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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Etika Bisnis Islam 

1. Pengertian Etika 

Etika (Yunani Kuno, “ethikos”, berarti “timbul dari kebiasaan”) 

adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika 

mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik buruk, 

dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang baik dan 

tentang hak kewajiban moral.11 

Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai 

seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari buruk. Etika 

adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan 

menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan seorang 

individu.12 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu hal yang 

dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, 

melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala 

sesuatu dengan penuh tanggung jawab. 

2. Pengertian Etika  Menurut Islam  

Etika dalam syariat Islam adalah (akhlak) berasal dari kata (khalaq) 

dengan kata akar (khalaqa), yang berarti kejadian, perbuatan atau 

ciptaan, jadi secara etimologis, akhlak berarti : perangai, adat, atau sistem 

                                                 
11 Veithzal Rivai, et. all., Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur’an 

dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), hal. 2  
12 Ibid., hal. 2.  
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perilaku yang dibuat.  Imam Ghazali mengatakan akhlak adalah daya 

kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong 

perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. 

Jika akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan 

secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan.13 

Dengan demikian akhlak bisa disebut baik atau buruk tergantung 

landasan yang dijadikan tolak ukurnya. Di Indonesia, orang yang 

memiliki akhlak baik biasanya disebut dengan orang yang berakhlak, 

sedang orang yang akhlaknya buruk disebut orang tidak berakhlak.  

Islam sangat menekankan nilai etika dalam kehidupan manusia. 

Sebagai satu jalan, pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika 

dan moral bagi kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, 

“Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan etika yang mulia” (al-

Mawatha’). Tampilan unik etika Islam adalah bahwa ia merembes dalam 

semua wilayah dan bidang kehidupan manusia, baik individual maupun 

kolektif. Islam memandang etika sebagai suatu bagian dari sistem 

kepercayaan Muslim (Iman). Hal tersebut memberi satu otoritas internal 

yang kokoh untuk memberi sanksi dan memberi dorongan dalam 

melaksanakan standar-standar etika. Konsep etika dalam Islam bukan 

utilitarian dan relatif, namun prinsipnya abadi dan mutlak.14 

                                                 
13 Muhammad Arif Rahmat, Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Bisnis Elektronik di 

Bone Trade Center (BTC) Kabupaten Bone, skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2017), hal. 17. 

http:///repositori.uin-alauddin.ac.id/7069/1/MUHAMMAD%2520ARIF%2520RAHMAT.pdf. 

Diakses 08 Pebruari 2019. 
14 Taha Jabir Al-Alwani, Bisnis Islam, (Yogyakarta: Ak Group, 2005), hal. 33.  

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7069/1/MUHAMMAD%2520ARIF%2520RAHMAT.pdf
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Jadi etika menurut Islam yakni suatu sistem perilaku (akhlak) 

tentang aturan-aturan seseorang dalam melakukan sesuatu dan biasanya 

dalam bentuk kebaikan. 

3. Pengertian Etika Bisnis 

Etika bisnis didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, 

buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip 

moralitas. Dalam arti luas etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan 

norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam 

bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya 

dengan selamat.15 

Menurut Muslich, etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang 

mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang 

menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya 

hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong 

perilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting 

yang harus dijadikan landasan kebijakannya.16 

Etika bisnis merupakan perilaku yang mengatur tentang baik 

buruknya seorang pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya agar tujuan 

dari bisnis yang dijalankan bisa sesuai dengan yang diinginkan. Landasan 

etika bisnis secara umum mengacu pada norma moralitas. 

 

 

                                                 
15 Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 5. 
16 Muslich, Etika Bisnis............, hal. 9. 
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4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Umum 

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis seyogyanya harus 

menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah 

disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Sebenarnya terdapat 

beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap 

bentuk usaha. 

Menurut Sonny Keraf, prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai 

berikut: 

1) Prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk 

mengambil keputusan dan bertindak berdasaran kesadarnnya tentang 

apa yang dianggapnya baik untu dilaksanakan. 

