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MOTTO 

 

ِطِل  لَُكم بَۡيىَُكم بِٱۡلبََٰ ْا أَۡمَىَٰ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا ََل تَۡأُكلُىَٰٓ َٰٓ أَ يََٰ َزةً َعه تََزاضِ إَِلَّ ىُكۡمۚۡ  ن تَُكىَن تَِجَٰ مِّ

َ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما ْا أَوفَُسُكۡمۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ َوََل تَۡقتُلُىَٰٓ
1

 

 

 

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.(Al-Nisa>’ : 29)
2
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 al-Qur’a>n, 4 : 29. 

2
 Departemen Agama RI,  al-Qur’a>n dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2005), 

83. 
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ABSTRAK 

Didi Mawardi, 2020. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Di Grup 

Whatsapp Bukalapak  Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I. 

 

Kata Kunci : Jual Beli, Transaksi Online, Etika Bisnis Islam. 
  

  Bisnis jual beli online sedang marak dan berkembang pesat di Ponorogo. 

Jejaring sosial dan aplikasi pesan pribadipun tak luput dari para penjual dunia 

maya, mulai dari forum jual beli online di facebook, whatsapp, BBM (BlackBerry 

Messenger), line dan Instagram. Omset yang besar dan cenderung mudah, rupanya 

menjadi daya tarik tersendiri untuk berjualan secara online. Penjual onlinepun tak 

selalu para pedagang professional, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, serta 

ibu rumah tangga yang berlomba-lomba menjadi penjual terpercaya. Salah satu 

contohnya ada pada kegiatan jual beli di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo, di grup ini 

terdapat pemutusan akad dan pengurangan jumlah pesanan. Hal ini dilakukan karena 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dalam teori etika bisnis Islam 

hendaknya mengedepankan lima prinsip dalam bertransaksi, yaitu prinsip kesatuan, 

keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. 

 

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian untuk 
menyusun skripsi dengan rumusan masalah. Yang pertama, Bagaimana tinjauan 

etika bisnis Islam  terhadap pemutusan akad dalam jual beli di grup Whatsapp 

Bukalapak Ponorogo? dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap 

pengurangan jumlah pesanan di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo?. 

  

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

kemudian dianalisa dengan tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif, 

yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik 

kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. 

 

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian berdasarkan 
rumusan masalah pertama yaitu mengenai pemutusan akad dalam jual beli lelang 

di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo yang telah melanggar prinsip-prinsip 

dasar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, 

tanggung jawab dan kebenaran), melanggar etika dalam transaksi  jual beli yaitu 

larangan kedzaliman dan tadlis (Penipuan). Kemudian hasil rumusuan masalah 

yang kedua yaitu pengurangan jumlah pesanan telah melanggar prinsip dasar etika 

bisnis Islam (kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan 

kebenaran). Dalam mengadakan kesepakatan sudah ditentukan jumlah yang di 

pesan, akan tetapi ada penawar lain yang lebih murah pembeli mengurangi jumlah 

pesanan yang disepakati di awal, dan ini mengandung unsur tadlis atau penipuan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan: 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

 K ك {d ض D د ’ ء

 L ل {t ط Dh ذ B ب

 M م {z ظ R ر T ت

 N ن ‘ ع Z ز Th ث

 H ه Gh غ S س J ج

 W و F ف Sh ش {h ح

 Y ي Q ق {s ص Kh خ

 

2. Vokal pendek: 

Fath}ah = a, kasrah = i, d}ammah = u 

3. Vokal panjang: 

Fath}ah = a>, kasrah =i>, d}ammah = u> 

4. Vokal rangkap (diftong) ditransliterasikan dengan gabungan dua huruf “ay” 

dan “aw” 

Contoh: 

Bayna, ‘alayhim, qawl, mawd}u>‘ah 

5. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi bahasa baku Indonesia dicetak miring. 

6. Bunyi huruf akhir sebuah kata pada umumnya tidak dinyatakan dalam 

transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh: 

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m bukan 

inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu.  . . . . Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu 

dan bukan pula fahuwa wa>jibun. 

 



 
 

xi 
 

7. Kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na‘at) dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mud}a>f 

ditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh: 

a. Na‘at  dan mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-mis}ri<yah. 

b. Mud}a>f   : mat}ba‘at al-‘a>mmah. 

8. Kata yang berakhir dengan ya>’mushaddadah (ya’ ber-tashdi>d) 

ditransliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’ marbu>t}ah maka 

transliterasinya adalah i<yah. Jika ya>’ ber-tashdi<d berada di tengah kata 

ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

a. al- Ghaza>li>, al-Nawa>wi>. 

b. Ibn Taymi>yah, al-Jawzi>yah. 

c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia 

tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah 

ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam kajian Islam, bisnis 

bukanlah suatu hal yang asing bahkan kata bisnis sangat mudah dijumpai. 

Secara umum, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang 

terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna 

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, atau juga 

sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat.
1  

Aktivitas bisnis sendiri dalam ajaran Islam sangatlah dianjurkan. Karena 

salah satu pintu kesuksesan diyakini adalah dari pintu yang di dalamnya 

termasuk bisnis itu sendiri. Kaitannya dengan ini aktivitas bisnis merupakan 

bagian dari bermuamalah. Dalam bermuamalah sendiri tentunya ada prinsip 

atau tata cara berbisnis secara Islami. 

Islam mengajarkan  etika dalam berbisnis atau yang sering disebut 

dengan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam ini  merupakan suatu proses dan 

upaya untuk mengetahui hal-hal yang pantas dan yang tidak pantas.
2
 Etika 

                                                             
1
 Muhammad   dan   Lukman   Faurozi,   Visi   Al-Qur’an   Tentang   Etika   dan   

Bisnis (Jakarta:Salemba Diniyah, 2002),2. 
2
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 35. 



2 
 

 
 

ini akan menjadi prinsip bagi pelaku bisnis Islam. Hal ini agar tujuan bisnis 

atau perdagangan yang sesungguhnya dapat tercapai, yaitu kesejahteraan 

duniawi dan kebahagiaan akhirat. Tanpa mengikuti aturan syariah, kegiatan 

bisnis hanya akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia yang 

jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan.
3
 Bisnis adalah serangkaian 

peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Para pelaku bisnis memiliki 

kecenderungan untuk mengedepankan  kepentingan masing-masing, saling 

menghalalkan cara dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, 

bahkan saling membunuh.
 4
  

Saat ini di Indonesia, dunia bisnis berkembang dengan pesat. Di era 

yang serba canggih seperti sekarang ini, banyak bisnis yang semakin 

berkembang karena tersedianya teknologi pendukung. Banyak pelaku bisnis 

memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang ini untuk memasarkan 

produknya, salah satu strateginya adalah dengan mobile marketing. Mobile 

marketing merupakan teknologi terbaru sebagai media promosi yang efektif 

untuk memperkenalkan produk dan mencuri perhatian konsumen. Dengan 

menggunakan mobile marketing konsumen menjadi lebih mudah untuk 

memperoleh produk yang sedang mereka butuhkan. Pengertian mobile 

marketing menurut Asosiasi Mobile Marketing adalah sekumpulan praktik 

yang memungkinkan sebuah organisasi berkomunikasi dan terikat dengan 

khalayak mereka dalam cara yang interaktif dan relevan melalui peralatan 

                                                             
3
 Veithzal Rivai, Islamic Marketing (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2012), 158- 159. 
4
 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi 

Islam (Yogyakarta : BPEF, 2004), 67. 
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atau jaringan mobile.
5
  

Demikian halnya dengan grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo yang 

merupakan grup info dan bisnis online dengan memanfaatkan mobile 

marketing, tujuannya agar lebih mudah saat bernegosiasi serta menghemat 

waktu dalam bertransaksi. Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo merupakan 

grup dimana anggotanya terdiri dari para pemuda dan pengusaha serta para 

distributor. Mereka sangat antusias dalam berbisnis untuk mendapatkan 

penghasilan. Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo sering dijadikan sarana 

jual beli berbagai macam barang, baik barang untuk mencukupi kebutuhan 

primer maupun barang untuk mencukupi kebutuhan sekunder dan tersier. 

Kegiatan jual beli di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo dilakukan 

dengan cara anggota memposting foto barang disertai spekulasi barang 

termasuk barang ready stock (barang sudah ada ditangan) maupun barang  

pre-order (pesan terlebih dahulu). Ada yang disertai harga pasti (tidak dapat 

dinego) dan ada yang dilelang (penawaran tertinggi dilepas). Dalam lelang 

barang anggota yang ingin melelang dapat menghubungi pihak yang 

memposting barang di grup, terkadang juga melelang langsung di grup. 

Dalam hal ini tidak jarang terjadi perselisihan yang disebabkan karena pihak 

yang menawarkan barang lelangan memutuskan kesepakatan dengan pihak 

penawar tertinggi di grup. Pihak yang menawarkan barang  melakukan hal ini 

di karenakan pihak yang menawarkan menjual barangnya terlebih dahulu 

                                                             
5
 Mellya Yulianti Lestari, Pengaruh Mobile Marketing terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen di Kota Bandung, dalam 

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2573 (diakses tanggal 11 

April 2018, jam 16.29). 

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2573
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kepada pihak lain. Permasalahan lain yaitu dalam prakteknya ada anggota 

grup yang memesan barang kepada anggota lain (distributor dan pengerajin) 

dengan jumlah tertentu, setelah barang selesai dibuat oleh pengerajin dengan 

jumlah yang diinginkan pemesan, pihak pemesan mengurangi jumlah 

pesanannya. Hal ini dilakukan pihak pemesan karena ada pihak lain yang 

menawarkan barang sejenis dengan harga yang lebih murah. Sehingga pihak 

pemesan beralih memesan barang ke pihak tersebut. Hal ini bersebrangan 

dengan teori etika bisnis Islam. Dalam etika bisnis Islam ada prinsip tanggung 

jawab dan kebenaran. 

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan 

perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh 

komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. 

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan 

berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak 

yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.
6
 

Kemudian Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun 

tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang 

dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia 

harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di 

hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa 

saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab 

                                                             
6
 Aziz, Etika Bisnis, 46-47. 
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perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah 

lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.
7
 

Adanya kesenjangan antara praktik dengan teori di atas membuat 

penulis tertarik mengadakan penelitian untuk menyusun skripsi tentang  

“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli di Grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam  terhadap pemutusan akad dalam jual 

beli di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo?  

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengurangan jumlah 

pesanan di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

masalah yang diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam  terhadap pemutusan akad jual 

beli di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam  terhadap pengurangan jumlah 

pesanan di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo.  

