnya berdosa 

dan kelak masuk neraka.20 Nabi sangat membenci sumpah dalam 

perdagangan karena46: 

i. Memungkinkan terjadinya penipuan 

ii. Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma Allah dari 

hatinya. 
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e. Ketaqwaan  

Taqwa artinya takwa dalam bidang berdagang jangan berbuat 

kecurangan dalam menjalani jual beli barang atau makanan. Setiap muslim 

meyakini bahwa setiap tindak tanduknya tidak akan luput sedetik pun dari 

pengawasan Allah. Sang Maha Mengetahui dari yang tampak dan tidak yang 

tampak. Kesadaran seorang pelaku pasar dibawah kepada keyakinan bahwa 

apapun yang diucapkan ataupun dilakukannya, Allah akan selalu 

mengetahuinya walaupun orang lain tidak mengetahuinya.47 

Salah satu moral perdagangan dalam Islam yang tidak boleh dilupakan 

ialah mengingat selalu beribadah kepada Allah, meskipun seorang muslim 

telah meraih keuntungan yang berlimpah lewat perdagangan dan transaksi ia 

tidak boleh lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, 

terutama sholat yang merupakan hubungan yang abadi antara manusia 

kepada Tuhannya. Sebagian besar para pedagang hanyut dalam komoditi, 

angka, dan laba, hampir-hampir mereka tidak pernah ingat akan keberadaan 

Allah, kebesaran- Nya, kekuasaan-Nya, atau mengingat akhirat. mereka juga 

melupakan pertanggung jawaban di akhirat, ganjarannya, siksaannya, surga, 

dan neraka. Oleh karena itu, pedagang muslim tidak boleh menjadikan 

perdagangan sebagai faktor untuk melalaikan perintah Allah seperti 

mendirikan sholat. Sekalipun menjalankan aktivitas perdagangan sholat 

mesti dilakukan tepat pada waktunya. Begitu juga dengan sholat jum‟at, 

semua aktivitas perdagangan ditinggalkan jika azan berkumandang.48 
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f. Bertujuan Falah 

Bisnis yang bertujuan Falah mengetahui keselamatan dunia dan 

akhirat berlandaskan dalam Alquran. 

 

4. Perilaku Bisnis yang Dilarang dalam Syari‟ah 

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, 

memproduksi, dan mengonsumsi. Setiap individu bebas untuk berjual beli dan 

menentukan harga dengan berbagai acam nilai nominal, tetapi dengan syarat tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum. Setiap individu memiliki kebebasan 

dalam mengembangkan hartanya dengan cara yang baik, tetapi harus 

meninggalkan praktik perdagangan yang diharamkan.49 Adapun yang harus 

dihindari adalah sebagai berikut: 

a. Gharar 

Secara istilah Gharar berarti mengambil resiko dari suatu 

perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa 

akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan 

konsekuensinya. Transaksi ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk, 

yaitu: gharar dalam kuantitas (sistem ini lebih dikenal dengan sistem 

ijon), gharar dalam kualitas, gharar dalam harga dan gharar dalam 

waktu penyerahan. Beragam bentuk gharar tersebut dilarang oleh Islam. 

b. Mempermainkan harga 
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Persaingan dan kompetisi adalah hal wajar dengan catatan 

dilakukan secara fair. Islam telah memberi tuntunan bagaimana 

bersaing secara fair. Salah satunya adalah dalam persoalan menentukan 

harga. 

c. Mematikan Pedagang Kecil 

Kesejahteraan umat secara keseluruhan adalah tipikal agama 

Islam sebagai rahmatan lil „alamin. Dalam konteks mu‟amalah pun Al-

Qur‟an dengan tegas menjelaskan tentang larangan mematikan 

pedagang kecil. Larangan tersebut dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 

7 sebagai berikut: 

                            

                          

                              

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta 

benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di 

antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 



 

 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” 50 (QS. Al-Hasyr: 7) 

 

Berdasarkan ayat di atas bisa dinyatakan bahwa pemerataan 

kesejahteraan adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dipelihara. Oleh 

karena itu bisnis besar tidak seharusnya mematikan bisnis kecil. 

Rasulullah SAW mengajarkan agar memelihara keseimbangan bisnis 

orang kota (konglomerat) dan bisnis orang desa (pedagang kecil dan 

kaki lima). 

d. Menjual Sesuatu yang Haram 

Menjual barang haram maka hukum jual beli itu adalah haram. 

Menjual atau membeli, menstransfer, atau melakukan praktek apapun 

untuk memudahkan sirkulasi barang haram. Nabi SAW telah melaknat 

khamar, peminum, penuang, penjual, pembeli, penyuling, orang yang 

meminta disulingkan, pembawa, yang dibawakan kepadanya dan yang 

memakan hasil penjualannya. Penjual atau pedagangnya lebih 

berbahaya dan lebih jahat dari konsumennya karena kebanyakan 

mereka menjadi korban kebodohan dalam menghadapi tipu daya para 

pengedar yang memasang jaring perangkap kepada mereka. 

Semakin besar bahaya sesuatu semakin keras pula keharamannya 

dan dosanya, terutama hal yang membahayakan manusia baik terhadap 

tubuh, akal maupun jiwanya. Termasuk kategori ini adalah makanan 

dan minuman yang rusak yang telah habis masa berlakunya atau tidak 
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layak menjadi makanan manusia. Barang-barang lainnya yang termasuk 

diharamkan adalah “barang-barang informatif" yang menjajakan 

pemikiran yang cemar dan mainan jorok, yang memasarkan seni budaya 

beracun di film-film, serial televisi, berbagai bentuk nyanyian, dan 

gambar-gambar visual baik dalam surat kabar, majalah, buku-buku dan 

media masa lainnya yang dapat dibaca, didengar, atau disaksikan. 

Semua ini lebih berbahaya dari makanan yang mematikan, minuman 

yang tercemar dan obat-obat bius yang membunuh karena makanan dan 

minuman yang haram hanya berpengaruh pada jasad sedangkan barang-

barang informatif ini berpengaruh pada akal dan jiwa.
51

 

e. Melakukan Sogok (Riswah) 

Memberikan sejumlah uang dengan maksud memperoleh 

keuntungan atau kebijakan yang berbeda adalah masuk dalam kategori 

suap. Allah dengan tegas melarang praktik ini.
52

 

f. Partnership yang Invalid (kerja sama yang tidak sah) 

Semua bentuk pelanggaran terhadap prosedur-prosedur dan atau 

melakukan syarat yang tidak dihalalkan akan menjadikan partnership 

(kerja sama) itu menjadi sesuatu yang tidak sah. Islam tidak mengakui 

bentuk kerjasama yang tidak memiliki liabilitas, yakni sebuah bentuk 

kerjasama dimana seseorang tidak memberikan kontribusi apapun baik 

dalam modal, kerja dan manajemen. 
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Seseorang tidak bisa dinyatakan sebagai partner yang sah dalam 

sebuah bisnis hanya dengan menempatkan namanya demi mendapatkan 

hak dagang atau lisensi produksi. Mengambil keuntungan dengan hanya 

menempelkan nama, adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral dan 

tidak sah secara hukum.
53

 

 

5. Perilaku Bisnis yang Dianjurkan Syari‟ah 

Islam sebagai agama yang telah sempurna sudah barang tentu 

memberikan rambu-rambu dalam melakukan transaksi, istilah al-tijarah, al-bai‟u, 

tadayantum dan isytara yang disebutkan dalam al-Qur‟an sebagai pertanda bahwa 

Islam memiliki perhatian yang serius tentang dunia usaha atau perdagangan. 

Dalam menjalankan usaha dagangnya tetap harus berada dalam rambu-rambu 

tersebut. 

a. Kejujuran 

Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu 

pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib diperlihara atau 

disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya 

tidak dikurangi atau ditambah-tambahi. Orang yang jujur adalah orang yang 

mengatakan sebenarnya, walaupun terasa pahit untuk disampaikan. 

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi 

Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. 

Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan. Dalam 

dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran. 
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Laporan yang dibuat oleh akuntan saja sering dibuat rangkap dua untuk 

mengelak dari pajak.54 

b. Keadilan 

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan 

melarang berbuat curang atau berlaku zhalim. Rasulullah diutus Allah untuk 

menegakkankeadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk 

dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu 

dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, 

karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur‟an 

memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur 

dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam 

bentuk pengurangan takaran dan timbangan.55 

Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang 

nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan 

mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap 

sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena 

dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan 

menzhalimi orang lain. 

c. Bersahabat dengan Lingkungan 
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Pelaku bisnis yang berhati mulia, pasti akan manabur hikmat di 

tengah-tengah kehidupan manusia. Tidak hanya teman dan saudara, semua 

manusia dan lingkungan menjadi ladang untuk beramal. Di tangan pelaku 

bisnis sebuah bangsa menyongsong nasib, dan menyerahkan keselamatan 

lingkungan, baik lingkungan keuangan fisik maupun lingkungan sosial. Di 

sinilah posisi kunci dalam kehidupan bisnis dan merekalah yang menjadi 

bagian dari penyelamat lingkungan.56 

Karena itu pelaku bisnis yang baik adalah mereka yangt bersahabat 

dengan lingkungan sosial dan lingkungan pisik yang dimiliki manusia, 

termasuk hutan dan sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya. Masa 

depan bangsa yang sukses sangat tertgantung pada pengelolaan bumi dan 

segala isinya. Kelengahan pelaku bisnis akan berakibat fatal bagi siapapun di 

bumi dimana bisnis dibangun dan dikembangkan. 

Keberadaan organisasi bisnis dapat dipisahkan dengan lingkungan di 

mana berada. Lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan organisasi bisnis 

tersebut.57 Secara umum lingkungan organisasi bisnis dapat dikelompokkan 

menjadi lingkungan umum (general environment) dan lingkungan khusus 

(special environment).58 Lingkungan umum adalah lingkungan yang 

mempertimbangkan kondisi budaya, ekonomi, hukum-politik, dan pendidikan 

yang mempengaruhi organisasi.59 Sementara lingkungan khusus adalah 
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lingkungan yang berhubungan dengan keadaan organisasi dan individu yang 

ada dalam interaksinya dengan organisasi yang bertujuan menjaga 

kelangsungan perusahaan.60 

Adanya lingkungan perusahaan ini dapat mempengaruhi perusahaan 

dalam persaingannya dengan perusahaan lain. Khususnya dengan lingkungan 

khusus, maka perusahaan perlu memperhatikan dampak apa yang ditimbulkan 

terhadap lingkungan tersebut. 

d. Menghargai waktu 

Seorang yang beretos kerja Islami sangat menghargai waktu. Satu 

detik berlalu tak mungkin lagi kembali.61 Bagi mereka yang mampu 

mengelola waktu dengan baik, maka ia akan memperoleh optimalisasi dalam 

kehidupan. Seorang pebisnis syariah yang memahami hukum kausalitas pasti 

akan menggunakan dan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, 

sebaliknya mereka yang suka bermalas-malas, membuang-buang waktu pada 

hakekatnya adalah orang yang berjiwa kerdil, pengecut menghadapi 

tantangan, tidak memiliki tanggung jawab dan kehilangan orientasi untuk 

menatap masa depan yang gemilang. 

e. Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal;  

Hal tersebut, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya. 

Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapapun dengan tidak melihat agama dan 

keyakinan dari mitra bisnisnya, karena ini persoalan mu‟amalah dunyawiyah, 

yang penting barangnya halal. 
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2014), hal. 81 



 

 

Halal dan haram adalah persoalan prinsipil. Memperdagangkan atau 

melakukan transaksi barang yang haram, misalnya alkohol, obat-obatan 

terlarang, dan barang yang gharar dilarang dalam Islam.62  

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

umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan 

zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar 

etika bisnis dalam Islam adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. 

Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, 

kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggung 

jawab dan akuntabilitas. 

f. Tidak Ada Unsur Penipuan 

Penipuan atau al-tadlis/al-ghabn sangat dibenci oleh Islam, karena 

hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan dirinya 

sendiri. Apabila seseorang menjual sesuatu barang, dikatakan bahwa barang 

tersebut kualitasnya sangat baik, kecacatan yang ada dalam barang 

disembunyikan, dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Tetapi 

setelah terjadi transaksi, barang sudah pindah ke tangan pembeli, ternyata ada 

cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan sebagai 

titik awal kehancuran bisnis tersebut.63 

Rasululah Saw, sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika 

bisnis, di antaranya ialah: 

                                                            
62 Haidar Baqir, Era Baru Manajemen Etis, Kumpulan Surat Dari Harvard, (Bandung : 
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Pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam 

doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis.64 

Kedua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku 

bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-

banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, 

tetapi juga berorientasi kepada sikap ta‟awun (menolong orang lain) sebagai 

implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung 

material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain 

dengan menjual barang.65 

Ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat 

intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan 

transaksi bisnis. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering 

dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan 

daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan 

yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.66 

Keempat, ramah-tamah. Seorang palaku bisnis, harus bersikap ramah 

dalam melakukan bisnis.67 

Kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar 

orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.68 
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Keenam, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli 

kepadanya.69 

Ketujuh, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan 

menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat 

menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras 

perilaku bisnis semacam itu. 70 

Kedelapan, takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam 

perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.71 

Kesembilan, Bisnis tidak boleh menggangu kegiatan ibadah kepada 

Allah.72 

Kesepuluh, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. 

Pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai 

dengan kerja yang dilakuan.73 

Kesebelas, tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi 

kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana 

adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, 

udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. 
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Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi 

kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.74 

Keduabelas, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya 

(mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. 

Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos (kekacauan) 

politik. Tidak boleh menjual barang haram, seperti anggur kepada produsen 

minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua 

bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan 

sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.75 

Ketigabelas, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan 

halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan 

sebagainya.76 

Keempatbelas, bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan.77 

Kelimabelas, Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. 

Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam 

pelunasan hutangnya.78 

Keenambelas, Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) 

belum mampu membayar.79 
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Ketujuhbelas, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. 

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 278; 

 

                                   

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 

Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”80 (QS. Al-

Baqarah: 278) 

 

 

Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan. 

Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap riba. 

Demikianlah sebagian etika bisnis dalam perspektif Islam yang sempat diramu 

dari sumber ajaran Islam, baik yang bersumber dari al-Qur‟an maupun Sunnah.81 
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BAB III 

PAPARAN DATA 

 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Sejarah Pasar tradisional Songgolangit Ponorogo 

Pasar Songgolangit telah berdiri sejak tahun 1827. Berawal dari 

nama pasar legi, pasar songgolangit menjadi salah satu pasar induk di 

wilayah kota ponorogo. Kota ponorogo sendiri masih menganut sistem 

“pancawarna”  atau pasar tradisional harian jawa, seperti; pon, wage, legi, 

kliwon dan pon. Karena permintaan masyarakat ponorogo yang sangat 

tinggi, akhirnya pasar Legi (Songgolangit) tidak hanya buka di hari 

pasaran akan tetapi buka setiap hari. 

Pasar songgolangit terletak di jalan Soekarno-Hatta Ponorogo. Pasar 

ini telah mengalami perombakan sebanyak dua kali, karena terjadi 

kebakaran 1995 dan 2017. Namun pemerintah ponorogo sangat cepat dan 

tanggap dalam proses rekontruksi pasar induk Songgolangit. Nama 

Songgolangit sendiri diambil dari nama Dewi Songgolangit yang 

merupakan putri mahkota dari Kerajaan Kediri dalam salah satu versi 

cerita asal- usul Reyog Ponorogo. Dewi Songgolangit mempunyai paras 

wajah yang cantik dan berbudi pekerti luhur menjadi daya tarik bagi raja-

raja dan putra mahkota di wilayah Pulau Jawa. Karena cerita yang populer 

tersebut, nama Dewi Songgolangit sangat terkenal di kota Ponorogo dan 



 

 

sekitarnya. Sebagai bentuk penghargaan terhadap kebudayaan yang 

mengharumkan kota Ponorogo, nama Pasar Legi yang telah terbakar hebat 

beberapa tahun lahu, kini telah berdiri bangunan pasar baru dan diberi 

nama Pasar Songgolangit. Pasar tersebut menjadi salah satu pusat 

perdagangan tradisional masyarakat Ponorogo
82

. 

Pasar Songgolangit mengalami kebakaran pada Mei 2017 dengan 

kurang lebih 500-an kios terbakar. Walaupun tidak sebesar kebakaran yang 

sebelumnya, namun kerugian yang diderita juga tidak sedikit. Sama seperti 

pada kebakaran sebelumnya, kebakaran Pasar Songgolangit juga terjadi 

pada bulan Ramadhan 2017 dan sementara masih berlokasi di RSUD 

Lama Ponorogo serta hingga laporan ini ditulis masih dalam tahap 

pembangunan kembali di lahan Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan 

Banyudono, Kecamatan Ponorogo. 