2) Prinsip kejujuran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa 

ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama 

dan berhasil kalau tidak didasarkan kejujuran. Pertama, jujur dalam 

pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran 

dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang 

sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu 

perusahaan. 

3) Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara 

sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional 

objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. 

4) Prinsip yang saling menguntungkan (mutual benefit principle), 

menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga 

menguntungkan semua pihak. 

5) Prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntunan internal 

dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan 

bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun 

perusahaan.17 

 

Selain itu juga ada beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh 

Adiwarman Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting, 

seharusnya jangan dilanggar, yaitu: 

                                                 
17 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2011), hal. 5-6.  
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1) Kejujuran: banyak orang beranggapan bisnis merupakan kegiatan 

tipu-menipu demi mendapat keuntungan. Ini jelas keliru. 

Sesungguhnya kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan 

berbisnis. Bahkan, termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah 

persaingan bisnis.  

2) Keadilan: perlakukan setiap orang sesuai haknya. Misalnya, berikan 

upah kepada karyawan sesuai standar serta jangan pelit memberi 

bonus saat perusahaan mendapatkan keuntungan lebih. Terapkan 

juga keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan tidak 

mengambil untung yang merugikan konsumen.  

3) Rendah hati: jangan lakukan bisnis dengan kesombongan. Misalnya, 

dalam mempromosikan produk dengan cara berlebihan, apalagi 

sampai menjatuhkan prduk bersaing, entah melalui gambar maupun 

tulisan. Pada akhirnya, konsumen memiliki kemampuan untuk 

melakukan penilaian atas kredibilitas sebuah produk/jasa. Apalagi, 

tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang terlihat 

atau terdengar terlalu sempurna, pada kenyataannya justru sering kali 

terbukti buruk. 

4) Simpatik: kelola emosi. Tampilkan wajah ramah dan simpatik. 

Bukan hanya di depan klien atau konsumen anda, tetapi juga di 

hadapan orang-orang yang mendukung bisnis anda, seperti 

karyawan, sekretaris dan lain-lain. 

5) Kecerdasan: diperluka kecerdasan atau kepandaian untuk 

menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Dengan 

kecerdasan pula seorang pebisnis mampu mewaspadai dan 

menghindari berbagai macam bentuk kejahatan non-etis yang 

mungkin dilancarkan oleh lawan-lawan bisnisnya.18 

 

5. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis 

dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) 

kepemilikan hartanya (barang, jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi 

dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan 

haram).19 

                                                 
18 Ibid., hal. 17-18.  
19 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis 

Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 15. 
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Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggungan 

untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang 

memungkinkan manusia mencari nafkah (rezeki). Allah melapangkan 

bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh 

manusia untuk mencari rezeki. 

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk 

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

melanjutkan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan 

perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan 

perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep 

umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh 

tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu 

kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau 

perusahaan.20 

Dari uraian di atas etika bisnis Islam adalah nilai tentang baik 

buruknya serta halal dan haram dalam melakukan bisnis dan usaha yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Karena pada dasarnya dalam 

melakukan bisnis dalam Islam tidak semata-mata hanya mencari 

keuntungan tapi juga mengharapkan ridha Allah.  

 

 

 

                                                 
20 Abdul Aziz, Etika Bisnis........, hal. 35.  
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Etika Islam memiliki aksioma-aksioma, yaitu : 

1) Unity (persatuan): konsep tauhid, aspek sosekpol dan alam, 

semuanya milik Allah, dimensi vertikal, hindari deskriminasi di 

segala aspek, hindari kegiatan yang tidak etis. 

2) Equilibrium (keseimbangan): konsep adil, dimensi horizontal, jujur 

dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan. 

3) Free will (kehendak bebas): kebebasan melakukan kontrak namun 

menolak laizez fire (invisible hand), karena nafs amarah cenderung 

mendorong pelanggaran sistem responsibility (tanggung jawab), 

manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. 

4) Responsibility (tanggung jawab): aksioma tanggung jawab individu 

beegitu mendasar pada ajaran-ajaran Islam. Islam tidak mengenal 

konsep Dosa Warisan (dan karena itu) tidak ada seorangpun 

bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain. 