                                                             
7
 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), 67-68. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya 

yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah 

dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan 

etika bisnis Islam yang akan dipergunakan dalam menjalankan bisnis. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang 

berkaitan dengan topik ini dan bahan informasi bagi pelaku bisnis untuk 

menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah bisnis dan 

sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh 

gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

 

E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap 

sejumlah karya tentang etika bisnis Islam terhadap Jual beli di grup Whatsapp 

Bukalapak, terdapat karya penelitian yang sedikit menyangkut mengenai 

permasalahan ini. Penelitian tersebut harus diakui memberikan kontribusi 

terhadap penulisan karya skripsi ini, antara lain: 

Skripi karya Mega Rohmatul Judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam 

Terhadap Mobile Marketing Pada “Kyla OL Shop” di Ponorogo”. Dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan pemasarannya dengan 
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mobile marketing “Kyla OL Shop” sudah sesuai dengan etika pemasaran 

baik dalam konteks produk, harga, distribusi maupun promosi. “Kyla OL 

Shop” sebagai pelaku bisnis dinilai sudah memiliki etika (akhlak) dalam 

menjalankan fungsi pemasaran tetapi ada salah satu etika yang kurang etis 

yang dilakukan “Kyla OL Shop” yaitu tidak memberikan hak khiyar kepada 

pembeli sedangkan prinsip jual beli adalah saling ridha (rela).
8
 

Skripsi karya Fery Prasetio judul “tinjauan Etika Bisnis Islam 

Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko “Pojok Jaya” Ponorogo”. Dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli daging sapi kualitas 

campuran di toko Pojok Jaya belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena 

belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di 

dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli daging di 

simpan dalam freezer di toko Pojok Jaya juga masih belum sesuai dengan 

etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan 

prinsip kebenaran.
9
 

Skripsi karya Muhammad Irkham Firdaus “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans (Studi Kasus di Forum 

“Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo” Melalui Fitur 

Facebook)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pertama, akad dan 

mekanisme jual beli akun game online Clash Of Clans menurut hukum Islam 

telah sesuai dengan hukum Islam dan diperbolehkan, karena akad yang 

                                                             
8
 Mega Rohmatul, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Mobile Marketing 

Pada “Kyla OL Shop” di Ponorogo”, Skripsi  (STAIN Ponorogo,Ponorogo,2015), 72. 
9
 Fery Prasetio,”Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di 

Toko “Pojok Jaya” Ponorogo”, Skripsi (STAIN Ponorogo, Ponorogo 2015), 71. 
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dilakukan secara tertulis tanpa bertatap muka tidak bertentangan dengan  

syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan telah terpenuhinya unsur rela sama 

rela. Sedangkan mekanisme jual beli yang dilakukan dengan cara tawar 

menawar dan jual beli lelang secara online telah memenuhi ketentuan dalam 

tawar menawar dan jual beli lelang dalam Islam. Kedua, objek yang 

diperjualbelikan yaitu berupa sebuah akun menurut hukum Islam hukumnya 

adalah halal atau diperbolehkan karena akun game online ini telah sesuai 

dengan syarat-syarat objek yang diperjualbelikan dalam hukum Islam. Jadi, 

objek yang diperjualbelikan di sini diperbolehkan dan syah sesuai dengan 

hukum Islam. Ketiga, penentuan harga dalam praktek jual beli akun game 

online Clash Of Clans telah sesuai dengan syariat Islam, karena penentuan harga akun 

game online Clash Of Clans berdasarkan kualitas dan kuantitas, serta tidak 

ditentukan oleh seorang penguasa yang berlandasan harga adil yang tercipta 

secara alami melalui penawaran dan permintaan. Jadi penentuan harga jual 

beli di sini telah terpenuhi syarat dan aturan dalam penentuan harga dalam 

Islam.
10

 

Sedangkan perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini  

adalah mengenai tentang  tinjauan etika bisnis Islam terhadap permasalahan 

pembatalan akad dan pengurangan jumlah pesanan di grup Whatsapp 

Bukalapak Ponorogo. Kemudian hal yang sangat menarik dan  unik dari grup 

Whatsaap Bukalapak Ponorogo  dengan grup online yang lain (Facebook, 

                                                             
10

 Muhammad Irkham Firdaus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun 

Game Online Clash Of Clans (Studi Kasus di Forum “Jual Beli Akun COC Magetan. 

Madiun. Ngawi. Ponorogo” Melalui Fitur Facebook)”, Skripsi (STAIN Ponorogo, 

Ponorogo 2016), 90. 
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Instragram, Twitter dan lain sebagainya) adalah para anggotanya terdiri dari 

sebagian besar distributor dan pengusaha sedangkan di grup online yang lain 

sebagian besar konsumen bukan distributor dan pengusaha. Maka dari itu 

peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian ini. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) 

yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian 

dengan melihat obyek yang diteliti. Dalam hal ini seorang peneliti 

melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, proses, 

kejadian, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih.
11

 

b. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu 

pelaksanaan jual beli ditinjau berdasarkan etika-etika yang 

terkandung dalam hukum Islam antara lain yang bersumber dari Al-

qur’an, hadith, serta kaidah hukum Islam yang relevan dengan 

masalah tersebut. 

2. Kehadiran Peneliti 

                                                             
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed 

methods) ( Bandung: CV Alfabeta, 2013), 13. 
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Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak 

diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai 

pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam 

pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran 

peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, 

artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan 

dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya 

sekalipun. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan dalam rangka 

observasi secara terang-terangan 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo 

dan di toko-toko anggota grup yang ada di Ponorogo. Alasan peneliti 

melakukan penelitian di lokasi ini karena  didasarkan pada akad  yang 

menurut peneliti memiliki perbedaan dengan yang ada di daerah lain dan 

yang umum diterapkan. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah  jenis  data  yang  diperoleh  langsung  dari 

obyek  penelitian  dari  sumber  asli. Dalam  hal  ini,  maka  proses 

pengumpulan  datanya  perlu  dilakukan  dengan  memperhatikan  

siapa sumber  utama  yang  akan  dijadikan  objek  penelitian. Dalam 
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penelitian ini sumber primer berasal dari hasil wawancara peneliti 

dengan admin dan anggota grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo.
12

 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data  yang diperoleh  dalam bentuk yang 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah 

dalam  bentuk  publikasi. Data  sekunder  ini  biasanya  sebagai 

pelengkap  dari  data  primer. Sumber sekunder diperoleh dari 

masyarakat.
13

  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Interview, (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan. Hal ini untuk 

mengetahui bagaimana proses kegiatan jual beli di grup Whatsapp 

Bukalapak Ponorogo. 

b. Observasi, diartikan sebagai pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada obyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana proses kegiatan jual beli di grup Whatsapp 

Bukalapak Ponorogo. 

                                                             
12

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 1991), 13. 
13

 Ibid., 15. 
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c. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip, dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
14

 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis data bersifat 

deskriptif analitis dengan pendekatan normative, karena merupakan 

penelitian lapangan. Artinya penyusun menjabarkan hasil penelitian 

tentang praktik kegiatan jual beli di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo 

kemudian dianalisis dengan teori etika bisnis Islam yang ada.  

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian setiap hal temuan harus dicek keabsahannya 

agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 

dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk pengecekan keabsahan 

temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti adalah trianggulasi. 

Trianggulasi  adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
15

 Keabsahan 

                                                             
14

 S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 

158. 
15

 Lexy J. Moelang, Metode Penelitian Kualitatif, 178.  
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data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) serta derajat 

kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).
16

 Uji kredibilitas 

data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.
17

 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun 

menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan  

diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang 

meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : ETIKA BISNIS DALAM ISLAM 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum 

tentang etika bisns dalam Islam yang meliputi pengertian dan 

dasar hukum, pengertian etika bisnis Islam, etika bisnis Islam 

dalam fungsi pemasaran dan etika bisnis Islam yang harus 

                                                             
16

 Ibid., 178. 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2015),270. 
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dimiliki oleh seorang pelaku bisnis atau tenaga pemasaran. 

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI DI GRUP WHATSAPP BUKA LAPAK 

PONOROGO 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang data-data yang merujuk 

pada himpunan dan wawancara serta berbagai dokumen yang telah 

penulis kumpulkan serta telah dikonfirmasikan mengenai praktik 

jual beli di grup Bukalapak Ponorogo. Dalam penjelasan gambaran 

umum mengenai praktik jual beli di grup Whatsapp Ponorogo 

meliputi sejarah singkat terbentuknya grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo. Sedangakan penjelasan tentang mekanismenya atau cara 

kerjanya meliputi transaksi jual beli dan pengurangan jumlah 

pesanan di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo yang akan ditinjau 

dalam bab empat. 

BAB IV : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI 

GRUP WHATSAPP BUKALAPAK PONOROGO 

Dalam bab keempat ini akan dianalisis tentang tinjauan etika 

bisnis Islam terhadap akad dalam jual beli di grup Whatsapp 

Bukalapak Ponorogo, terhadap pengurangan jumlah pesanan di 

grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan 

serta saran-saran bagi pembaca dan masyarakat tempat peneliti 

mengadakan penelitian. Selain itu dalam penyusunan penelitian ini 
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peneliti juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran 

yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil 

penelitian ini. 

 



 

16 

 

BAB II 

 

ETIKA BISNIS ISLAM 

 

A. Pengertian Etika Bisnis Islam 

 

1. Etika 

 

Dalam Islam, istilah yang paling dekat hubungannya 

dengan etika adalah khuluq. Khuluq berasal dari kata dasar 

khaluqa-khuluqan yang berarti tabi‟at, budi pekerti, kebiasaan, 

kesatriaan, dan keperwiran. Dalam Islam, istilah yang paling dekat 

dengan etika adalah khuluq. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, 

ternyata al-Qur‟an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk 

menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni khayr (kebaikan), 

birr (kebenaran), qist (persamaan), al-„adl (kesetaraan dan 

keadilan), haqq (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai 

salihat, sedangkan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyi‟at.
18

 

Dalam tradisi pemikiran Islam, dari kata khuluq ini lebih 

dikenal dengan terma akhlak. Menurut al-Ghazali, akhlak adalah 

sifat yang tertanam kuat di dalam diri, dari situlah muncul 

perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan. Jika perbuatan yang keluar darinya baik maka 

akhlaknya baik, sebaliknya jika perbuatannya buruk maka 

                                                     
18

 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan 

Moral Ajaran Bumi (Depok: Penebar Swadaya, 2012), 13. 
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akhlaknya buruk.
19

 

Kata etika, dalam bahasa Yunani kuno ialah ethikos yang 

berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup analisis dan 

penerapan konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, dan 

tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang baik-

buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika adalah ilmu yang 

bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.
20

 Etika secara 

umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia.
21

 

2. Bisnis 
 

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya, karenanya manusia akan selalu berusaha 

memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya adalah dengan 

bekerja, sedangkan salah satu dari jenis pekerjaan adalah 

melakukan bisnis.
22

 Bisnis berlangsung karena adanya 

ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha 

untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain 

sebagainya.
23

 

                                                     
19

 Nashruddin Baidan dan Ernawati Aziz, Etika Islam dalam Berbisnis (Solo: 

Zada Haniva, 2008), 5. 
20

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

Aksara, 2012), 2-3. 
21

 Muhammad, Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 52. 
22

 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 

Menggagas Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)  117. 
23

 32 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2013), 3. 
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Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yakni Bussiness 

yang dibentuk dari kata sifat busy yang artinya kesibukan, yang 

dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi, yakni kegiatan membuat 

(produksi), menjual (distribusi), membeli (konsumsi) barang dan 

jasa serta kegiatan penanaman modal (investasi).
24

  

Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi 

atau perusahaan, yaitu usaha yang dilakukan organisasi atau 

perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa dengan 

tujuan memperoleh nilai lebih. Karena perusahaan yang 

menyediakan produk barang atau jasa tentu memiliki tujuan  untuk 

memperoleh laba dan selalu memperhitungkan perbedaan 

penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba di sini 

merupakan pemicu bagi bisnis. Bagaimanapun juga pebisnis 

mendapat laba dari risiko yang diambil ketika menginvestasikan 

sumber daya mereka.
25

 

3. Islam 
 

Islam adalah agama yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci al-Qur‟an.
26

 

Islam merupakan agama tauhid atau semua aturan berasal dari 

                                                     
24

 Khusniati Rofi‟ah, “Urgensi Etika di dalam Sistem Bisnis Islam”, Justitia 

Islamica, Vol.11, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 166. 
25

 Erni R. Ernawan, Busines Ethics (Bandung: Alfabeta, 2011), 20. 
26

 Dendy  Sugono,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008) ,565. 



19 

 

 

 

Allah SWT sebagai satu-satunya sumber kebenaran.
27

 Islam adalah 

agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia 

dan alam semesta.
28

 

4. Etika Bisnis Islam 

 

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu persatu dari 

kata etika, bisnis dan Islam maka dapat disatukan makna ketiganya.  