2. Letak dan Keadaan Pasar Songgolangit 

a. Wilayah Lokasi Pasar 

Letak Pasar Songgolangit Ponorogo di Kelurahan Banyudono, 

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan batas-

batas sebagai berikut: 

Sebelah Selatan : Kelurahan Bangunsari (Jl. KH. Ahmad Dahlan); 

Sebelah Utara : Kelurahan Nologaten; 

Sebelah Timur : Kelurahan Banyudono (Pengadilan Negeri Lama); 
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"Pengembangan Pasar Tradisional Songgolangit Ponorogo: Tinjauan Perspekti Ekonomi Islam" 
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Sebelah Barat : Kelurahan Banyudono (Jl. Soekarno Hatta). 

 

b.Data Denah Sebelum Pemugaran Pasca Kebakaran 

1) Luas tanah seluruhnya 6.350 m2, terdiri dari: Bangunan pasar dan 

pertokoan seluas 5.272 m2 dan lahan parkir kendaraan seluas 1.075 

m
2
. 

2) Jumlah Pedagang: 

Pedagang kain  : 282 Orang 

Pedagang sepatu : 24 Orang 

Pedagang radio : 11 Orang 

Pedagang gerabah : 15 Orang 

Pedagang buah  : 28 Orang 

Pedagang makanan  : 16 orang 

Pedagang rombeng  : 41 orang 

Pedagang arloji : 30 Orang 

Penjahit  : 34 Orang 

Pedagang tikar  : 5 Orang 

Pedagang karung : 3 Orang 

Kemasan  : 5 Orang 

Pedagang Toko : 18 Orang 



 

 

Jumlah keseluruhan pedagang ada 512 orang yang terdata, sedang 

banyak sekali pedagang kecil-kecil yang belum terdata dan apabila terdata 

semuanya akan mencapai sekitar ± 1.168 pedagang.83 

 

c. Struktur Kelembagaan Pasar 

Kelembagaan Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dan pasar-pasar 

yang ada di Kabupaten Ponorogo dikelola oleh Dinas Indakop Pasar dan 

UKM. Sedangkan pasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala 

Dinas Indakop Pas dan UKM. Salah satu tugas dari Dinas Indakop Pasar 

dan UKM yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan 

pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan pasar. 

Struktur Organisasi Dinas Indakop Pasar dan UKM adalah: 

1) Kepala Dinas Indakop Pasar dan UKM 

2) Bagian Tata Usaha 

3) Sub Bidang Pengelolaan Pasar 

4) Sub Bidang Koperasi 

5) Sub Bidang Perdagangan dan UKM 

6) Sub Bidang Industri 

7) Unit Pelaksana Teknis 

8) Kelompok Jabatan Fungsional 
84
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B. Paparan Data 

1. Pemahaman tentang Etika Bisnis dalam Islam para pedagang di pasar 

tradisional Songgolangit Ponorogo 

 

Pemahaman tentang Etika Bisnis dalam Islam para pedagang di 

pasar tradisional yaitu para pedagang di pasar tradisional Songgolangit 

Ponorogo dalam menjalankan aktivitas bisnis mayoritas telah memahami 

barang-barang yang dilarang oleh agama Islam untuk diperjual belikan. 

Barang-barang diperjual belikan seperti bahan makanan, perabotan dan 

pakaian tidak mengandung unsur yang diharamkan. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Ibu Madmudah yang mengungkapkan bahwa: 

Berdagang bagi saya harus sesuai dengan ajaran Islam, ngerti 

mana yang boleh dan tidak boleh, terutama dalam menawarkan 

barang harus ramah tamah harus menghargai pembeli karena 

pembeli iu adalah sumber penghasilan bagi kami, mas. 

Menghadapi pembeli dengan ramah tamah tidak boleh 

menjelekkan nama orang lain (yang dimaksud pedagang lain pada 

pasar Songgolangit) karena kalau tidak dilakukan dengan sopan 

pelanggan kita tidak merasa nyaman, dan sopan santun itu sangat 



 

 

perlu dilakukan untuk menarik minat pembeli agar produk kita 

laku dan laris.
85

 

 

Demikian pula hasil wawancara dengan Ibu Ninik yang 

berpendapat bahwa: 

Pedagang harus memahami ajaran Islam karena kebanyakan 

(populasi mayoritas) penduduk sini (Kota Ponorogo dan 

sekitarnya) kan Muslim, kita tau mana yang halal dan haram 

dalam berdagang, harus bisa menyenangkan pembeli, biar pembeli 

itu senang dan kembali lagi terus bisa jadi langganan, kalau tidak 

sopan nanti malah tidak ada yang mau ke toko kami lagi. 

Pelayanan yang baik terhadap pembeli, karena semua uasaha itu 

harus memerluakn soapn santun, bagaimana mungkin kita tidak 

sopan terhadap orang lain atau pembeli sedangakan mereka mau 

membeli dagagan kita dan kalau kita cuma cuek tidak menanggapi 

mereka dengan ramah dan sopan apa mungkin barang kita laku, 

jadi kita harus berusaha bersikap sopan dan santun untuk 

membuat pelaggan kita jadi senang saat membeli pada kita. Dan 

sikap soapn santun itu tidak hanya diajarkan ketika berjualan saja 

tetapi dimanapun kita harus bersikap sopan santun kepada 

siapapun juga. Orang tua kita dari kecil sudah mengajarkan sikap 

sopan santun agar ita dihargai orang dan salin menghargai satu 
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sama lainnya. Bersikap sopan santun itu kan Ibadah juga, biarpun 

tidak membeli kalau kita sopan pada orang lain, kan bisa dapat 

Pahala.
86

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Rudi yang mengungkapkan: 

Pedagang sangat perlu memahami etika bisnis sesuai dengan 

ajaran Islam, dan memperlakukan pembeli dengan baik jadi harus 

diperlakukan dengan adil. Melayani pembeli dengan ramah, 

datang tepat waktu, tanggung jawab, karena itu harus dilakukan 

untuk membuat pembeli merasa aman dan nyaman, dan itu sudah 

kewajiban kita untuk malaksanakan tugas kita dengan semaksimal 

mungkin karena bekerja mencari nafkah kan Ibadah. Dengan 

pembeli juga harus jujur pada kualitas barang kita, kalau tidak 

jujur itu bisa mendholimi orang, dosa kan (merupakan perbuatan 

yang berdosa).
87

 

 

Demikian halnya yang diungkapkan oleh Pak Sururi yang 

mengungkapkan: 

Pedagang harus tau bahkan wajib menerapkan etika berdagang, 

yaitu memberikan layanan yang baik pada konsumen, sangat 

penting dan berprinsip kebaikan tersebut, melayani konsumen 
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dalam melayani itu harus sopan santun, rajin, ramah, disiplin dan 

yang paling penting harus jujur. Yang namanya usaha melayani 

konsumen dengan sebaik-baiknya demi kepuasan demi keuntungan 

dan menuju kebaikan bersama.
88

 

 

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Azam yang mengungkapkan bahwa: 

Berdagang itu tuh harus sesuai dengan tata cara yang 

bermartabat, memang harus dilakukan tuh, dan juga dalam 

berbisnis itu yang harus dilakukan bisa menghargai orang dan 

membuat orang nyaman dan bisa kembali membeli lagi.
89

 

 

Demikian halnya menurut Ibu Yatini yang mengungkapkan bahwa: 

Dalam berdagang harus senantiasa menjaga sikap yang baik, 

harus sesuai dengan yang diajarin oleh agama Islam, sopan santun 

etika dalam berdagang itu harus digunakan setiap hari jangan 

sampai tidak. Menyapa misalnya, harus sopan. Menerangkan 

barang yang dijual, pilihan yang dicari pelanggan, penjual harus 

sabar jika memang tidak ada pilihan baju atau bahan yang tidak 

sesuai selera pembeli dan tidak boleh mengeluh terus berusaha 

melayani mencarikan pilihan yang kira-kira seperti yang disukai 

pembeli. Kami juga menjual barang bermerek terkenal dengan 
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kualitas dibawah mall, ya harus disampaikan dengan jujur, tidak 

boleh berbohong kalau barang itu merek asli. Tapi kami juga 

menyediakan merek yang asli dan kualitas yang tinggi, supaya 

pelanggan juga paham dan ada pilihan yang lebih bergengsi.
90

 

 

Data tersebut di atas diperkuat dengan yang diungkapkan oleh Pak 

Adin bahwa: 

Menerapkan etika bisnis sangat perlu dilakukan, karena kunci dari 

kegagalan dari suatu usaha yang dikerjakan/dilakukan tanpa 

menggunakan etika atau sopan santun pada para pembeli, yang 

pada akhirnya pembeli gak mau mampir. Dan ditoko ini nih para 

karyawan harus senyum, menyapa dengan ramah tamah dengan 

menanyakan yang lagi dibutuhkan itu apa, dengan disambut 

dengan keramahan itu menurut saya bisa membuat pembeli senang 

dan datang lagi belanja di toko saya.
91

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Ibnu bahwa: 