5) Benevolence (ihsan): artinya melaksanakan perbuatan baik yang 

dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya 

kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut.21 

Etika bisnis sebenarnya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain 

memiliki sifat ulet dan berdedikasi dalam berdagang, beliau juga memiliki 

sifat shiddiq, amanah, fathanah dan tabligh. Shiddiq berarti mempunyai 

kejujuran dan selalu melandasi ucapan, amal perbuatan serta keyakinan 

seperti nilai dasar yang diajarkan dalam Islam. Istiqamah atau konsisten 

                                                 
21 Elida Elfi Barus dan Nuraini, Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi pada Rumah Makan 

Wong Solo Medan), Jurnal (Binjai: STAI Al Islahyah Binjai Sumatera Utara, 2016, Vol. 2 No. 2),  

hal. 129-131, http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view. Diakses 19 Pebruari 2019. 

http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view


21 

 

 

 

dalam keimanan dan nilai kebaikan meskipun dihadapkan pada tantangan 

serta godaan, serta ditampilkan dalam kesabaran dan keuletan sehingga 

menghasilkan sesuatu yang optimal. Fathanah berarti cerdas dalam 

memahami secara mendalam segala sesuatu yang menjadi tugas dan 

kewajibannya, dengan demikian akan timbul kreatifitas dan kemampuan 

melakukan inovasi yang bermanfaat. Amanah yaitu terpercaya, sehingga 

dapat ditampilkan dalam kejujuran berdagang serta pelayanan yang 

optimal dalam segala hal. Yang terakhir adalah tabligh yaitu 

menyampaikan wahyu, maksudnya bahwa Rasulullah pasti menyampaikan 

seluruh ajaran Allah SWT sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain 

untuk melakukan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari.  

6. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 

Dalam bisnis ada yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis Islam 

yang bersumber teladan yaitu nabi Muhammad SAW. Menurut Djakfar, 

seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang 

telah digariskan dalam Islam yaitu: 

a) Bersandar pada ketentuan Tuhan (tauhid). Menurut Djakfar, “tauhid 

merupakan sebuah ekspresi pengakuan akan adanya Tuhan yang 

maha Esa sebagai muara berlabuhnya pertanggung jawaban 

perbuatan manusia yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun”. 

Ayat tentang tauhid terdapat pada surah al-ikhlas di bawah ini : 
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ُ َأَحٌد ُقْل هُ  ُ الصهَمُد  ﴾١﴿َو اَّلله ا وَََلْ َيُكن لهُه ُكُفو   ﴾٣﴿َلَْ يَِلْد وَََلْ يُوَلْد  ﴾٢﴿اَّلله
﴾٤﴿َأَحٌد   

“Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan 

yang bergantung kepadda-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak 

dan tidak pula diperanakkan, Dia tidak ada seorangpun yang setara 

dengan Dia”. (QS. Al-Ikhlas: 1-4)22 

 

Surah Al-Ikhlas ini meliputi dasar yang paling penting dari 

risalah Nabi  SAW, yaitu mentauhidkan Allah dan mensucikan-Nya 

serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil 

menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat, menyatakan 

keadaan manusia sesudah mati mulai dari sejak berbangkit sampai 

dengan menerima balasannya berupa pahala dan dosa. 

Penerapan etika bisnis diantaranya yaitu: 

1) Seorang pengusahan muslim tidak akan menimbun kekayaan 

dengan penuh keserakaan. Konsep kepercayaan dan amanah 

memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar 

bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus 

dipergunakan sebaik mungkin. Tindakan kaum muslimin tidak 

semata-mata merujuk kepada keuntungan dan tidak mencari 

kekayaan dengan cara apapun. Ia menyadari bahwa: “Harta dan 

anak-anak adalah perhiasaan kehidupan di dunia, namun 

amalan-amalan yang kekal dan saleh adalah lebih baik 

                                                 
22 Kementerian Agama RI, Bukhara Al-Qur’anTajwid & Terjemah, t.t.p.: Sygma 

Exagrafika, t.t, hal. 604.  
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pahalanya di mata Allah SWT dan tidak baik sebagai landasan 

harapan-harapan”.  