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk 

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

tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, 

pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan 

tuntutan perusahaan.
29

 

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, 

buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti 

lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para 

pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, 

berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya 

dengan selamat.
30

 

B. Dasar Hukum 

 

1. Al-Qur‟an 
 

a. Surat al-Nisa: 29 

                                                     
27

 Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalan Perspektif Islam (Jakarta: Salemba 

Empat, 2011), 75. 
28

 Rivai dan Usman, Islamic Economics, 1. 
29

 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 35. 
30

 Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) , 3. 
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َسةً َعٍ تََساضِ  ا  تَِجَٰ ًٗ ٌَ بُِكۡى َزِحي َ َكا ٌَّ ٱَّللَّ ْا أََفَُسُكۡىۚۡ إِ َٰٕٓ ُ ََل تَۡمتُه َٔ ُُكۡىۚۡ   يِّ

 

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. al-Nisa: 

29)
31

 

b. Surat al-Baqarah: 42 

 

 ٌَ ٕ ًُ أََتُۡى تَۡعهَ َٔ ًُْٕا ٱۡنَحكَّ  تَۡكتُ َٔ ِطِم  ََل تَۡهبُِسْٕا ٱۡنَحكَّ بِٱۡنبََٰ َٔ 
 

Artinya: “dan janganlah kamu campur adukkan yang hak 
dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang 

hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 42)
32

 
 

2. Hadits 
 

a. Hadits tentang larangan menipu 

 

 ٍْ ٌُ َع ثََُا ُسْفيَا اٍز َحدَّ ًَّ ٍُ َع َِْشاُو ْب ثََُا  ٍْ أَبِي َحدَّ ِّ َع أَبِي

َسهََّى بَِسُجٍم  َُْسْيَسةَ لَالَ  َٔ  ِّ ُ َعهَْي ِ َصهَّى َّللاَّ َيسَّ َزُسُٕل َّللاَّ

ِّ فَإَِذا  َٕ َيْغُشٌٕش فَمَاَل َزُسُٕل يَبِيُع طََعاًيا. فَأَْدَخَم يََدُِ فِي ُْ

ٍْ َغصَّ  َسهََّى نَْيَس ِيَُّا َي َٔ  ِّ ُ َعهَيْ ِ َصهَّى َّللاَّ               33.َّللاَّ

  

Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, 

mewartakan kepada kami Sufyan, dari al-Ala bin 
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Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia 

berkata: Rasulullah SAW lewat pada seseorang yang 

menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke 

dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah 

dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: bukan dari 

golongan kami orang yang menipu”.
34

 

 

b. Hadis tentang anjuran kejujuran 

ٌَ يَ فْ سُ  ٍْ عَ ا َُ ثَ دَّ . حَ تُ يْ صبِ ا لَ َُ ثَ دّ : حَ  ادٌ َُّ ا َْ َُ ثَ دَّ حَ   ٍِ , عَ ةُ زَ ًْ حَ  يْ بِ اَ  ٍْ , عَ ا

: الَ لَ  ىَ هَ سَ َٔ  ِّ يْ هَ عَ  ى َّللاُ هَّ صَ  يِّ بِ انُّ  ٍِ , عَ دٍ يْ عِ سَ  يْ بِ اَ  ٍِ , عَ ٍِ سَ نحَ اْ 

.اءِ دَ َٓ انشُّ َٔ  ٍَ يْ مِ يْ دِّ انصِّ َٔ  ٍَ يِّ بِ انُّ  عَ , يَ ٍُ يْ يِ اْلَ  قُ ْٔ دُ انصَّ سُ اجِ انتَّ 
35

        

    

Artinya: “Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah 

menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah 

dari Al-Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda: 

pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para 

Nabi, orang-orang yang jujur dan orang- orang yang mati 

sahid”.
36

 

 

C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam 

 

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari 

perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum 

aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan. Maka dari itu, Islam 

menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang 

penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman 

dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu
37

, prinsip dasar etika 

bisnis Islam tersebut ialah: 

1. Kesatuan 

Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang 

merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep tauhid menggabungkan 
                                                     

34
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37
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semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan muslim, yakni 

ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan 

gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep kesatuan ini 

merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang 

muslim, karena seorang muslim memandang apapun di dunia 

sebagai milik Allah, karena hanya Allah  yang Maha Kuasa dan 

Maha Esa, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat 

menolong dan pengaruh paling besar bahwa kaum muslim akan 

mentaati dan melaksanakan hukum Allah.
38

 

Kemudian dalam penerapan konsep keesaan ini, seorang 

pengusaha muslim tidak akan berbuat
39

: 

a. Diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa 

pun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, jenis kelamin 

atau agama. 

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

dan cinta kepada Allah 

c. Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena 

konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua 

harta hanya bersifat sementara maka harus digunakan dengan 

bijaksana. 

2. Keseimbangan 

Keseimbangan atau al-„adl menggambarkan dimensi 

horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di 

alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam 

semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.
40

 

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah 

memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan 
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takaran. Sangat menarik untuk mengetahui makna keseimbangan, 

keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin 

mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan 

kecintaannya untuk memiliki barang-barang.
41

 

3. Kehendak Bebas 

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika 

bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan 

kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan 

pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya 

dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, 

kecenderungan manusia untuk terus- menerus memenuhi 

kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan 

adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui 

zakat, infak, dan sedekah.
42

 Penerapan konsep kehendak bebas 

dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk 

membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. 

Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak 

Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.
43

 

4. Tanggung Jawab 

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, 

walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini 

berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan 

yang bertanggung jawab. Manusia harus berani 

mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan 

manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa 

saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung 

jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia 

tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah 
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Yang Maha Mengetahui.
44

 

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam paling tidak karena 

dua aspek. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status 

kekhalifahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung 

jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian 

prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan 

berkonotasi menyengsarakan, ini berarti manusia yang bebas di 

samping harus sensitif terhadap lingkungan sekaligus harus peka 

terhadap konsekuensi dari kebebasannya sendiri.
45

 

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam 

misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak 

etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan 

tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga 

berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi 

atas tindakannya sendiri.
46

 

5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran 

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna 

kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan 

kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai 

niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses 

mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun 

dalam proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran 

ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif 

terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang 

melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.
47

 

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan 
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kejujuran, al-Ghazali merumuskan enam kebajikan berikut: 

a. Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus 

memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika 

sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.  

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

dirinya membayarnya sedikit berlebih. 

c. Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang 

harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi 

peminjam. 

d. Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang 

yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan. 

e. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila 

membayar hutangnya tanpa diminta. 

f. Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah 

hati, tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu 

membayar dalam waktu yang ditetapkan. 

 

D. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi 

1. Pengertian produksi 

Dalam pengertian sederhana, produksi berarti menghasilkan 

barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pengertian produksi 

adalah suatu proses untuk menghasilkan barang atau jasa, atau 

proses peningkatan (utility) suatu benda.
48

 Dari pengertian tersebut, 

dapat diketahui bahwa tujuan produksi ialah untuk menghasilkan 

barang atau jasa, meningkatkan nilai guna barang atau jasa, 

meningkatkan kemakmuran masyarakat, meningkatkan 

keuntungan, memperluas lapangan pekerjaan, menjaga 

kesinambungan usaha.
49 
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Mengenai pengertian produksi menurut Islam ada banyak 

sekali, diantaranya ialah menurut Monzer Khaf, produksi 

perspektif Islam adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak 

hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas, sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam 

agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Afzalur 

Rahman, produksi dalam Islam adalah menekankan pentingnya 

keadlian dan kemerataan produksi.
50

 

Pada masa Rasulullah, orang-orang biasa memproduksi 

barang dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka. Sehingga 

diamnya Rasulullah menunjukkan adanya pengakuan atau taqrir 

terhadap aktivitas berproduksi. Status taqrir dan perbuatan 

Rasulullah itu sama dengan sabda beliau, artinya sama-sama 

merupakan dalil syara‟.
51

 

2. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi 

Pada sistem persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas 

gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu 

berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, 

apabila aktivitas produksi  didasarkan pada  Islam, maka  

aktivitasnya  dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan 

akan selalu disesuaikan dengan norma- norma yang berlaku dalam 

syariat Islam.
52 

Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum 

muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada 

bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang 
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diharamkan-Nya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut 

Yusuf Qardhawi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu 

dan mewujudkan kemandirian umat.
53

 

Menurut Muhammad Mubarak, prinsip-prinsip dalam produksi 

adalah sebagai berikut:
54

 

a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang 

tercela karena bertentangan dengan syariah. 

b. Dilarang melakukan kegitan Produksi Yang mengarah pada 

kedzoliman. 

c. Larangan melakukan ihtikar (penimbunan barang). 

d. Memelihara lingkungan. 

 

E. Etika Bisnis Islam dalam Proses Distribusi (Penjualan) 

1. Pengertian Distribusi (Penjualan) 

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut setelah 

produksi   dan   konsumsi.   Hasil   produksi yang   diperoleh 

kemudian 
 disebarkan dan dipindahtangankan dari satu pihak ke 

pihak yang lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini 

tiada lain adalah dengan cara pertukaran antara hasil produksi 

dengan hasil produksi lainnya atau dengan alat tukar (uang). Di 

dalam syariat Islam, bentuk distribusi ini dikemukakan dalam 

pembahasan tentang „aqad (transaksi).
55

 

Secara umum, distribusi artinya proses yang menunjukkan 

penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan konsumen 

(pembeli). Usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen. Menurut Marius P. Ariponga, distribusi 

merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen 

ke perantara dan akhirnya sampai pada konsumen (pembeli).
56
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Namun adapula distribusi atau penyaluran barang secara langsung, 

yakni produsen menjualnya langsung kepada konsumen atau 

pembeli. 

2. Etika Bisnis Islam dalam Proses Distribusi (Penjualan) 

Adapun prinsip utama dalam konsep ditribusi Islam adalah 

peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi 

kekayaan dapat ditingkatkan.
57

 Dalam distribusi barang atau jasa 

secara umum, para pelaku usaha harus memperhatikan etika 

berikut:
58

 

a. Pemerataan 

1) Pemerataan ke berbagai daerah, distribusi harus merata ke 

berbagai daerah yang membutuhkan.  

2) Pemerataan kesempatan usaha, produsen besar harus 

memberikan kesempatan kepada pedagang eceran dan agen 

untuk berusaha. 

b. Keadilan 

1) Keadilan terhadap produsen sejenis, dalam memasarkan 

produk, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. 

Boleh memamerkan keunggulan tetapi tidak boleh 

menjelekkan produk lain. 

2) Keadilan terhadap konsumen, produsen (pedagang) 

sebaiknya memberikan informasi yang jelas, sehingga 

konsumen (pembeli tidak dirugikan. 

c. Ketetapan waktu dan kualitas 

Dalam pendistribusian barang sangat diperlukan ketepatan 

waktu terutama yang masa kadaluarsanya singkat. Demikian 

juga dengan kualitas yang harus terjaga dalam pendistribusian 

barang, diupayakan tidak ada kerusakan, karena kerusakan 

berpengaruh pada harga yang sampai pada konsumen. 
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Selain beberapa etika diatas, ada beberapa etika yang harus 

diperhatikan dalam proses distribusi atau penjualan, yakni:
59

 

a. Memberikan informasi tentang barang secara jujur dan 

transparan, apa adanya, tidak menggoda, dan 

menjerumuskan pembeli. 

b. Tidak mendistribusikan barang yang membahayakan dan 

diharamkan. 

c. Melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, memegang 

amanah, dan berdakwah. 

d. Tidak melakukan kegiatan yang memakan harta secara 

bathil. 

e. Tidak melakukan tindakan berbau riba dan kedzaliman 

lainnya. 

f. Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, dan timbangan 

secara curang. 

g. Harus menjaga sifat adil dalam segala bentuk. 

h. Menjelaskan spesifikasi, kegunaan barang secara jujur, terus 

terang dan transparan. 

 

F. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli 

1. Pengertian jual beli 

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

menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang 

lain.
60

 Menurut Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar 

harta oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul 

sesuai dengan syara‟.
61

 Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah 

pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai 
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atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara 

yang dibolehkan.
62

 

Dari definisi diatas, dapat dipahami inti dari jual beli adalah 

suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai 

nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak 

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh 

syara‟.
63 

2. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli 

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yakni;  ba‟i 

(penjual) dan Mustari (pembeli), shighat (ijab Qabul), Ma‟qud 

„alaih (benda atau barang) dan nilai tukar barang pengganti.
64

 

Selain rukun tersebut, tentu saja ada syarat yang harus terpenuhi. 

Sedangkan syarat dalam jual beli yakni: 

a. Orang berakad yakni penjual dan pembeli harus memenuhi 

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

akad atas kehendak sendiri.
65

 

b. Dalam ijab qabul, syarat yang harus terpenuhi ialah: 
66

 

1) Tidak ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah 

penjual menyatakan ijab, begitupun sebaliknya. 

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

3) Adanya kesesuaian ijab qabul dengan harga barang 

yang diperjualbelikan. 

c. Benda atau barang yang diperjualbelikan harus memenuhi hal-

hal berikut:
67

 

1) Suci atau mungkin disucikan. 
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2) Memberi manfaat menurut syara‟. 

3) Tidak dibatasi waktunya. 

4) Dapat diserahterimakan. 

5) Milik sendiri. 

6) Barang diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau 

ukuran yang lainnya. 

d. Syarat dalam nilai tukar barang pengganti ialah: 
68

 

1) Harga disepakati kedua belah pihak dan harus jelas 

jumlahnya. 