Etika bisnis sangat perlu diterapkan, karena melayani pembeli 

dengan senyum, dengan nada datar, menanyakan apa yang 
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diperlukan dengan baik itu harus dilakukan, karena kalau enggak 

digituin pembeli pasti pergi dan gak mau datang lagi.
92

 

 

Data tersebut di atas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 

18 Oktober peneliti melihat dengan jelas saat toko mulai buka, para 

pedagang melayani pembeli dan waktu toko mulai tutup. Para pedagang 

terlihat memberikan pelayanan yang baik dengan bersikap ramah dan 

tersenyum pada para pembeli serta menanyakan keperluan pembeli.
93

 

Berdasarkan paparan di atas dalam menjalankan aktivitas usaha 

dagang yang dilakukan para pedagang di pasar tradisional Songgolangit 

semata-mata untuk mencari berkah dari Allah SWT. Berdasarkan hasil 

wawancara para pedagang meyakini segala aktivitas transaksi yang 

dilakukannya sesuai dengan ajaran Islam akan mendapatkan ridho dari 

Allah SWT. Dengan begitu mereka selalu berhati-hati menjaga perilaku 

dalam menjalankan perdagangan. Bentuk ketakwaan dalam menjalankan 

usahanya selalu menyertakan niat ibadah, dan sebelum berangkat 

berdagang selalu membaca basmalah terlebih dahulu dan berniat 

berdagang untuk menafkahi keluarganya supaya menjadikan keberkahan 

tersendiri dalam menjalankan usaha dan keberkahan dalam keluarganya. 

Pemahaman para pedagang mengenai kejujuran dalam menjalankan 

usaha harus ada, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang 

lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah SWT. Bukan hanya itu 
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saja kejujuran merupakan tonggak utama untuk menjalankan sebuah usaha 

supaya para konsumen tetap terus terjaga untuk bisa kembali lagi kepada 

pedagang tersebut, dan meningkatkan pembelian dari sebelumnya. Seperti 

yang diungkapkan Ibu Madmudah yang mengungkapkan bahwa: 

Karena kita sebagai orang Islam harus menerapkan sikap adil dan 

jujur dan harus bisa tidak boleh membohongi pembeli dan jangan 

sampai menyakiti perasaan pembeli misalnya kalau kurang kecil 

bisa ditukar yang lebih besar dan kalau sudah dibawa pulang tetep 

tidak sesuai bisa dikembalikan dan tidak dipotong harganya tetep 

sesuai dengan harga awal asal labelnya tidak tidak dicopot dan 

kita juga membatasi untuk jangka untuk mengembalikan barang 

yang sudah dibeli tapi walpun lebh dari batasan waktu yang kita 

tetapkan kita tetap menerimanya walapun dikembali akan dan kami 

tetap melayani dengan baik karena untuk memuaskan pelanggan 

kita dan mulai dari dulu kita tetap konsisten pada peraturan yang 

sudah kami buat dan akami akan petahankan sampai sekarang. 

Mengajarkan, misalanya dalam mengambil keuntungan itu tidak 

boleh berlebihan yang sewajarnya saja agar tidak merugikan 

orang lain dan merugikan kita sendiri kareana suatu saat kita 

bakalan menanggungnya senirimenurut saya arti kejujuran sangat 

penting karena kejujuran akan membawa rizki. Kalau kita jujur 



 

 

membuat calon pembeli percaya sehingga pembeli akan datang 

dan tetap setia pada kita.
94

 

 

Demikian pula hasil wawancara dengan Ibu Ninik yang 

berpendapat bahwa: 

Karena kunci dalam berdagang adalah jujur dan adil karna kalau 

tidak kita sendiri yang akan rugi baik didunia maupun di akhirat. 

Jujur dalam berdagang yaitu berkata sebenarnya menganai 

barang yang sesuai dengan keadaannya. Jika adil yakni kita tidak 

membeda-bedakan pembelinyang satu dengan pembeli lainya, kita 

harus bisa jadi di tengah-tengah di antara mereka, jika pembeli 

sau masih memilih-milih kit tinggal ke yang satunya lagi kalau 

mereka membutuhkan bantuan kita. Contohnya jika ada barang 

cacat kita harus bilang kepada pembeli kalau barangnya cacat 

tanpa menutupi barang daganganya. Mengajarkan, berdagang itu 

kan sudah ada mulai zaman dahulu sebelun Nabi Muhammad lahir 

sudah ada transaksi juala beli atau berdagang. Dengan ramah 

sopan santun, sabar menjaga sikap kita dan tingkah laku kita.
95

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Rudi yang mengungkapkan: 

Karena sifat adil dan jujur itu kunci keberhasilan yag akan kami 

peroleh nantinya, jika kami menggunakan cara curang pasti 
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nantinya kita akan rugi, adil untuk semua pelanggan dan adil 

untuk diri kita sendiri itu akan memuaskan pelanggan dan kami 

sendiri, jujur tidak berbohong itu nantinya juga akan mendapatkan 

hasil yang mumuakan buat kita maupun pemeblei yang datang ke 

toko kita, misalnya ada barang yang cacat dan itu cacat murni dari 

pabriknya kita kasih tau kalau mereka meminta untuk mencarikan 

yang lainnya kita carikan, tetapi kalu kekeh pada pilihannya kita 

kasih diskon sesuai barangnya, dan juika barangnya cacat sedikit 

ya kita kasih potongan harga dan disesuaikan dengan barangnya. 

Mengajarkan, mulai dari Rosullulloh (S.A.W.) itu sudah bedagang 

di masanya. Seperti toko kami ini berdagang pakaian sesuai 

kebutuhan para pembeli unuk melengkapi kebutuhannya sehari-

hari.
96

 

 

Demikian halnya yang diungkapkan oleh Pak Sururi yang 

mengungkapkan: 

Masalahnya dalam hal usaha sangat dibutuhkan tata aturan 

perdagangan (yang dimaksudkan yaitu Khuluq) yang jujur dan adil 

demi kelancaran bersama, adil untuk pembeli dengan sesuai 

kebutuhan kita sendiri, adil dalam menetapkan harga beda dengan 

di pasar, pasar masih bisa mengunakan tawar menawar sedangkan 

ditoko kami tidak semua yang ada di toko kami harga pas tanpa 
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ada tawar menawar dulu. Ia, namanya kehidupan dalam agama 

islam itu sangat diterapkan misalnya seperti barang kita kalu 

kwalitas bagus kita bilang sesuai dengan kondisnya dan jika jelek 

kita jujur saja tanpa ada yang ditutu-tutupi.
97

 

 

Data tersebut didukung dengan hasil wawncara dengan Bapak 

Ahzam yang mengungkapkan bahwa: 

Ya kalau ada barang yang cacat itu dikasih tau dan dikurangi 

harganya mereka mau untuk membelinya apa tidak. Sepertinya itu, 

karena Nabi Muhammad itu dulunya sejak kecil juga sudah 

berdagang, seperti kita ini berdagang pakaian.
98

 

 

Demikian halnya menurut Ibu Yatini yang mengungkapkan bahwa: 

Sifat jujurnya karena sifat pelanggan itu yang diperlukan 

pelanggan bisa kembali la dan mengulang belanja ke toko kita, 

contohnya seperti bahannya luntur kalu dicuci terus bahannya 

enak apa tidak dipakai, panas atau bagaimana kita kasih taukan 

kepada para pembeli. Ia, sopan santun dalam berdagang. Dan 

kalau mereka sudah berkunjung ke toko kita, kita ucapkan 

terimakasih.
99
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Data tersebut di atas diperkuat dengan yang diungkapkan oleh Pak 

Adin bahwa: 

Jujur itu kita pengen hubungan timbal balik untuk selamanya 

dalam arti untuk barang yang tidak baik/kualitas itu akan diketahui 

oleh pelanggan tidak mengecewakan dari awal harus menerapkan 

sikap jujur dan adil agar pelanggan tidak kecewa. Adil untuk 

konsumen toko, kalo toko dapat mengambil keuntungan untuk 

kepentingan toko tetap menjaga konsumen dan tidak memberatkan 

konsumen dan tetap adil untuk konsumen.
100

 

 

Selanjutnya dipertegas kembali yang dijelaskan oleh Pak Ibnu 

bahwa: 

Karena kunci berdagang itu jujur dan orang itu percaya tidak 

merasa dibohongi dan puas saat belanja di toko kami. Jujur dalam 

berdagang itu nggak ada unsur penipuan untuk merugikan salah 

satu pihak lain, adil dalam berdagang dilakukan dengan melayani 

semua pembeli dengan adil dan memberikan harga yang sesuai 

dengan kondisi dan tingkatan pembeli dengan melakukan prinsip 

dan adil mereka percaya akan memberikan kebahagiaan kepada 

pembeli. Contoh dalam pakaian kita pun tidak tahu kalau misalnya 

ada yang cacat, jadi pas dipakai orang/pembeli ada barang yang 

cacat ya kita ganti dengan yang baru, dan kita tidak menyalahkan 
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pembeli atau menuduh pembeli kalau barangnya dirusak, dan itu 

asli cacat dari sananya. Iya mengajarkan, contohnya jujur dalam 

bisnisnya, berprinsip pada Ilahi bertanggung jawab atas bisnisnya, 

keadilan dan keseimbangan tidak hanya berniat mengejar untung, 

berniat baik dengan bisnisnya menjaga nama baik.
101

 

 

Data tersebut di atas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 

18 Oktober 2019 penulis melihat dengan jelas saat pedagang menawarkan 

barang dagangannya dengan jujur dan menawarkan barangnya sesuai 

dengan keadaan aslinya.
102

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

pedagang pasar Songolangit Ponorogo yang diwawancarai sudah 

memahami etika dan tata cara berdagang dengan prinsip kebaikan (Khair) 

ditunjukkan dengan bermurah hati kepada pembeli. Sikap murah hati 

ditunjukkan dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika 

pembeli belum dapat membayar kekurangannya atau memberikan 

kelebihan berupa barang kepada pembeli. Sifat jujur tersebut dapat 

menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia, sebagaimana orang 

tersebut mencintai dirinya sendiri, hal ini sesuai dengan yang diajarkan 

Rasulullah SAW tentang kesempurnaan seorang muslim, sifat jujur dalam 

mengelola usaha dapat mengarah pada kejujuran pada kehidupan sehari-
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hari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli dan berinteraksi antar 

sesama manusia. 

 

2. Perilaku pedagang di pasar tradisional Songgolangit Ponorogo ditinjau dari 

perspektif etika bisnis Islam 

Para pedagang menjalankan usaha dagang senantiasa menggunakan 

aturan yang telah diatur oleh ajaran Islam. Aturan ajaran Islam dalam 

kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada 

dalam indikator penilaian dalam penelitian ini, yaitu: Khuluq (mengetahui 

tata aturan perdagangan), Khair (beretika bisnis dengan mengetahui 

kebaikan yang terdapat dalam berdagang, menegakkan kebaikan), adl (adil 

dalam berdagang), Haqq (kebenaran berdagang), Taqwa (tidak berbuat 

kecurangan dalam menjalani jual beli) dan bertujuan Falah (keselamatan 

dunia dan akhirat berlandaskan Syariah). Etika bisnis Islam mengatur 

aktifitas ekonomi terutama dalam dunia perdagangan dengan nilai-nilai 

agama dan mengajarkan pelaku bisnis atau pedagang untuk menjalin 

kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan 

dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari‟ah.  

Hasil wawancara dengan Ibu Madmudah yang mengungkapkan 

bahwa 
103

: 

a) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khair dan Taqwa 
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Berusaha dan pasrahkan kepada Alloh pasti bisa, kalau kita pasrah 

dan tidak mau berusaha kita tidak bakalan bisa bangkit lagi dan 

harus istiqomah percaya bahwa rejeki dan takdir sudah ada yang 

mengaturnya, dan kita sebagai umatnya hanya bisa menjalankan 

sesuai apa yang direncanakannya dengan bersungguh-sungguh. 

 

b) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, adil dan Haqq 

Ia dengan adil, contohnya pelanggan satu dengan pelanggan yang 

lain harus dilayani dengan adil harus bisa terpenuhi tidak boleh 

dibeda-bedakan, jika diperlakukan seperti itu mereka juga akan 

merasa senang dan dihargai kalau pembeli itu sama dan dengan 

seperti itu mereka akan mendapat kepuasan dan nantinya akan 

mengulang kembali lagi ke toko kami. Biasanya kalau soal harga itu 

relatif disesuaikan sesuai barangnya dan kualitas barang tersebut 

seperti apa dan biasanya kami kasih potongan harga. 

 

c) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Falah, adl dan Taqwa 

Tidak apa-apa kita berterima kasih sudah berkunjung ke toko kami 

dan jika seperti itu kita kembalikan lagi: 1). Itu belum rezeki kita, 2). 

Mereka belum srek dan belum menemukan pa yang mereka cari dan 

pas untuk mereka. 

 

d) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, Khair dan Haqq 



 

 

Dengan ramah tamah sopan satun, diem saja dan kita senyumin aja 

karena semua itu sudah terbiasa saya alami dan itu biasanya modus 

untuk cari harga yang miring padahal semua itu nggak ada yang 

seperti itu, dan itu bohong. 

 

Demikian pula hasil wawancara dengan Ibu Ninik yang 

berpendapat bahwa 
104

: 

a) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khair dan Taqwa 

Sangat percaya banget, siapa lagi yang mengatur rejeki kalau bukan 

Alloh, dan semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Di sini kan 

saya sendiri yang menjaga tokonya, jadi kalau sudah masuk waktu 

sholat sudah tiba dan masih ada pembeli ya kita layani dulu samapai 

selesai tetapi kalau waktunya sholat sudah mau berakhir dan pembeli 

tersebut belum selesai juga memilih-milih yang diinginkan, kami izin 

sebentar untuk Sholat pasti mereka akan mengerti dana mau 

menunggu kita, karena kalau kita sendiri yang langsung turun tangan 

melayani pembeli, pembeli itu akan menemukan kepuasan 

tersendirinya dan mereka akan menemukan yang pas apa yang 

mereka cari karena langsung bisa tanya kepada saya dan saya bisa 

langsung mengarahkan apa yang mereka butuhkan. 

 

b) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, adil dan Haqq 

                                                            
104 Wawancara dengan Ibu Ninik, Gaya Busana, pada Tanggal 14 September 2019 



 

 

Saat menentapkan harga dan dengan membuat pembeli merasa puas 

itu kami menyediakan barang dagang yang kita jual itu sesuai dengan 

harga yang sesuai jika harga yang kita tetapkan sesuai barangnya 

dan barangnya juga mempnyai kualitas yang bagus meraka juga tidak 

akan bakalan kecewa dengan harga yang kami tetapkan. Seperti yang 

banak orang bilang “rego gowo rupo” itu kata orang jawa dan itu 

juga sudah terbukti. 

 

c) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Falah, adil dan Taqwa 

Mengambil keuntungan tidak banyak karena saya mengambil pakain 

untuk kami jual itu tidak dengan kualitas yang lumayan bagus jika 

saya kurangi lagi harganya asaya kan bangkrut. Jadi di toko saya 

hanya menjual pakaian dengan harga pas dan sesuai dengan kwalitas 

barang yang kita juala belikan. Sejauh mata kita memandang, karena 

mausia itu diberi kelebian dan diberi akal dan disuruh berusaha, jadi 

manusia di erikan semua itu harus bisa meenggunakannya dengan 

semaksimal mungkin jangan sampai menyia-nyiakan waktu yan sudah 

ada. Kesempatan tidak datnag dua kali selama kita mampu untuk 

melakukan hal-hal yang positif kenapa tidak, itu pun kta laukan 

dengan cara yang halal. 

 

d) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, Khair dan Haqq 



 

 

Ramah, sopan, sabar, murah senyum, antusias melayani pembeli. Ya 

kita senyumi saja jika pembeli menawar dengan sadis. Sudah sering 

seperti itu kalau tetapi bicara yang tidak-tidak dan bikin telinga saya 

sakit, kita suruh saja ke toko lain tapi dengan nada yang kalem agar 

tidak menyakiti hati pembeli. Menjaga sikap kita, kita terapkan sikap 

sopan santun, ramah dan yang pasti jangan lupa senyum, serta 

menyediakan barang dagang yan selalu update mengikuti tren saat ini 

agar kita juga tidak ketinggalan fashion serta melihat banyak yang 

disukai orang di sini itu kita cari tau dan kita sediakan pakaian yang 

saat ini banyak digmri dikalangan anak muda, remaja maupn ibu-ibu. 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Rudi yang 

mengungkapkan
105

: 

a) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khair dan Taqwa  

Rizki sudah diatur oleh Alloh SWT jadi saya sangat percaya akalu 

riski itu sudah ada yang mengturnya dan saya percaya itu sebagai 

seorang muslim dan semua itu sudah ada takarannya sendiri. 