2) Dapat diserahterimakan pada waktu akad, sekalipun secara 

hukum seperti cek atau kartu kredit. 

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

tukar bukan barang yang diharamkan. 

3. Larangan dalam Jual Beli 

Dalam suatu transaksi jual beli ada beberapa hal-hal yang 

dilarang dalam aturan Islam mengenai jual beli, larangan tersebut 

ialah sebagai berikut: 

a. Larangan tadlis 

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang 

tidak diketahui salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam 

harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah 

pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga 

tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada 

sesuatu yang tidak diketahui 
 salah satu pihak. Penipuan ini bisa 

dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu 

penyerahan.
69

 

b. Larangan gharar 

Gharar ialah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau 

ketidakpastian. Gharar dan tadlis sama-sama dilarang karena 
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keduanya mengandung ketidakjelasan informasi barang atau 

produk. Namun berbeda dengan tadlis, dalam gharar 

ketidakjelasan informasi dialami kedua belah pihak, baik 

pembeli maupun penjual. Ketidakjelasan ini bisa dalam hal 

kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu 

penyerahan.
70

 

c. Larangan riba 

Riba secara bahasa berarti tambahan, berkembang, 

berbunga, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan secara 

istilah, riba ialah akad yang terjadi karena penukaran tertentu, 

tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara‟ atau 

terlambat salah satunya. Hukum riba ialah haram, sebab sangat 

merugikan orang lain.
71

 

d. Larangan bai‟an-najasy 

 Bai‟an-najasy adalah  transaksi jual beli di mana  seseorang  

p u  r  a  -  pura menawar barang yang diperdagangkan dengan maksud 

hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli 

dengan harga itu. Transaksi ini diharamkan karena penjual 

menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan 

harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik membeli. Penawar 

sendiri tidak bermaksud membeli barang, sebelumnya ia telah 

melakukan kesepakatan dengan penjual, ia hanya ingin menipu orang 

lain.
72 

e. Larangan talaqqi rukban 

Talaqqi rukban adalah menghadang pedagang yang 

membawa barang dagangan dari tempat produksi sebelum 

sampai pasar. Rasulullah Saw. melarang perdagangan seperti 

ini dengan tujuan untuk mencegah kenaikan harga. Rasulullah 

memerintahkan supaya suplai barang-barang hendaknya 

                                                     
70

 Ibid., 151-152. 
71

 Sahrani dan Abdullah, Fikih Muamalah , 56. 
72

 Rivai, Islamic Marketing, 153. 



33 

 

 

 

dibawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan 

para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga 

yang sesuai dan alami.
73

 

f. Larangan menimbun (ihtikār) 

Ihtikār adalah menimbun barang dengan tujuan spekulasi 

sehingga ia mendapat keuntungan besar di atas keuntungan 

normal, atau hanya menjual sedikit barang untuk mendapatkan 

harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan di atas 

keuntungan normal.
74

 

g. Larangan penetapan harga 

 Penetapan harga merupakan salah satu praktik yang tidak 

diperbolehkan dalam syari‟at Islam. Pemerintah ataupun yang 

memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang 

untuk menentukan harga tetap suatu komoditas, kecuali 

pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah 

yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang 

ditentukan, atau pemerintah melihat adanya kedzaliman di dalam 

sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar 

yang sehat.
75 

4. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli 

Menurut Mushtaq Ahmad, etika bisnis Islam dalam jual beli 

diterapkan dengan mengacu pada tiga pokok, yakni sebagai 

berikut
76

: 

a. Kebebasan berekonomi 

Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolut 

dalam melakukan jual beli. Ia berhak memperjualbelikan harta 

kekayaannya tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Pengakuan 
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Islam terhadap hak- hak individu dan kelompok dalam 

memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal kepemilikan 

seseorang dan kelompok. Kebebasan dalam pemanfaatan harta 

tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia 

dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. 

Pentingnya sebuah kerelaan dalam semua transaksi pada 

praktiknya ialah untuk menghindari pemaksaan, menghindari 

penipuan, dan menghindari kebohongan. Untuk itu, dalam 

melakukan transaksi jual beli baik penjual dan pembeli harus 

berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal terlarang diatas. 

b. Keadilan 

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan 

tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua 

makhluk. Diturunkannya agama Islam adalah untuk 

menciptakan keadilan dan kesamaan bagi manusia. Ajaran 

Islam tentang keadilan dalam jual beli dikelompokkan dalam 

dua dimensi, yaitu imperative (perintah) dan safeguard 

(perlindungan). Pertama, dimensi perintah mengandung 

rekomendasi- rekomendasi perbuatan seperti pemenuhan janji 

dan kontrak, kehati- hatian dalam menimbang, bersikap tulus, 

hemat dan bekerjasama. Kedua, dimensi perlindungan 

diwujudkannya dengan perintah dalam setiap jual beli, terutama 

yang bersifat tidak tunai. 

c. Perilaku yang diperintahkan dan dipuji 

Al-Qur‟an dan Hadis telah mengajarkan budi pekerti. 

Pelaku bisnis muslim dituntut mengarahkan bisnisnya menurut 

tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu 

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

ingat Allah. Hal itu mengisyaratkan agar menjalankan etika 

yang berkaitan dengan etika penjualan dan pembelian yang 

kesemuanya itu dilakukan dengan cara kebajikan.  
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI DI GRUP WHATSAPP BUKALAPAK 

PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum tentang Jual Beli Lewat Jejaring Media Whatsapp di 

Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo yang terletak pada koordinat antara 111°17’–111°52’ 

Bujur Timur dan 7°49’–8°20’ Lintang Selatan mempunyai wilayah seluas 

1.371,78 km² dengan ketinggian antara 143 sampai dengan 1.052 meter di atas 

permukaan air laut. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan, 

dan Nganjuk disebelah utara, Kabupaten Tulungagung, dan Trenggalek disebelah 

timur, Kabupaten Pacitan di sebelah Selatan serta Kabupaten Pacitan dan 

Wonogiri (Jawa Tengah) disebelah Barat.
75

 

Mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo bekerja di sektor pertanian 

sebanyak 5.514 jiwa, pertambangan dan penggalian sebanyak 4 jiwa, industri 

pengolahan sebanyak 1.178 jiwa, konstruksi sebanyak 1.271 jiwa, perdagangan 

11.635 jiwa, jasa 14.592 jiwa, dan transportasi sebanyak 1.553 jiwa.
76

 

Usaha perdagangan di Ponorogo terbagi menjadi beberapa golongan yaitu 

usaha perdagangan skala besar sebesar 0,20 persen, usaha perdagangan skala 

menengah 11,26 persen, usaha perdagangan skala kecil 63,82 persen, dan usaha 

perdagangan skala mikro (kecil menengah) 24,72 persen. Dengan demikian 
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terlihat bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo sebagian besar 

digerakkan oleh usaha skala kecil dan mikro.
77

 

Sedangkan persentase pekerjaan penduduk yang menduduki pada urutan 

pertama yang mendaftar kepada pemerintah adalah sektor perdagangan sebanyak 

52,86 persen, selanjutnya sektor pertanian sebanyak 14,87 persen, dan yang 

terakhir adalah sektor bangunan sebanyak 13,57 persen.
78

 

Saat ini, dengan berkembangnya tekonologi, perdagangan yang dilakukan 

oleh masyarakat di Ponorogo tidak selalu bertatap muka. Mereka memanfaatkan 

kemajuan teknologi untuk melakukan jual beli online, hal ini dapat diketahui dari 

maraknya jual beli online di Ponorogo.
79

 

Di Ponorogo, bisnis jual beli online sedang marak dan berkembang pesat. 

Jejaring sosial dan aplikasi pesan pribadipun tak luput dari para penjual dunia 

maya, mulai dari forum jual beli online di facebook, whatsapp, BBM (BlackBerry 

Messenger), line, dan instagram. Omset yang besar dan cenderung mudah, 

rupanya menjadi daya tarik tersendiri untuk berjualan secara online. Penjual 

onlinepun tak selalu para pedagang profesional. Mulai dari pelajar, mahasiswa, 

karyawan serta ibu rumah tangga berlomba-lomba menjadi penjual terpercaya.
80

 

Penjual online menjual berbagai macam barang, namun mayoritas penjual 

online di Ponorogo menjual Hand Phone (HP), pakaian, jilbab, tas, sepatu, botol 

minuman, make up dan lain sebagainya. Banyak penjual online menjual barang 

yang hampir sama dengan penjual online yang lain, hal ini akan dijadikan pembeli 
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sebagai perbandingan mana produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

pembeli.
81

 

Mayoritas penjual online di Ponorogo, biasanya bertindak sebagai penjual 

pertama dari pihak pertama (reseller). Pihak pertama (reseller) yang dimaksud 

adalah penjual yang berasal dari kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, 

Yogyakarta, Tulungagung, Malang, dan Jakarta. Hal ini menyebabkan hampir 

semua penjual online tidak mengetahui barang yang sebenarnya seperti apa, 

karena mereka hanya mendapat gambar barang online lewat private chatt ataupun 

grup chatting jual beli online yang dibuat oleh pihak pertama (penjual online yang 

berada di kota-kota besar).
82

 

Penjual online menggunakan berbagai strategi dalam menjual barang yang 

diperjualbelikan, seperti mengupload terus gambar barang-barang yang dijualnya, 

ada juga yang mengupload gambar yang kira-kira sedang dibutuhkan pembeli, 

selain itu ada juga yang mengupload barang yang sedang trend yang kiranya 

banyak dicari pembeli. Ada pula yang sering memberikan promosi atau diskon 

kepada pembelinya yang sudah lama atau sering membeli pada jual beli online 

nya, dan ada pula yang menggunakan strategi dengan cara mengupload gambar 

yang menarik yang kiranya sedang dibutuhkan pembeli. Selain itu, dalam jual beli 

online persaingan harga juga menjadi salah satu strategi penjual online dalam 

menjual atau memasarkan barang-barangnya. Terkadang terhadap barang yang 

sama, antara satu penjual online dengan penjual online lainnya memiliki harga 

jual yang berbeda. Namun yang menjadi perbedaannya adalah barang yang 
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harganya dijual murah pada suatu jual beli online, barangnya tidak bisa dicoba 

atau dibuka segelnya. Sedangkan pada jual beli online lain yang harganya lebih 

mahal, barang tersebut dapat dicoba atau diperbolehkan membuka segel.
83

  

 

B. Sejarah Singkat Terbentuknya Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo 

Terbentuknya Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo di awali pada tanggal 

03 September 2016, tepatnya setelah seminar Bukalapak yang diadakan 

Komunitas Enterpreneur Muda Ponorogo (KOMENT Ponorogo) dan bekerja 

sama dengan pihak buka lapak, dengan sasaran peserta para seminar enterpreneur 

muda yang berada di sekitar daerah ponorogo. Awal mula dibentuk grup 

Whatsapp Bukalapak bertujuan untuk menjalankan rencana tindak lanjut seminar  

seperti berbagi strategi pemasaran dan keluh kesah yang berkaitan dengan  

permasalahan transaksi di Aplikasi Bukalapak. Akan tetapi setelah beberapa 

anggota grup ada yang memposting barang untuk dijual di grup, sekitar 

pertengahan bulan tahun 2017 grup tersebut tidak hanya untuk sharing namun 

juga digunakan untuk transaksi jual beli antar anggota. Disinilah terjadinya Grup 

Whatsapp Bukalapak Ponorogo, yang tujuan awalnya untuk sharing dan dijadkan 

sebagai Grup jual beli. Grup ini sekarang memiliki sekitar 150 anggota.
84

    

 

C. Transaksi di Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo. 

Para penjual online, memiliki berbagai strategi dalam memasarkan produk 

jual belinya. Mereka bersaing dengan berbagai macam cara, ada yang bersaing 
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secara sehat, namun ada juga yang menggunakan cara curang seperti memberi 

janji yang meyakinkan di awal dalam transaksi jual beli di grup whatsapp 

Bukalapak Ponorogo, seperti membuat kesepakatan lalu pada akhirnya 

mengingkari kesepakatan tersebut. Hal itu banyak dilakukan oleh penjual, yang 

tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan menarik perhatian pembeli. Di 

bawah ini macam-macam bentuk transaksi di grup whatsapp Bukalapak 

Ponorogo: 

1. COD (Cash On Delivery)   

COD yang dimaksud dalam transaksi di grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo adalah “Cash On Delivery”. Cash On Delivery  jika diterjemahkan 

dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, Kurang lebih memiliki arti 

“Bayar ditempat”. 