 

b) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, adil dan Haqq 

Prinsip keseimbangan dibutuhkan dalam berdagang agar pelanggan 

tidak kecawa saat membeli di toko kami karena kalau ada apa-apa 

dalam dagangan kami an akmi tidak memberitahu nya pasti pembeli 
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akan merasa sangat kecewa dan idak amu datang lagi ke toko kami 

dan takutna mereka nagasih tau ke semua orang kalau toko kita tidak 

pantas dalam berdagang, makanya kita harus menjaga nama bak toko 

kami dengan semaksimal mungkin dengan membuat para pemebeli 

merasa puas. 

 

c) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Falah, adil dan Taqwa 

Jika ada pembeli yang batal pembeli, ya terserah pembeli kalau tidak 

cocok ya tidak apa-apa setidaknya kami sudah berusaha dan selalu 

berusaha menawarkan barang kai untuk menarik minat pembeli. 

 

d) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, Khair dan Haqq 

Sikap yang sesopan mungkin, seramah mungkin dalam malayani 

pembeli, tidak boleh berkata kasar dan tidak boleh menyinggung 

perasaan hati pembeli dan membuat pembeli tidak nyaman. Jika ada 

yang marah-marah dan membandingkan harag kita kasih tau untuk 

membeli ke toko lain tetapi denan cara yang sopan. 

 

Demikian halnya yang diungkapkan oleh Pak Sururi yang 

mengungkapkan 
106

: 

a) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khair dan Taqwa 
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Harus tabah dan sabar, siap menghadapi apapun yang terjadi saat ini 

selalu tegar dalam menghadapi apapun, tanpa ada rasa takut, sangat 

perlu dalam berdaganag itu harus selalu berhati-hati saat melakukan 

pekerjaan. Dan kuncinya untuk mencegah semua itu ada pada diri 

kita sendiri jika semua itu dilakukan dengan ceroboh maka 

perjuangannya bakalan akan siasia dan tidak akan membuahkan hasil 

yang memuaskan. 

 

b) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, adil dan Haqq 

Dengan kelangsungan usaha demi kepercayaan konsumen pada toko 

tetapi tetap saya bedakan bagi saudara-saudara kita teman itu kita 

bedakan untuk menjaga silaturohmi tetap utuh, tetapi tetap adil untuk 

umum dengan harga yang sudah kami sesuaikan dengan barang 

dagangan yang kami jual. Kita harus pinter-pinter berinteraksi, serta 

dalam haraga itu relatif yan terpenting membuat naman pelanggan 

itu sendiri kita sendiri yang harus turun tangan menghadapi pembeli 

dengan sikap yang ramah, soapn banyak senyum dan kita harus adil 

dalam memperlakuakn pemebeli itu dengan itu dengan sikap seadil-

adilnya biar pemebeli tidak kecewa. 

 

c) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Falah, adil dan Taqwa 

Tidak apa-apa pembeli batal membeli, itu belum rejeki kita, jika ada 

orang yang masuk ke too kita yang harus kita pastikan itu terlebih 



 

 

dahulu harus membuat merek amerasa naman entah itu nantunya mau 

membel brana dganagn kita atau tidak yang terpenting mereka bisa 

merasakan nyaman sehingga dengan begitu mera akan mendapatkan 

keuasan tersendirinya. 

 

d) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, Khair dan Haqq 

Ramah, banyak senyum, arus bisa mengarahkan pebeli entah itu merk 

atau apaupun itu yang menjadi kendala mereka. Untuk antisipasi siap 

mental kita suruh menegecek terdahulu sesuai baranganya, dan 

barang itu banyak variasinya pasti mereka akan malu dengan 

sendirinya. 

 

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Azam yang mengungkapkan bahwa 
107

: 

a) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khair dan Taqwa 

Berusaha mencari alternatif lain sesuai denagn kemampuan dan 

keahlian, jika biasanya berdagang ia berdagang sesuai yang sudah 

saya lakukan sebelumnya tapi mungin dengan cara yang beda dan 

startegi yang beda, tetapi kembali lagi jika masih bisa dipertahankan 

dan ada cara lain kami akan melakukannya seperti merenovasi 

bangunanya atau bisa memasarkan lewat on line atau diadakan 

diskon seperti itu. 
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b) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, adil dan Haqq 

Untuk orang bisa saja atau orangnya tidak kita kenal tapi klu minta 

diskon kami tidak berani memberikannya karena kami hanya 

karyawan yang hanya bekerja disini dan tidak berani untuk 

melakukan hal tersbut, tetapi kalu teman sendiri atau kerabat bosnya 

kita kasih diskon sesuai aturan dari bosnya. Kalau gharga sesuai 

aturan dari atasan, kita tidak menetapkan harga yang lebih dari 

harga aslinya tidak lebih dari 50% beda dari di distro lainnya 

membandrol harga yang lebih tapi kalu kita untung sedikit tapi bisa 

memuasakn pelanggan dengan harga yang maksimal dan barang 

yang sesuai, kelebihannya dari toko kami jika pemebeli ada yang 

kuarang puas tetapi sudah dibawa pulang kita berikan garansi untuk 

dikembaliakn jika baranagnya cacat atau tidak pas atau kecicilan 

ataupun kebesaran bisa dkemaliakn asalkan bandrolnya tidak 

dicocpot. 

 

c) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Falah, adil dan Taqwa 

Tidak apa-apa kita iklas saja, alau dipaksa nanti malah sakit hati dan 

tida mau kembali lagi ketoko kita, dan malah bahaya kalau kita 

memaksanay untuk membeli nanati mereka bisa sakit hati dan bisa 

membuat toko kita menjadi tidak baik di lihat orang, kami disini 



 

 

merasa senang jika sudah ada yang mau datang ke toko kita 

walaupun tidak membelinya. 

 

d) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, Khair dan Haqq 

Sebisa mungkin dan harus sopan agar pembeli nyaman. Sikap kita 

kebih sabar dalam menjelaskan kepaa pemebeli dan memepersilahkan 

untuk memebeli ke toko lain, haraga kita sudah ditetapkan semaksima 

mungkin sesuai barang yang kami jual. 

 

Demikian halnya menurut Ibu Yatini yang mengungkapkan 

bahwa
108

: 

a) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khair dan Taqwa 

Berusaha lagi insya alloh kita pasrahkan kepada Alloh pasti bisa, 

kalau kita psrah dan tidak mau berusaha kita tidak bakalan bisa 

bangkit lagi dan harus istiqomah percaya bahwa riski takdir sudah 

ada yang mengaturnya, dan kita sebagai umatnya hanya bisa 

menjalankan seseuai apa yang direncnakannya dengan bersungguh-

sungguh. 

b) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, adil dan Haqq 

Ia dengan adil, contohnya pelanggan satu dengan pelanggan yang 

lain harus dilayani dengan adil harus bisa tercafer tidak boleh 

dibeda-bedakan, jika diperlakukan seperti itu meraka juaga kan 
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merasa senang dan dihargai kalu pembeli itu sama dan dengan 

seperti itu mereka akan endapat kepuasan dan nantinya akan 

mengulang kembali lagi ke toko kami. 

 

c) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Falah, adil dan Taqwa 

Nggak apa-apa kita berterima kasih sudah berkunjung ke toko kami 

dan jika seperti itu kita kembaliakn lagi: 1. Itu belum rezeki kita, 2. 

Mereka belum srek dan belum menemukan pa yang mereka cari dan 

pas untuk mereka. 

 

d) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, Khair dan Haqq 

Dengan ramah tamah sopan satun, diem saja dan kita senyumin aja 

karena semua itu sudah terbiasa saya alamidan itu biasanya modus 

untuk cari hargaa yang miring padahal semua itu nggak ada yang 

seperti itu, dan itu bohong. 

 

Data tersebut di atas diperkuat dengan yang diungkapkan oleh Pak 

Adin bahwa
109

: 

a) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khair dan Taqwa 

Percaya rizki itu diatur sama Allah, kita saja yang menciptakan Allah 

SWT., jadi sangat percaya semuanya Allah yang mengatur. Jadi harus 

ikhlas dan sabar harus berupaya mengembangkan bisnis, 
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berpegangan pada komitmen bahwa saya pasti bisa dan harus bangkit 

tidak boleh pasrah begitu saja, kita pasrahkan semua pada yang di 

atas pasti semua itu ada jalan keluarnya sendiri. Jadi tepat yang kuat 

dan terus maju mengembangkan usaha yang saat ini, serta kerja terus 

untuk menyelesaikan rintangan yang sedang terjadi. 