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan. COD atau 

Cash On Delivery adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli 

secara langsung, secara face to face. Barang yang akan dibeli oleh calon 

pembeli, langsung dibawa oleh penjual maupun perwakilan penjual (Seperti 

kurironlineshop). Kemudian tentunya barang akan dibayar di tempat. Dibayar 

secara langsung, secara cash atau tunai tanpa kredit. 

a. Keuntungan dari transaksi COD (Cash On Delivery) 

Dengan transaksi secara COD baik penjual maupun pembeli akan 

mendapatkan beberapa keuntungan, seperti : 

1) Keuntungan COD bagi pembeli 
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a) Pembeli dapat mereview barang yang akan dibelinya. Sehingga, ia 

terhindar dari yang namanya membeli kucing dalam karung. 

b) Pembeli dapat melakukan tawar-menawar dengan penjual. Sehingga 

harga atau uang yang dikeluarkan nantinya akan menjadi lebih sedikit, 

daripada membeli barang secara online tanpa tatap muka. 

c) Pembeli dapat mengetahui wajah, tindak-tanduk dan alamat dari 

penjual. Sehingga jika ia tertipu, akan mudah sekali untuk 

memprosesnya. 

2) Keuntungan COD bagi penjual 

a) Penjual akan memperoleh kepercayaan dan testimoni positif dari 

pembeli yang bertransaksi dengan nya. 

b) Penjual terhindar dari resiko hilang atau rusaknya barang dalam 

proses pengiriman barang ke pembeli. Karena penjual langsung 

membawa barang ke pembeli, tanpa melalui perantara yang kurang 

terpercaya. 

c) Sama seperti yang disebutkan di atas, penjual dapat terhindar dari 

trik dan tipu daya pembeli, karena penjual langsung berhadapan 

secara empat mata dengan pembeli. 

b. Kerugian dari transaksi COD (Cash On Delivery) 

Dewasa ini, transaksi cod seringkali dijadikan sebagai ajang tipu-

menipu. Ajang untuk merampok dan membegal. Baik itu dari pihak 

pembeli maupun dari pihak penjual. Kedua belah pihak, mungkin saja 
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dapat dengan mudah merampas dan menindas pihak lain untuk 

menyerahkan barang atau uang yang dimilikinya. 

Maka dari itu di saat melakukan transaksi COD, baik itu penjual 

ataupun pembeli, sebaiknya bertransaksi di tempat yang sekiranya ramai, 

dekat dengan pihak keamanan. Selain itu tentunya juga membawa teman, 

agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
85

 

2. Pesanan / PO (Pre Order) 

Istilah  PO dalam online shop artinya adalah Pre Order, yaitu 

transaksi jual beli online dimana pembeli harus melakukan pemesanan dan 

membayar terlebih dahulu. Pre Order biasanya dilakukan anggota grup 

Whatsapp Bukalapak Ponorogo, karena antar anggota grup mememang 

sudah saling percaya. 

a. Keuntungan Produk Pre Order 

Keuntungan yang didapatkan ketika membeli barang pre order 

antara lain : 

1) Jenis barang yang dijual lebih variatif, 

2) Koleksi atau pilihan produk jauh lebih lengkap, 

3) Kemungkinan kita dapat memesan barang sesuai dengan keinginan 

b. Kekurangan barang Pre Order  

Membeli barang pre order tentunya akan membutuhkan 

kesabaran, sebab biasanya waktu tunggunya akan lebih lama daripada 

barang yang ready stock. Barang yang dipesan dulu juga akan jauh 
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lebih lama sampai, bahkan bisa sampai waktu berminggu-minggu. 

Selain itu, kemungkinan untuk tidak mendapatkan barang pun sangat 

terbuka sebab jika barang yang diinginkan ternyata dari produsennya 

sudah habis atau sedang kosong dan pihaknya menolak. 

3. Restock (Ready Stock) 

Arti kata restock adalah barang siap, atau barang yang di jual 

sudah ada di tempat penjual. Jadi kalau barang di pesan bisa langsung di 

ambil di tempat penjual saat itu juga. 

a. Keuntungan Produk Ready Stock 

Keuntungan yang didapatkan ketika membeli barang ready 

stock antara lain : 

1) Pelanggan tidak perlu menunggu, 

2) Proses transaksi bisa lebih cepat, produk langsung dikirim, 

3) Produk pesanan juga bisa lebih cepat sampai di tangan pembeli, 

4) Tidak perlu dikhawatirkan barang cacat. 

b. Kekurangan Produk Ready Stock 

Meskipun terbilang relatif lebih cepat dari segi transaksi, tapi 

barang ready stock biasanya tersedia dalam jumlah yang terbatas, hal 

tersebut bergantung pada kesedian barangnya. Umumnya, pelanggan 

dapat melakukan booking terlebih dahulu dalam kurung waktu 1-2×24 

jam atau sesuai ketentuan online shop-nya. Namun bila tidak segera 

dilunasi pembayarannya melewati jangka waktu yang diberikan, maka 

produk akan hangus dan barang dapat dijual lagi ke orang lain. 
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4. TT (Tukar Tambah) 

TT atau tukar tambah dalam Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo 

artinya adalah bertransaksi online dengan cara tukar tambah. Yaitu dimana 

penjual dan pembeli saling menukar barang yang berbeda dengan salah 

satu di antara penjual dan pembeli yang ada di grup. Ini memberikan 

tambahan nilai terhadap barang yang lebih bagus atau lebih tinggi nilai 

harganya. Tukar tambah tentunya sudah mudah dipahami karena istilah ini 

juga biasa di sebut dalam jual beli offline juga.  

a. Keuntungan tukar tambah 

Kita mendapatkan keuntungan, yaitu  tidak repot menjual 

barang kita. Kita  langsung  menambahkan uang kekurangan untuk 

mendapatkan barang keinginan kita dengan spek yang lebih tinggi.  

Selain itu akan ada pihak yang diuntungkan Pada praktek 

sistem barter pasti akan ada salah satu pihak yang diuntungkan. 

Karena tidak adanya nilai patokan standar antara barang satu dengan 

barang yang lain. Akan tetapi pasti akan ada pihak yang akan 

merasakan sebuah kerugian. 

Karena sudah sering melakukan pertukaran antara pihak satu 

dengan pihak yang lain, maka akan menimbulkan rasa saling tolong 

menolong antara satu sama lain, dan juga akan menimbulkan sikap 

toleransi yang besar kepada sesama manusia. 
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b. Kerugian tukar tambah 

Kerugian tukar tambah yaiu terkadang barang yang kita 

dapatkan kurang sesuai dengan yang kita harapkan dengan kata lain 

minus (rusak sebagian). Selain itu akan ada pihak yang diuntungkan 

Pada praktek sistem barter pasti akan ada salah satu pihak yang 

diuntungkan. Karena tidak adanya nilai patokan standar antara barang 

satu dengan barang yang lain. Akan tetapi pasti akan ada pihak yang 

akan merasakan sebuah kerugian.
86

 

5. DP (Down Payment) 

Down payment adalah istilah dari Uang Muka, biasanya 

dilakukan oleh penjual yang tidak ingin tertipu oleh pemebeli yang tidak 

serius. Contoh saja si pembeli memesan barang dengan harga 1 juta, dan 

meminta dp sebesar 300 ribu. Uang muka tersebut sebagai jaminan si 

pembeli, kalau si pembeli ini memang serius ingin membeli barang 

tersebut. 

Kalau tidak serius biasanya DP akan hangus, DP ini digunakan 

untuk modal membeli barang yang bisanya harganya cukup tinggi atau 

barang jarang dicari pembeli. 

Kalau barang langsung laku saat pembeli membatalkan itu tidak 

mengapa, tetapi jika barang yang dibatalkan pembeli tidak laku dan malah 
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rusak di toko itu menjadi resiko membuang uang modal si penjual. Jadi ini 

cukup penting untuk dimengerti antara si penjual dan pembeli.
87

 

6. WTB (Want To Buy) 

WTB atau want to buy adalah sebuah istilah yang biasanya di 

gunakan oleh orang yang mencari barang di group jual beli online. Kalau 

di bahasa Indoensiakan want to buy artinya adalah ingin membeli, yang 

istilahnya mencari barang. Contoh : WTB helm vespa lucu dan imut, 

diusahakan malam ini. 

a. Keuntungan WTB 

Bagi pembeli tidak perlu menunggu barang yang dinginkan di 

posting, jadi apabila ada anggota grup yang punya langsung bisa japri 

dan bertransaksi. 

b. Kerugian 

Terkadang barang yang diingnkan tidak dimiliki anggota grup, 

akan tetapi anggota grup bisa jadi perantara apabila teman atau saudara 

memiliki barang yang diinginkan pembeli. 

7. Lelang  

Istilah “lelang” berasal dari bahasa latin “auctio” yang berarti 

peningkatan harga secara bertahap. Lelang telah dikenal sejak 450 tahun 

sebelum masehi. beberapa jenis lelang yang populer pada saat itu antara 

lain; lelang karya seni, lelang tembakau, kuda dan lain-lain.
 88
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Di Indonesia lelang secara resmi dikenal pada tahun 1908 dengan 

berlakunya vendu reglement (peraturan lelang). Dalam sistem perundang-

undangan indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan 

khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. 

Lelang adalah Penjualan barang yang terbuka untuk umum baik 

secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran 

harga secara lisan atau tertulis. 

Dalam grup Whatspp Bukalapak Ponorogo ada transaksi lelang 

dengan cara salah satu anggota mengapload barang di grup dan diberi 

keterangan spesifikasi dan juga diberi harga awal (buka harga). Kemudian 

anggota lain saling tawar menawar. Apabila ada harga tertinggi itulah yang 

berhak membeli barang yang dilelang.
89

 

a. Keuntungan lelang : 

1) Penjual mendapatkan harga terbaik. 

2) Pembeli bisa mendapatkan harga di bawah pasaran. 

3) Kompetitif, cara penawaran lelang yang khas, didukung dengan hak 

dan kewajiban peserta lelang yang sama, tidak ada prioritas dan 

pembatasan peserta lelang. 

b. Kekurangan lelang : 

Lelang dalam grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo terkadang 

menimbulkan kerugian salah satu pihak, misalnya ketika pihak penjual 

sudah membuat janji dengan anggota grup namun setelah itu penjual 
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memutuskan perjanjian dengan anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo.
90

  

 

D. Pemutusan Akad transaksi Jual Beli 

Dalam grup whatsapp Bukalapak Ponorogo salah satu transaksinya adalah 

dengan cara melelang barang. Anggota grup mengapload gambar barang yang 

akan dilelang kemudian anggota yang lain menawar barang yang di lelang. 

Apabila sudah ada penawar tertinggi pihak penawaran tertinggi menghubungi 

pihak pelelang lewat pesan pribadi.
91

  Akan tetapi dalam transaksi lelang ini 

terkadang ada pihak yang dirugikan, salah satunya pemutusan akad antara 

pelelang dengan penawar tertinggi. Pemutusan akad dilakukan pelelang karena si 

pelelang mendapatkan penawaran lebih tinggi di luar grup. seperti yang 

dinyatakan Abidin (Penawar) : 

Saya sendiri pernah merasa dirugikan mas, waktu saya sudah menawar di 

grup dengan penawaran tertinggi. Kemudian saya sudah janjian ingin 

bertemu dengan pelelang besuk sore. Namun pada malam hari si pelelang 

mengirim pesan ke saya bahwa barang yang dilelang sudah di lepaskan 

kepihak lain di luar grup. Saya merasa dirugikan. Masnya juga tahu kalau 

ada janji seharusnya ditepati.
92

 

 

Begitupun informan Ayub pernah merasakan dirugikan : 

Saya pernah melakukan transaksi di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo 

mas, pada waktu itu saya transaksi HP. Di grup ada yang menjual secara 

lelang mas. Pada waktu itu saya merasa dirugikan, karena saya sudah 

menawar dengan harga tertinggi. saya sama si penjual sudah sepakat 

untuk ketemuan. Akan tetapi  tidak jadi ketemuan mas. Soalnya si 

penjual menunda waktu ketemuan 2 hari mas. Setelah hari ke 2 saya 
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tanya lagi dan mengajak untuk ketemuan, si penjual mengatakan Hpnya 

sudah laku mas.
93

 

Selain itu  juga ada informan bernama Amin yang sama merasakan dirugikan : 

Saya pernah melakukan transaksi lelang di grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo mas, pada waktu itu saya menawar harga tertinggi di grup. 

Namun ketika saya akan bertemu dengan si penjual, penjual tidak mau, 

dengan alasan dia tidak menjadi jual barangnya mas. Saya merasa di 

bohongi mas, Saya juga tidak tahu benar-benar tidak jadi jual barang atau 

barangnya sudah dijual ke orang lain.
94

 

Namun ada informan yang mengaku memutuskan akad karena ada penawar yang 

lebih tinggi, Pernyataan Rizki (Pelelang) : 

Saya melepaskan perjanjian dengan penawaran tertinggi lantaran ada 

orang yang menawar lebih tinggi mas, hal ini saya lakukan karena saya 

dapat untung yang lebih banyak dari pihak pelelang tertinggi di grup 

mas.
95

 

Namun ada pernyataan lain yang sependapat tetapi merasa dirugikan dua 

kali lipat, hal ini karena si penawar disuruh temanya mencarikan barang yang di 

inginkan temanya. Kebetulan barang yang diinginkan ada di grup dan dijual 

dengan sistem lelang. Si penawar menawar barang dengan harga paling tinggi 

diantara penawar lainnya. Setelah terjadi perjanjian akan ketemu, si pelelang 

memutuskan perjanjian tersebut karena ada penawar tertinggi di luar grup. Hal ini 

menimbulkan kerugian lipat ganda terhadap penawar di grup. Seperti yang 

dinyatakan Fais : 

Saya merasa dirugikan banyak mas, karena saya menawar tinggi untuk 

teman saya yang pesan barang. Tetapi pihak pelelang memutuskan 

perjanjian jual beli mas. Saya nggak enak sama teman saya. Karena dia 

sudah mempercayai saya untuk mencarikan barang. Padahal teman saya 

sering mempercayai saya dan bahkan jadi pelanggan saya jika dia 

menginginkan suatu barang yang dibutuhkan, dia mencarinya ke saya 
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mas. Ini dapat mengecewakan teman saya mas.
96

 

 

E. Pengurangan Jumlah Pesanan 

Selain permasalahan pemutusan perjanjian ada permasalahan lain yaitu 

Pengurangan jumlah pesanan yang dilakukan pemesan dalam transaksi PO (Pre-

Order) di grup. Hal ini dilakukan pemesan karena ada produk lain yang 

menyediakan barang sejenis dan harganya di bawah produk yangg dipesani 

pertama.  Hal ini bisa merugikan pihak pengerajin karena apabila barangnya 

sudah terlanjur dibuat dengan jumlah 20, maka sisa barang yang dikurangi akan 

menganggur. 

Kasus tersebut Seperti Pernyataan Rizal (Pemesan) : 

Saya pernah memesan di grup kepada salah satu pengrajin ganongan 

mas, saya memesan 20 ganongan di pengerajin yang ada di grup. Akan 

tetapi ketika saya langsung ngecek ketoko-toko kerajinan reog, ada yang 

harganya lebih murah. Terus saya mengurangi jumlahnya karena ada 

pengrajin lain yang menyediakan ganongan yang saya inginkan dengan 

harga lebih murah mas.
97

 

 

Selain itu informan Abdul juga mengatakan : 

Saya pernah membuatkan pesanan gantungan kunci mas, pada saat saya 

selesai membuat pesanan tersebut, si pemesan mengurangi jumlah 

pesanannya mas, dengan alasan sisa pesanan akan diambil lagi bulan 

depan, dengan demikian si pemesan  mengurangi jumlah pesanannya 

mas. Dan bulan depan juga tak kunjung diambil mas, saat ini barangnya 

masih.
98

 

Ada pernyataan lain yang menyebutkan sisa pesanan bisa dijual lagi di pasar dan 

tidak merasa terlalu dirugikan sebagaimana pernyataan informan Ihsan “Saya 

pernah dipesani membuat kipas sate dari bambu mas, sejumlah 150 kipas, tetapi 

saat kipasnya sudah jadi si pemesan tak segera mengambilnya. Saat diambil si 
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pembeli masih sanggup membayar sejumlah 100 kipas mas. Namun yang 50 kipas 

bisa saya jual lagi di pasar mas, jadi saya tidak merasa begitu dirugikan”.
99

 

Informan lain merasa dirugikan karena tidak bisa menjual barang sisa pesanan 

dengan cepat, seperti yang dialami oleh informan Mada (Pengerajin kesenian 

Reyog) : 

Saya merasa dirugikan mas, soalnya saya sudah membuat ganongan 

dengan jumlah yang diinginkan pemesan mas. Saya kesulitan menjual 

ganongan yang tidak jadi dibeli mas. Kadang laku kadang nggak mas. 

Biasanya saya titipkan di toko untuk dijual kembali mas tetapi lakunya 

agak lama mas. Saya juga membutuhkan modal lagi untuk membeli 

barang baku mas, kalau ganonganya tidak laku ya saya agak kesulitan 

modal untuk membeli bahan baku mas. Mas juga tahu kalau pengrajin 

butuh modal untuk membeli bahan baku, jika uang modal belum kembali 

kita kesulitan untuk mencari bahan baku lantaran uangnya belum ada.
100

 

                                                             
99

 Ihsan, Hasil Wawancara, 19 September 2018. 
100

 Mada,  Hasil Wawancara, 20 September 2018. 



 

51 

 

BAB IV 

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI 

DI GRUP WHATSAPP BUKALAPAK PONOROGO 

 

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Akad Jual Beli Di Grup 

Whatsapp Bukalapak Ponorogo. 

Transaksi merupakan kejadian ekonomi, yaitu pindahnya hak 

kepemilikan dan hak penggunaan dari suatu harta atau barang dari 

pihak pemilik ke pihak yang terkait atau bisa dikatakan berpindahnya 

barang ke pihak satu ke pihak kedua, bisa dengan cara membeli  barang 

tersebut. Transaksi bisa dikatakan halal apabila barang atau harta yang 

menjadi obyek transaksi itu benar-benar halal, sebaliknya transaksi 

dikatakan haram jika barang atau harta yang menjadi obyek transaksi 

jelas barang yang diharamkan. 

Akad yang digunakan dalam jual beli di grup Whatsapp 

Bukalapak Ponorogo adalah dengan cara tidak langsung tatap muka, 

transaksi dilakukan menggunakan media online dengan aplikasi 

Whatsapp, sebagai contoh salah satu transaksinya yaitu lelang barang di 

grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo. Apabila sudah terjadi 

kesepakatan harga dengan cara lelang (harga tertinggi dilepas) pihak 

pembeli yang menawar harga lebih tinggi menghubungi pihak penjual. 

Pihak penjual dan pembeli mengadakan perjanjian untuk bertemu. Akan 

tetapi dalam  
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transaksi lelang ini terkadang ada pihak yang di rugikan, salah satunya 

pemutusan akad antara pelelang dengan penawar tertinggi. Pemutusan 

akad dilakukan pelelang karena si pelelang mendapatkan penawaran 

lebih tinggi di luar grup. seperti yang dinyatakan Abidin (Penawar) : 

Saya sendiri pernah merasa dirugikan mas, waktu saya sudah 

menawar di grup dengan penawaran tertinggi. Kemudian saya 

sudah janjian ingin bertemu dengan pelelang besuk sore. Namun 

pada malam hari si pelelang mengirim pesan ke saya bahwa 

barang yang dilelang sudah dilepaskan ke pihak lain di luar 

grup. Saya merasa dirugikan. Masnya juga tahu kalau ada janji 

seharusnya ditepati.
101

 

 

Pernyataan Rizki (Pelelang) “Saya melepaskan perjanjian dengan 

penawaran tertinggi lantaran ada orang yang menawar lebih tinggi mas, 

hal ini saya lakukan karena saya dapat untung yang lebih banyak dari 

pihak pelelang tertinggi di grup mas”.
102

  

 

Namun ada pernyataan lain yang sependapat tetapi merasa 

dirugikan dua kali lipat, hal ini karena si penawar disuruh temannya 

mencarikan barang yang diinginkan temanya. Kebetulan barang yang di 

inginkan ada di grup dan dijual dengan sistem lelang. Si penawar 

menawar barang dengan harga paling tinggi diantara penawar lainnya. 

Setelah terjadi perjanjian akan ketemu, si pelelang memutuskan 

perjanjian tersebut karena ada penawar tertinggi di luar grup. Hal ini 

menimbulkan kerugian lipat ganda terhadap penawar di grup. Seperti 

yang dinyatakan Fais : 

Saya merasa dirugikan banyak mas, karena saya menawar 

tinggi untuk teman saya yang pesan barang. Tetapi pihak 
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pelelang memutuskan perjanjian jual beli mas. Saya nggak enak 

sama teman saya. Teman saya sudah mempercayai saya untuk 

mencarikan barang. Padahal teman saya sering mempercayai 

saya dan bahakan jadi pelanggan, jika dia menginginkan suatu 

barang yang dibutuhkan, mencarinya ke saya mas. Ini dapat 

mengecewakan teman saya mas.
103

 

 
 

Dari proses transaksi jual beli yang sudah dijelaskan di atas, 

terdapat pemutusan akad jual beli, penulis akan  menganalisis 

pemutusan akad tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar 

etika bisnis Islam, yaitu etika bisnis Islam dalam jual beli. Dalam 

prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni: 

1. Kesatuan merupakan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang 

merupakan dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep 

yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya 

konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus 

berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu 

yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah.
104

 Dalam proses 

transaksi tersebut pihak penjual memutuskan akad dengan penawar 

tertinggi di dalam grup, hal ini dapat merugikan dan mengecewakan 

salah satu pihak yaitu pihak penawar tertinggi. Sehingga penjual 

telah berbuat melanggar perintah Allah untuk berbisnis sesuai etika 

Islam. 

2. Keseimbangan atau al-„adl menggambarkan dimensi horizontal 

ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam 
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semesta.
105

 Menurut prinsip ini, seorang pengusaha harus adil 

dalam setiap bisnis dan usahanya, termasuk dalam proses jual beli. 

Dalam proses jual beli penjual telah berbuat tidak adil pada 

pembeli, penjual memutuskan akad kepada pembeli, penjual tidak 

adil karena mengedepankan kepentingannya, dan tidak melihat 

kerugian atau kekecewaan pembeli. 

3. Kehendak Bebas merupakan bagian terpenting dalam nilai etika 

bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan 

kepentingan kolektif.
106

 Dalam proses jual beli di grup Whatsapp 

Bukalapak Ponorogo, penjual diberi kebebasan untuk melakukan 

produksi dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan 

semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan etika Islam cara 

transaksi jual beli yang benar. Dalam transaksi jual beli penjual 

lebih mementingkan keinginannya, yaitu memutuskan akad 

dengan penawar tertinggi dan dialihkan penjualannya ke penawar 

yang lebih tinggi di luar grup, hal tersebut melanggar perinsip ini 

karena sudah terjadi akad dengan penawar tertinggi di grup. 

Kehendak bebas penjual merugikan kepentingan kolektif. 

4. Tanggung Jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam 

Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada 

konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di 
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akhirat kelak.
107

 Dengan memutus akad jual beli, penjual secara 

langsung sudah tidak bertanggung jawab kepada pembelinya, ia 

tidak peduli apakah pembeli rugi atau tidak, yang terpenting ia 

mendapatkan keuntungan semata. 

5. Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan 

kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam 

sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan 

adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja 

sama atau perjanjian dalam bisnis.
108

 Dalam transaksi jual beli, 

penjual harus jujur kepada pembeli di luar grup mengenai akad 

yang sudah terjadi di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo. 

Penjual telah berlaku tidak baik dan tidak jujur kepada pembeli 

karena ia tidak jujur dan akhirnya memutuskan akad kepada 

anggta grup yang menawar tetinggi dan sudah membuat 

kesepakatan atau ijab-qobul. 

Kemudian secara etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli, 

pemutusan akad telah melanggar larangan melakukan kegiatan jual 

beli yang mengarah pada kedzaliman. Melakukan pemutusan akad 

tentu saja adalah suatu kedzaliman kepada pembeli, dan Islam sangat 

melarang umatnya mendzalimi orang lain. Dengan melakukan itu, 

penjual atau pedagang dianggap telah mendzalimi hak-hak pembeli 

atau konsumen untuk mendapat barang yang sudah disepakati akan di 
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beli. 