 

b) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, adil dan Haqq 

Menerapkan nilai keadilan dalam berdagang itu tidak akan berlaku 

curang dalam hal apa saja. Jadi tidak hanya menguntungkan untuk 

kita sendiri tetapi juga sangat menguntungkan kepada pihak lain juga. 

 

c) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Falah, adil dan Taqwa 

Tidak pernah karena kami sudah menetapkan harga pas dan kami 

juga tidak mengambil keuntungan yang lebih, kalu itu sudah rizki kita 

pasti orang juga akan datang dengan sendirinya, dan kami sudah 

berusaha dan berikhtiar pada Allah agar dipermudah rizki kita. 

 

d) Pernyataan dengan pemahaman prinsip Khuluq, Khair dan Haqq 

Melayani pelanggan dengan sikap hormat, artinya setiap pelanggan 

diperlakukan sebagai tamu istimewa yang harus diterima, dilayani, 

dihormati dan dipuaskan harapan dan kebutuhannya. Kita senyum 

saja dan kita persilahkan ke toko lain saja yang harganya lebih 



 

 

murah, karena di sini kami sudah menetapkan harga yang sesuai 

dengan barang yang kami jual. 

 

Data tersebut di atas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 

18 Oktober peneliti melihat dengan melayani pelanggan secara hormat, 

menyapa pelanggan yang baru datang dengan dikap ramah dan penuh rasa 

hormat. Bertanya dan mendengarkan apa yang dibutuhkan pelanggan 

secara ramah dan sopan dan menggunakan tata bahasa yang baik agar 

tidak menyinggung perasaan pelanggan
110

. Sebagai pemenuhan bahan 

analisis dalam aspek prinsip etika bisnis berdasarkan indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini, didapatkan sebagai berikut ; 

a) Khuluq (mengetahui tata aturan perdagangan), seluruh responden yang 

diwawancari serta melalui pengamatan telah memahami secara 

profesional tata cara berdagang dengan baik. Setiap melakukan 

transaksi terjadi tawar menawar dengan berakhir kesepakatan yang 

obyektif antara penjual dengan pembeli. Sebagai pedagang tradisional, 

para pedagang tidak ada yang mematok harga pas meskipun banyak 

juga pembeli yang lebih memilih langsung membayar tanpa menawar 

harga terlebih dahulu. 

b) Khair (menegakkan kebaikan), seluruh responden yang diwawancarai 

dan diamati telah memahami bagaimana membawa transaksi yang 

dipeliharanya dalam tujuan untuk kebaikan bersama tanpa ada 
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tendensi atau niat kepentingan keuntungan penjual semata. Setiap 

pedagang yang diamati memiliki sikap dan pendekatan yang baik, 

dengan menunjukkan perbedaan dengan jujur tentang kelebihan dan 

kekurangan barang yang dijual, baik dalam jenis atau tipe yang sama 

atau yang berbeda. 

c) „adl (adil dalam berdagang), seluruh responden yang diamati telah 

menerapkan prinsip keadilan. Para pedagang sadar bahwa dengan 

memperlakukan pembeli dengan adil tanpa membedakan hubungan 

khusus (kekerabatan atau emosional), selalu akan memelihara 

kepercayaan pembeli untuk kembali membeli karena telah menerima 

jaminan keadilan dalam bertransaksi. 

d) Haqq (kebenaran berdagang), seluruh pedagang yang diwawacarai 

dan diamati telah menerapkan prinsip transaksi bisnis yang 

sebenarnya. Hal tersebut ditunjukkan dalam pernyataan dan kegiatan 

dengan mengutamakan kepentingan serta kenyamanan pembeli, baik 

dalam cara menawarkan barang, menetapkan laba penjualan, 

melakukan tawar-menawar, serta kompensasi jika terdapat barang 

yang tidak dalam kondisi wajar atau normal. 

e) Taqwa (tidak berbuat kecurangan dalam menjalani jual beli), seluruh 

pedagang yang diamati dan diwawancarai adalah beragama Muslim. 

Tingkat taqwa pedagang secara keseluruhan dapat dinilai tinggi, hal 

tersebut ditunjukkan dengan pernyataan keyakinan bahwa jika 



 

 

melakukan kecurangan atau tidak menerapkan prinsip berdagang yang 

berimbang, maka hal tersebut dinilai berbuatan dosa. 

f) Bertujuan Falah (keselamatan dunia dan akhirat berlandaskan 

Syariah), seluruh pedagang telah memahami jika melakukan 

kecurangan atau tidak menerapkan prinsip berdagang yang berimbang 

serta berorientasi pada laba semata, maka hal tersebut dinilai tidak 

membawa keberkahan, maka harus tetap berprinsip dagang dengan 

aturan-aturan syariah, meskipun dalam pengusaan teori prinsip bisnis 

Islami tidak semua pedagang dapat menjelaskan secara detail karena 

faktor pendidikan yang tidak berlatar belakang Syariah. 

  



 

 

BAB IV 

ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR SONGGOLANGIT DALAM 

PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM 

 

A. Pemahaman pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo terhadap etika 

berdagang dalam Islam 

Berdasarkan paparan data pada Bab sebelumnya, dijelaskan tentang 

pernyataan para pedagang di pasar tradisional tradisional Songgolangit Ponorogo 

sebagai tingkat pemahaman tentang etika bisnis dalam Islam, yaitu sebagai berikut: 

1. Pedagang tradisional di pasar Songgolangit Ponorogo dalam menjalankan 

aktivitas bisnis telah memahami barang-barang yang dilarang oleh agama 

Islam untuk diperjual belikan. Barang-barang diperjualbelikan seperti 

bahan makanan tidak mengandung unsur haram. Dan tentunya pedagang 

mempunyai kesadaran tersendiri mana barang yag layak untuk di jual. 

Apalagi barang-barang yang benar-benar halal tidak menimbulkan efek 

negatif bagi pembeli. Karena setiap apapun barang, makanan ataupun yang 

lainnya mana hal-hal yang di larang oleh Allah Swt. Tentunya jika Allah 

Swt sudah melarang sesuatu maka dia juga mengharamkan hasil 

penjualanmya. 

2. Menghadapi pembeli dengan ramah tamah tidak boleh menghancurkan 

nama baik pedagang lain karena kalau tidak dilakukan dengan sopan 

pelanggan akan merasa nyaman bertraksaksi, dan sopan santun itu sangat 



 

 

perlu dilakukan untuk menarik minat pembeli agar produk laku dan laris. 

Pedagang memandang dalam berinteraksi dengan pembeli di pasar senyum 

dapat membuat nyaman pembeli ketika bertransaksi. Haruslah 

menunjukkan sikap ramah yang membuat pembeli merasa aman dan 

nyaman membelanjakan uangnya demi produk yang di carinya. 

a. Senyum membuat pedagang menjadi terlihat lebih menarik terutama 

pada barang yang dijualnya. Dengan tersenyum untuk pembeli lain akan 

membuat pedagang menjadi terlihat lebih menarik, terutama barang 

yang dijuajlnya karena penampilan rapi dan menarik merupakan salah 

satu yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelyanan. Jika 

penjual/pedagang berpenampilan buruk yang terkesan sembarangan 

dalam pelayanannya maka pembeli tidak akan tertarik untuk membeli 

barang dagangan yang dijual. 

b. Senyum dapat membuat pedagang cenderung berfikir positif. Jika ada 

senyuman maka pelanggan akan merasa lebih senang dengan penjualan 

yang ada. Dalam menjalankan pelayanan kepada pembeli, terkadang 

pedagang juga menerima perlakuan yang kurang menyenangkan, 

namun jika pedagang merasa untuk dapat berusaha ikhlas dan tetap 

tersenyum santun kepada sang pembeli maka hal tersebut akan 

membantu pedagang untuk selalu berfikir positif menghadapi segala 

kenyataanoyangoada. 

 

 



 

 

3. Perilaku pedagang muslim ditunjukkan dengan bermurah hati kepada 

pembeli. Sikap murah hati ditunjukkan dengan memberikan tenggang 

waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangannya 

atau memberikan kelebihan berupa barang kepada pembeli. Sifat jujur 

tersebut dapat menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia, 

sebagaimana orang tersebut mencintai dirinya sendiri, hal ini sesuai 

dengan yang diajarkan Rasulullah SAW tentang kesempurnaan seorang 

muslim, sifat jujur dalam mengelola usaha dapat mengarah pada kejujuran 

pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli 

dan berinteraksi antar sesama manusia. 