Pemutusan akad dalam jual beli di grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo tersebut merupakan perbuatan yang melanggar etika bisnis 

Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah: 

 

ِطِم َوتَۡكتُُمىْا ٱۡنَحكَّ َوأَوتُۡم تَعۡ   هَُمىَن َوََل تَۡهبُِسىْا ٱۡنَحكَّ بِٱۡنبََٰ
 

Artinya: “dan janganlah kamu campur adukkan yang hak 

dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang 

hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 42)
109

 

 

Kemudian dalam etika jual beli Islam, dilarang adanya tadlis. 

Tadlis adalah jual beli yang mengandung suatu hal yang tidak 

diketahui oleh salah satu pihak, penipuan ini bisa dalam hal barang 

yang dijual sudah menjadi hak orang lain, kuantitas barang, harga dan 

waktu penyerahan. Dengan adanya pemutusan akad jual beli tentu saja 

telah terjadi penipuan pada pembeli. Penipuan ini dalam hal barang 

yang dijual sudah menjadi hak orang lain karena sudah terjadinya ijab-

qabul dalam jaul beli di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo. Dengan 

alasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, hal ini  tentu saja 

tidak boleh, karena melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dan 

melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli. Hal ini dapat merugikan 

salah satu pihak yaitu pihak penawar tertingi didalam grup Whatasapp 

Bukalapak Ponorogo. 
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B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengurangan Jumlah 

Pesanan Dalam Transaksi Jual Beli Di Grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo. 

Selain permasalahan pemutusan perjanjian ada permasalahan 

lain yaitu Pengurangan jumlah pesanan yang dilakukan pemesan dalam 

transaksi PO (Pre-Order) di grup. Hal ini dilakukan pemesan karena ada 

pengrajin lain yang menyediakan barang sejenis dan harganya di bawah 

pengrajin yg dipesani pertama.  Hal ini bisa merugikan pihak pengrajin 

karena apabila barangnya sudah terlanjur dibuat dengan jumlah 20, 

maka sisa barang yang dikurangi akan menganggur. 

Kasus tersebut Seperti Pernyataan Rizal (Pemesan) : 

Saya pernah memesan di grup kepada salah satu pengerajin 

ganongan mas, saya memesan 20 ganongan di pengerajin yang 

ada di grup. Akan tetapi saya ketika langsung ngecek ketoko-

toko kerajinan reog ada yang harganya lebih murah. Terus saya 

mengurangi jumlahnya karena ada pengerajin yang lain 

menyediakan ganongan yang saya inginkan dengan harga lebih 

murah mas.
110

 

 

Pernyataan Sada (Pengerajin kesenian Reyog) : 

Saya merasa dirugikan mas, soalnya saya sudah membuat 

ganongan dengan jumlah yang di inginkan pemesan mas. Saya 

kesulitan menjual ganongan yang tidak jadi dibeli mas. Kadang 

laku kadang nggak mas. Biasanya saya titipkan di toko untuk di 

jual kembali mas tetapi lakunya agak lama mas. Dan saya 

membutuhkan modal lagi untuk membeli barang baku mas, 

kalau ganonganya tidak laku ya saya agak kesulitan modal untuk 

membeli barang baku mas. Mas juga tau kalau pengerajin butuh 

modal untuk membeli bahan baku, jika uang modal belum 

kembali kita kesulitan untuk mencari bahan baku lantaran 

uangnya belum ada.
111
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Dari fenomena pengurangan jumlah pesanan tersebut akan 

penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika 

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

Dalam prinsip- prinsip dasar etika bisnis Islam ada salah satu prinsip 

dasar. Prinsip dasar itu adalah kesatuan, yang merupakan cerminan 

dari konsep tauhid, atau dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan 

konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan 

adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus 

berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang 

tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah.
112 

Pengurangan jumlah 

pesanan yang ada di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo tidak sesuai 

prinsip ketauhidan karena sebagai seorang muslim harusnya takut 

melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT, di sini 

pemesan melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT 

karena pemesan merugikan pengerajin, sebagai mana dikatakan 

pengrajin bahwa sisa barang yang dibuat sulit untuk dijual lagi. 

Sedangkan pengerajin membutuhkan modal untuk membuat pesanan 

yang baru.  Dengan demikian pemesan telah melakukan perbuatan 

tidak etis. 

Selain prinsip kesatuan  juga ada prinsip keseimbangan atau  

al-„adl yang menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan 

                                                     
112

 Beekun, Etika Bisnis, 33-34 
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berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.
113

 dalam 

pengurangan jumlah pesanan di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo 

melanggar prinsip keadian karena pemesan telah merugikan 

pengerajin, hal ini tidak seimbang, pemesan tidak adil karena 

mengedepankan kepentinganya, dan tidak melihat kerugian atau 

kekecewaan pengrajin. 

Prinsip dasar etika bisnis yang lain yaitu kehendak bebas, 

merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi 

kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif.
114

 Proses 

pemesanan yang dilakukan oleh pemesan kepada pengerajin tidak 

sesuai dengan prinsip kehendak bebas. Sebab, memang benar pemesan 

memiliki kehendak bebas dalam pemesanan yang ia lakukan, namun 

pemesan harus memikirkan kepentingan orang lain, yakni merugikan 

orang lain atau tidak.  

Dalam berbisnis semestinya memiliki prinsip tanggung jawab, 

tanggung jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, 

seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia 

juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.
115

 

Dengan mengurangi jumlah pesanan kepada pengrajin, maka pemesan 

kurang bertanggung jawab kepada pengrajin. Baik pedagang sekaligus 

pengerajin, ia harus bertanggung jawab  dengan apa yang diijab-
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kabulkan di awal, misalkan pesan dengan jumlah sepuluh barang harus 

ditepati bersedia membayar barang dengan uang sejumlah barang yang 

dijanjikan di awal. 

Ada juga prinsip dasar etika bisnis yang arus di penuhi, yaitu 

prinsip kebenaran, kebenaran mengandung dua hal yakni kebajikan 

dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam 

sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya 

kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau 

perjanjian dalam bisnis.
116

 Dalam transaksi jualbeli pesanan (Pre-

Order) di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo tidak sesuai dengan 

prinsip kejujuran dan kebenaran. Pemesan seharusnya jujur terhadap 

pengerajin kalau pemesan dapat barang yang sama dari pengerajin 

lain, dengan demikian pengerajin tidak terlalu kecewa dan bisa 

introspeksi diri karena barang yang dibuat terlalu mahal di pasaran. 

Kemudian untuk etika bisnis Islam dalam transaksi lelang dan 

pesanan di grup Whatsapp Bukalapak Pnorogo ada yang melanggar 

etika bisnis Islam dan ada yang tidak melanggar etika bisnis Islam. 

Berikut ini adalah penjelasannya: 

1. Tidak melanggar etika bisnis Islam jika penjual dan pembeli pada 

proses transaksi antara penjual dan pembeli sama-sama 

mengetahui penyebab memutuskan akad dan mengurangi jumlah 

pesanan. Pedagang berkata jujur kepada pembeli dan sebaliknya 
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pemesan berkata jujur kepada pengerajin. sehingga pembeli dan 

penjual atau pemesan dan pengerajin sama-sama mengetahui 

penyebab pemutusan akad dan penyebab pengurangan jumlah 

pesanan. Jadi, dalam proses penjualan ini, penjual telah jujur 

tentang penyebab pemutusan akad dan penyebab pengurangan 

jumlah pesanan, serta kedua belah pihak telah ridho dalam 

melakukan proses jual beli. 

2. Melanggar etika bisnis Islam karena dalam proses transaksinya 

mengandung beberapa hal, yakni: 

a. Tidak memberikan informasi tentang penyebab pemutusan akad 

dan pengurangan jumlah pesanan secara jujur dan transparan, 

apa adanya, tidak menggoda, dan menjerumuskan penjual dan 

pengerajin. 

b. Tidak melakukan metode bertransaksi secara jujur, memegang 

amanah, dan berdakwah. 

c. Penjual dan pembeli menguntungkan diri sendiri dan merugikan 

orang lain. 

 

Proses jual beli yang dilakukan pedagang dengan pembeli di 

grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo tidak sesuai dengan etika bisnis 

Islam dalam Lelang dan Pesanan  karena penjual tidak jujur kepada 

Pembeli atau penawar tertinggi. Selain itu, pemesan juga tidak jujur 

kepada pengerajin bahwa pemesan tersebut mendapatkan barang yang 

sama dengan harga murah. 

Perintah kejujuran tersebut sesuai dengan perintah kejujuran  
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dalam jual beli yang dijelaskan dalam hadits berikut ini: 

ثَىَا َعْه ُسْفيَاَن, َعْه اَبِْي َحْمَزةُ, َعِه  ثَىَا هَىَّاٌد : َحّدثَىَا لَبِصْيتُ. َحدَّ َحدَّ

اَبِْي َسِعْيٍد, َعِه انىّبِيِّ َصهَّى هللاُ َعهَْيِه َوَسهََم لَاَل: ْانَحَسِه, َعِه 

هََداِء. يْمِْيَه َوانشُّ دِّ ُدْوُق اْْلَِمْيُه, َمَع انىّبِيَِّه َوانصِّ انتَّاِجُرانصَّ
117

           

Artinya: “Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada 

kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abu Said dari Nabi 

SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para 

Nabi, orang-orang yang jujur dan orang- orang yang mati sahid”.118 

Selain melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam dalam 

transaksi dan etika bisnis Islam dalam pesanan, transaksi Lelang dan 

Pesanan juga melanggar larangan-larangan dalam jual beli. Larangan 

tersebut adalah Tadlis, yakni transaksi yang mengandung suatu hal 

yang tidak diketahui salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam 

harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. 

Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada 

pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang tidak 

diketahui salah  satu pihak. Penipuan ini bisa dalam hal kualitas 

barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan. Dalam hal ini, 

penjual dan pemesan telah membohongi pembeli dan pengerajin.  
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118
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis oleh penulis, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemutusan akad dalam jual beli lelang di grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip 

kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), 

melanggar etika dalam transaksi  jual beli yaitu larangan kedzaliman, dan 

melanggar larangan dalam jual beli yaitu tadlis (Penipuan) atau wanprestasi. 

2. Pengurangan jumlah pesanan juga melanggar etika bisnis Islam, yakni 

melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, 

kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran). Dalam mengadakan 

kesepakatan sudah ditentukan jumlah sekian yang dipesan, akan tetapi karena 

ada penawaran lain yang lebih murah pembeli mengurangi jumlah pesanan 

yang disepakati di awal, dan juga melanggar larangan dalam jual beli yaitu 

tadlis atau penipuan dalam pengurangan jumlah pesanan. 

 

B. SARAN 

1. Penulis berharap agar dibuat peraturan dalam grup yang di sepakati semua 

anggota grup. Mengenai praturan transaksi jual beli, untuk yang melanggar 

peraturan diberi punishment (hukuman) seperti teguran sebanyak tiga kali 

dan jika masih melanggar dikeluarkan dari grup. Peraturan dibuat agar tidak 

ada transaksi yang menyimpang dari etika bisnis Islam dan tidak menggangu 
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kenyamaan bertransaksi di grup. 

2. Penulis berharap agar dalam transaksi di grup harus  berkata jujur kepada 

sesama pihak yang bertransaksi, baik pembeli, perantara, maupun penjual. 

3. Penulis berharap agar para anggota grup saling menghargai dan saling 

membantu tercapainya kenyamanan bertransaksi. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode : 01/1-W/F-1/14-IX/2018 

Informan : Muchlis 

Tema : sejarah terbentuknya grup whatsapp bukalapak ponorogo 

Waktu : Pukul 08.00 WIB 

Hari, Tanggal : Jum’at, 14 Septembert 2018 

Tempat : Rumah Muchlis 

 

Pertanyaan 
Bagaimana sejarah terbentuknya Grup Whatsapp 

Bukalapak Ponorogo? 

Jawaban 

Terbentuknya Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo di 

awali pada tanggal 03 September 2016, tepatnya 

setelah seminar Bukalapak yang diadakan Komunitas 

Enterpreneur Muda Ponorogo (KOMENT Ponorogo) 

dan bekerja sama dengan pihak buka lapak, dengan 

sasaran peserta para seminar enterpreneur muda yang 

berada di sekitar daerah ponorogo. awal mula dibentuk 

grup Whatsapp Bukalapak bertujuan untuk 

menjalankan rencana tindak lanjut seminar  seperti 

berbagi strategi pemasaran dan keluh kesah yang 

berkaitan dengan  permasalahan transaksi di Aplikasi 

Bukalapak. Akan tetapi setelah beberapa anggota grup 

ada yang memposting barang untuk dijual di grup, 

sekitar pertengahan bulan tahun 2017 grup tersebut 

tidak hanya untuk sharing namun juga digunakan 

untuk transaksi jual beli antar anggota. Disinilah 

terjadinya Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo, yang 

tujan awalnya untuk sharing dan dijadkan sebagai 

Grup jual beli. Grup ini sekarang memiliki sekitar 150 

anggota 

 

Refleksi 

Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo terbentuk 

diawali seminar Bukalapak yang diadakan Komunitas 

Enterpreneur Muda Ponorogo (KOMENT) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode : 02/5-W/F-1/14-IX/2018 

Informan : Abidin 

Tema : Pemutusan akad jual beli 

Waktu : Pukul 09.00 WIB 

Hari, Tanggal : Jum’at, 14 September 2018 

Tempat : Rumah Abidin 

 

Pertanyaan 
Apakah anda anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo? 

Jawaban 
Iya mas, saya anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo. 

Pertanyaan 
Apakah anda pernah merasa dirugikan saat 

bertransaksi dengan sesama anggota grup? 

Jawaban  

Saya sendiri pernah merasa dirugikan mas, waktu saya 

sudah menawar di grup dengan penawaran tertinggi. 

Kemudian saya sudah janjian ingin bertemu dengan 

pelelang besuk sore. Namun pada malam hari si 

pelelang mengirim pesan ke saya bahwa barang yang 

dilelang sudah di lepaskan kepihak lain di luar grup. 

Saya merasa dirugikan. Masnya juga tahu kalau ada 

janji seharusnya ditepati. 

Refleksi 
Pemutusan akad oleh pihak pelelang membuat pembeli 

merasa dirugikan. 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode : 03/4-W/F-1/19-IX/2018 

Informan : Ayub 

Tema : Pemutusan akad jual beli 

Waktu : Pukul 08.00 WIB 

Hari, Tanggal : Rabu,19 September 2018 

Tempat : Rumah Ayub 

 

Pertanyaan 
Apakah anda anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo? 

Jawaban 
Iya mas, saya anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo. 

Pertanyaan 
Apakah anda pernah merasa di rugikan? 



 

 

Jawaban  

saya pernah melakukan transaksi di grup Whatsapp 

Bukalapak Ponorogo mas, pada waktu itu saya 

transaksi HP. Di grup ada yang menjual secara lelang 

mas. Pada waktu itu saya merasa di rugikan, karena 

saya sudah menawar dengan harga tertinggi. saya sama 

si penjual sudah sepakat untuk ketemuan. Akan tetapi  

tidak jadi ketemuan mas. Soalnya si penjual menunda 

waktu ketemuan 2 hari mas. Setelah hari ke 2 saya 

tanya lagi dan mengajak untuk ketemuan, si penjual 

mengatakan Hpnya sudah laku mas. 

Refleksi 
Pemutusan akad oleh pihak pelelang membuat pembeli 

merasa dirugikan. 

 
 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode : 04/3-W/F-1/19-IX/2018 

Informan : Amin 

Tema : Pemutusa akad jual beli 

Waktu : Pukul 10.00 WIB 

Hari, Tanggal : Rabu, 19 September 2018 

Tempat : Kost Amin 

 

Pertanyaan 
Apakah anda anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo? 

Jawaban 
Iya, saya anggota grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo 

mas. 

Pertanyaan 
Apakah anda pernahmerasa dirugikan? 

Jawaban  

Saya pernah melakukan transaksi lelang di grup 

Whatsapp Bukalapak Ponorogo mas, pada waktu itu 

saya menawar harga tertinggi di grup. Namun ketika 

saya akan bertemu dengan si penjual, penjual tidak 

mau, dengan alasan dia tidak menjadi jual barangnya 

mas. Saya merasa dibohongi mas, Saya juga tidak tahu 

benar-benar tidak jadi jual barang atau barangnya 

sudah dijual ke orang lain 

Refleksi 
Pemutusan akad oleh pihak pelelang membuat pembeli 

merasa dirugikan. 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode : 05/2-W/F-1/19-IX/2018 

Informan : Rizki 

Tema : Memutuskan akad jual beli 

Waktu : Pukul 13.00 WIB 

Hari, Tanggal : Rabu, 19 September 2018 

Tempat : Rumah Rizki 

 

Pertanyaan 
Apakah anda anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo? 

Jawaban 
Iya mas, saya anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo. 

Pertanyaan 
Kenapa anda memutuskan akad jual beli lelang di grup 

Whatsapp Bukalapak Ponrogo? 

Jawaban  

Saya melepaskan perjanjian dengan penawaran 

tertinggi lantaran ada orang yang menawar lebih tinggi 

mas, hal ini saya lakukan karena dapat untung yang 

lebih banyak dari pihak pelelang tertinggi di grup mas. 

Refleksi 
Memutus akad dengan pembeli di grup karena ada 

penawar dengan yang lebih tinggi. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode : 06/2-W/F-1/19-IX/2018 

Informan : Fais 

Tema : Memutuskan akad jual beli 

Waktu : Pukul 15.00 WIB 

Hari, Tanggal : Rabu, 19 September 2018 

Tempat : Rumah Fais 

 

Pertanyaan 
Apakah anda anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo? 

Jawaban 
Iya mas, saya anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo. 

Pertanyaan 
Apakah anda pernah merasa dirugikan saat 

bertransaksi di grup Whatsapp Bukalapak Ponrogo? 

Jawaban  

Saya merasa di rugikan banyak mas, karena saya 

menawar tinggi untuk teman saya yang pesan barang. 

Tetapi pihak pelelang memutuskan perjanjian jual beli 

mas. Saya nggak enak sama teman saya, karena teman 

saya sudah mempercayai saya untuk mencarikan 

barang. Padahal teman saya sering mempercayai saya 



 

 

dan bahkan jadi pelanggan, jika dia mengnginkan 

suatu barang yang di butuhkan, mencarinya ke saya 

mas. Ini dapat mengecewakan teman saya mas. 

Refleksi 

Pemutusan akad oleh pihak pelelang membuat pembeli 

merasa dirugikan karena barang yang di beli akan 

dibeli kembali oleh pemesan lewat perantara. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode : 07/2-W/F-1/19-IX/2018 

Informan : Rizal 

Tema : Memutuskan akad jual beli 

Waktu : Pukul 17.00 WIB 

Hari, Tanggal : Rabu, 19 September 2018 

Tempat : Rumah Rizal 

 

Pertanyaan 
Apakah anda anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo? 

Jawaban 
Iya mas, saya anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo. 

Pertanyaan 

Apakah anda pernah memesan barang kepada anggota 

lain di grup Whatsapp Bukalapk Ponrogo dankenapa 

anda mengurangi jumlah pesanan tersebut? 

Jawaban  

Saya pernah memesan di grup kepada salah satu 

pengrajin ganongan mas, saya memesan 20 ganongan 

di pengerajin yang ada di grup. Akan tetapi ketika saya 

langsung ngecek ke toko-toko kerajinan reog, ada yang 

harganya lebih murah. Terus saya mengurangi 

jumlahnya karena ada pengrajin lain yang 

menyediakan ganongan yang saya inginkan dengan 

harga lebih murah mas. 

Refleksi 
Mengurangi jumlah pesanan dikarenakan di toko lain 

ada barang sejenis dan harga lebih murah. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode : 08/2-W/F-1/19-IX/2018 

Informan : Abdul 

Tema : Memutuskan akad jual beli 

Waktu : Pukul 19.00 WIB 

Hari, Tanggal : Rabu, 19 September 2018 

Tempat : Rumah Abdul 

 

Pertanyaan 
Apakah anda anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo? 

Jawaban 
Iya mas, saya anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo. 

Pertanyaan 

Apakah anda pernah membuat pesanan barang dan 

merasa dirugikan oleh anggota di grup Whatsapp 

Bukalapk Ponrogo? 

Jawaban  

Saya pernah membuatkan pesanan gantungan kunci 

mas, pada saat saya selesai membuat pesanan tersebut, 

si pemesan mengurangi jumlah pesanannya mas, 

dengan alasan sisa pesanan akan diambil lagi bulan 

depan, dengan demikian si pemesan  mengurangi 

jumlah pesanannya mas. Dan bulan depan juga tak 

kunjung diambil mas, saat ini barangnya masih 

Refleksi 
Pengurangan jumlah pesanan membuat produsen 

merasa dirugikan karena barang tidak segera diambil. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode : 09/2-W/F-1/19-IX/2018 

Informan : Ihsan 

Tema : Memutuskan akad jual beli 

Waktu : Pukul 20.00 WIB 

Hari, Tanggal : Rabu, 19 September 2018 

Tempat : Rumah Ihsan 

 

Pertanyaan 
Apakah anda anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo? 

Jawaban 
Iya mas, saya anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo. 

Pertanyaan 

Apakah anda pernah membuat pesanan barang dan 

merasa dirugikan oleh anggota di grup Whatsapp 

Bukalapak Ponrogo? 



 

 

Jawaban  

saya pernah dipesani membuat kipas sate dari bambu 

mas, sejumlah 150 kipas, tetpi saat kipasnya sudah jadi 

si pemesan tak segera mengambilnya. Saat diambil si 

pembeli masih sanggup membayar sejumlah 100 kipas 

mas. Namun yang 50 kipas bisa saya jual lagi di pasar 

mas, jadi saya tidak merasa begitu di rugikan. 

Refleksi 

Mengurangi jumlah pesanan membuat produsen tidak 

merasa begitu dirugikan karena barang dapat dijual 

kembali dengan mudah di pasar. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode : 09/2-W/F-1/20-IX/2018 

Informan : Mada 

Tema : Memutuskan akad jual beli 

Waktu : Pukul 10.00 WIB 

Hari, Tanggal : Kamis, 20 September 2018 

Tempat : Toko Istana Reyog Ponorogo 

 

Pertanyaan 
Apakah anda anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo? 

Jawaban 
Iya mas, saya anggota grup Whatsapp Bukalapak 

Ponorogo. 

Pertanyaan 

Apakah anda pernah membuat pesanan barang dan 

merasa dirugikan oleh anggota di grup Whatsapp 

Bukalapk Ponrogo? 

Jawaban  

Saya merasa dirugikan mas, soalnya saya sudah 

membuat ganongan dengan jumlah yang diinginkan 

pemesan mas. Saya kesulitan menjual ganongan yang 

tidak jadi dibeli mas. Kadang laku kadang nggak mas. 

Biasanya saya titipkan di toko untuk dijual kembali 

mas tetapi lakunya agak lama mas. Saya juga 

membutuhkan modal lagi untuk membeli bahan baku 

mas, kalau ganonganya tidak laku ya saya agak 

kesulitan modal untuk membeli bahan baku mas. Mas 

juga tahu kalau pengrajin butuh modal untuk membeli 

bahan baku, jika uang modal belum kembali kita 

kesulitan untuk mencari bahan baku lantaran uangnya 

belum ada. 

Refleksi 

Pengurangan jumlah pesanan membuat produsen 

merasa dirugikan karena kesulitan untuk menjual 

barang yang pasarannya terbatas. 

 



 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 
Koding : 01/D/28-IX/2018 

Jenis dokumen : Foto 

Judul dokumen : Pesanan Barang 

Dokumen ditemukan hari, tanggal : Ahad, 9 September 2018 

Dokumen ditemukan pukul : 16.00 WIB 

Dokumen ditemukan di : Sosial Media 

 

Bukti Dokumentasi 

 
Refleksi Pemesan memesan ganongan 15 Ganongan ke anggota di 

grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo. 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 
Koding : 02/D/30-IX/2018 

Jenis dokumen : Foto 

Judul dokumen : Lelang Barang 

Dokumen ditemukan hari, tanggal : Selasa, 31 Maret 2018 

Dokumen ditemukan pukul : 19.00 WIB 

Dokumen ditemukan di : Sosial Media 

 

Bukti Dokumentasi  

 
 

Refleksi Pelelang barang memposting barangnya di grup Whatsapp 

Bukalapak Ponrogo. 
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