4. Menjalankan aktivitas usaha dagang yang dilakukan para pedagang di 

pasar tradisional Tulungagungsemata-mata untuk mencari berkah dari 

Allah SWT. Para pedagang meyakini segala aktivitas transaksi yang 

dilakukannya sesuai dengan ajaran Islam akan mendapatkan ridho dari 

Allah SWT. Dengan begitu mereka selalu berhati-hati menjaga perilaku 

dalam menjalankan perdagangan.  

5. Memelihara ketaqwaan dalam menjalankan usahanya selalu menyertakan 

niat ibadah dan berniat berdagang untuk menafkahi keluarganya supaya 

menjadikan keberkahan tersendiri dalam menjalankan usaha dan 

keberkahan dalam keluarganya serta kebaikan pembeli. 

6. Pemahaman para pedagang mengenai kejujuran dalam menjalankan usaha 

harus dijaga, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang 

lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah SWT. Bukan hanya 



 

 

itu saja kejujuran merupakan tonggak utama untuk menjalankan sebuah 

usaha supaya para konsumen tetap terus terjaga untuk bisa kembali lagi 

kepada pedagang tersebut, dan meningkatkan pembelian dari sebelumnya. 

 

B. Perilaku pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo menurut perspekrif 

etika bisnis Islam 

Berdasarkan paparan data tentang perilaku pedagang di pasar tradisional 

Songgolangit Ponorogo ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, temuan 

penelitiannya adalah para pedagang menjalankan usaha dagang senantiasa 

menggunakan aturan yang telah diatur oleh ajaran Islam. Aturan ajaran Islam dalam 

kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan indikator 

penilaian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

g) Khuluq (mengetahui tata aturan perdagangan), seluruh responden yang 

diwawancari serta melalui pengamatan telah memahami secara 

profesional tata cara berdagang dengan baik. Setiap melakukan transaksi 

terjadi tawar menawar dengan berakhir kesepakatan yang obyektif antara 

penjual dengan pembeli. Sebagai pedagang tradisional, para pedagang 

tidak ada yang mematok harga pas meskipun banyak juga pembeli yang 

lebih memilih langsung membayar tanpa menawar harga terlebih dahulu. 

h) Khair (menegakkan kebaikan), seluruh responden yang diwawancarai 

dan diamati telah memahami bagaimana membawa transaksi yang 

dipeliharanya dalam tujuan untuk kebaikan bersama tanpa ada tendensi 

atau niat kepentingan keuntungan penjual semata. Setiap pedagang yang 



 

 

diamati memiliki sikap dan pendekatan yang baik, dengan menunjukkan 

perbedaan dengan jujur tentang kelebihan dan kekurangan barang yang 

dijual, baik dalam jenis atau tipe yang sama atau yang berbeda. 

i) „adl (adil dalam berdagang), seluruh responden yang diamati telah 

menerapkan prinsip keadilan. Para pedagang sadar bahwa dengan 

memperlakukan pembeli dengan adil tanpa membedakan hubungan 

khusus (kekerabatan atau emosional), selalu akan memelihara 

kepercayaan pembeli untuk kembali membeli karena telah menerima 

jaminan keadilan dalam bertransaksi. 

Prinsip keadilan yang ditunjukkan oleh para pedagang di Pasar 

tradisional Songgolangit dengan memberitahu tentang spesifikasi dari 

barang yang akan dijual kepada pembeli. Seluruh responden tidak 

menyembunyikan cacat barang barang yang ditawarkan kepada calon 

pembeli atau pembeli serta melakukan transaksi secara obyektif untuk 

kepentingan bersama tanpa membedakan latar belakang pembeli. Sebagai 

tambahan pelayanan, mereka memberikan saran kepada pembeli agar 

para pembeli mengetahui kondisi barang yang akan dibeli, agar 

mengetahui alasan menawarkan harga yang berbeda, juga agar pembeli 

tidak bingung untuk memilih barang yang diinginkan. 

j) Haqq (kebenaran berdagang), seluruh pedagang yang diwawacarai dan 

diamati telah menerapkan prinsip transaksi bisnis yang sebenarnya. Hal 

tersebut ditunjukkan dalam pernyataan dan kegiatan dengan 

mengutamakan kepentingan serta kenyamanan pembeli, baik dalam cara 



 

 

menawarkan barang, menetapkan laba penjualan, melakukan tawar-

menawar, serta kompensasi jika terdapat barang yang tidak dalam 

kondisi wajar atau normal. 

Prinsip kebebasan bertransaksi untuk pembeli yang diwujudkan dari para 

pedagang dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di 

dekatnya serta tidak memberikan harga dibawah harga standar untuk 

menarik pembeli. Para pedagang memberi kebebasan kepada pembeli 

untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan selera dan mendapat 

kualitas barang sesuai dengan harga yang ditetapkan dan disepakati. 

k) Taqwa (tidak berbuat kecurangan dalam menjalani jual beli), seluruh 

pedagang yang diamati dan diwawancarai adalah beragama Muslim. 

Tingkat taqwa pedagang secara keseluruhan dapat dinilai tinggi, hal 

tersebut ditunjukkan dengan pernyataan keyakinan bahwa jika 

melakukan kecurangan atau tidak menerapkan prinsip berdagang yang 

berimbang, maka hal tersebut dinilai berbuatan dosa. 

Perilaku ketaqwaan yang ditunjukkan dengan menjalankan shalat tepat 

waktu. Mementingkan menyelesaikan transaksi jual beli ketimbang 

menjalankan shalat. Akan tetapi ketika mereka telah menyelesaikan 

transaksi jual beli baru melaksanakan shalat. Sebagai seorang pedagang 

muslim sekali-kali tidak boleh menyibukkan dirinya semata-mata untuk 

mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. 

Sehingga jika datang waktu shalat, mereka harus menghentikan aktivitas 

bisnisnya, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Sekali-kali 



 

 

seorang pedagang muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban 

agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan. 

l) Bertujuan Falah (keselamatan dunia dan akhirat berlandaskan Syariah), 

seluruh pedagang telah memahami jika melakukan kecurangan atau tidak 

menerapkan prinsip berdagang yang berimbang serta berorientasi pada 

laba semata, maka hal tersebut dinilai tidak membawa keberkahan, maka 

harus tetap berprinsip dagang dengan aturan-aturan syariah, meskipun 

dalam pengusaan teori prinsip bisnis Islami tidak semua pedagang dapat 

menjelaskan secara detail karena faktor pendidikan yang tidak berlatar 

belakang Syariah Islam. 

Prinsip ini juga dilakukan dengan menjalankan usahanya selalu 

menyertakan niat ibadah, dan sebelum berangkat berdagang selalu 

membaca basmalah terlebih dahulu dan berniat berdagang untuk 

menafkahi keluarganya supaya menjadikan keberkahan tersendiri dalam 

menjalankan usaha dan keberkahan dalam keluarganya. 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Para pedagang pasar tradisional Songgolangit Ponorogo dalam 

menjalankan aktivitas bisnis telah memahami barang-barang yang 

dilarang oleh agama Islam untuk diperjual belikan. Barang-barang 

diperjual belikan seperti bahan makanan dan pakaian tidak mengandung 

unsur haram. Menghadapi pembeli dengan ramah tamah dan sopan dapat 

membuat pelanggan nyaman, dan sopan santun itu sangat perlu dilakukan 

untuk menrik minat pembeli agar produk terjual laris. 

2. Pemahaman para pedagang pasar tradisional Songgolangit Ponorogo 

telah memahami prinsip kejujuran dalam menjalankan usaha harus ada, 

karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi 

baik secara materi maupun di sisi Allah SWT. Para pedagang juga 

memahami bahwa kejujuran merupakan tonggak utama untuk 

menjalankan sebuah usaha supaya para konsumen tetap terus terjaga 

untuk bisa kembali lagi kepada pedagang tersebut, dan meningkatkan 

pembelian dari sebelumnya. Para pedagang meyakini segala aktivitas 

transaksi yang dilakukannya sesuai dengan ajaran Islam akan 

mendapatkan ridho dari Allah SWT yaitu berorientasi kebaikan demi 

keselamatan dunia dan akherat. 



 

 

 

 

B. Saran 

1. Bagi Pedagang 

Sebaiknya hasil dari penelitian ini dapat menjadi motivasi dan 

memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang perilaku 

pedagang yang belum teramati dalam penelitian ini dan bagi pedagang di 

luar pasar tradisional Songgolangit Ponorogo. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Hendaknya hasil penelitian ini dapat dimanfaat sebagai petunjuk, 

arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan 

hasil penelitian ini. 

b. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu yang singkat, maka 

sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menjalankan analisis data 

kuantitatif dengan cakupan kriteria obyek penelitian yang lebih 

beragam agar hasil penilaian lebih luas dengan instrumen kunci yang 

lebih unik. 
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