2) Seorang pengusaha muslim tidak akan bisa dipaksa (disuap) 

oleh siapapun untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan 

cinta kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti alur perilaku yang 

sama di manapun ia berada apakah itu di masjid, di dunia kerja 

atau aspek apapun dalam kehidupannya dan ia selalu merasa 

bahagia. 

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk 

meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah 

milik Allah SWT. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan 

oleh hasil usahanya sendiri tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid 

menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seorang 

pengusahan untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi 

keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal. Oleh karena itu, seorang 

pengusahan dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitas 

terhadap sesama manusia.  

b) Menjual barang yang halal dan baik mutunya. Menurut George 

Chryssiders, salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak 

transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung 

jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang 

diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan 

(balance) antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi 

norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika 

atau adat. 

c) Dilarang menggunakan sumpah. Seringkali ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas 
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bawah dengan sebutan “obral sumpah”. Mereka terlalu mudah  

menggunakan sumpah dengan maksud meyakinkan pembeli bahwa 

barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar 

orang terdorong untuk membelinya dalam Islam perbuatan semacam 

ini tidak dibenarkan karena menghilangkan keberkahan. 

d) Longgar dan bermurah hati. Tindakan murah hati, selain bersikap 

sopan dan santun adalah memberikan maaf dan berlapang dada atas 

kesalahan yang dilakukan orang lain, serta membalas perilaku buruk 

dengan perilaku yang baik, sehingga dengan demikian musuh pun 

bisa menjadi teman yang akrab. Dalam transaksi kontak antar 

penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap 

ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini 

seseorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjual dan akan 

dinikmati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah satu yaitu service 

(pelayanan) kepada orang lain. 

e) Membangun hubungan baik antar pedagang. Islam menekankan 

hubungan baik dengan siapapun, rukun antar sesama pelaku bisnis. 

Islam menganjurkan pelaku bisnis untuk sering melakukan 

silaturahim karena bisa jadi dengan silaturahim yang dilakukan itu 

akan kian luas jaringan yang dibangun dan semakin banyak 

informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai 

kalangan. 
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f) Tertib administrasi. Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik 

pinjam meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur’an mengajarkan 

perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia 

terhindari dari kesalahan yang mungkin terjadi, untuk meningkatkan 

saran satu pihak yang mungkin sewaktu-waktu lupa dan mendidik 

para pelaku bisnis agar sikap jujur, terhindar dari penipuan dan 

kekhilafan yang mungkin terjadi. 

g) Menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan 

bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan 

terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak 

terjerumus dalam riba.23 

Ketujuh indikator di atas ini digunakan untuk menganalisis atau 

digunakan untuk membuat sebuah kesimpulah apakah pedagang 

makanan dan minuman di lingkungan sekitar Institut Agama Islam 

Negeri Tulungagung sudah menerapkan etika bisnis Islam atau 

sebaliknya, belum atau bahkan tidak menerapkan etika bisnis Islam.  

7. Bisnis dalam Al-Qur’an dan Tujuannya 

a. Bisnis dalam Al-Qur’an 

Bisnis dalam Al-Qur;an dijelaskan melalui kata tijarah, yang 

mencakup dua makna, yaitu: pertama, perniagaan secara umum yang 

mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Adapun makna 

kata tijarah yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti 

                                                 
23 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis, (Malang: UIN 

Malang Press, 2008), 101-112.  
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perdagangan ataupun jual beli antar manusia. Beberapa ayat yang 

menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil di antara 

manusia terangkum dalam surat di bawah ini : 

Surat An-Nisa ayat 29: 

َنُكْم بِاْلَباِطلِ  َاًََ  يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنواْ اَل تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ  َعن تَ رَاض    ِِاله َأ  َتُكوَ  ِِ
ا  َ َكاَ  ِبُكْم ََِحيم  ﴾٢٢﴿مِهنُكْم َواَل تَ ْقتُ ُلواْ أَنُفَسُكْم ِِ ه اَّلله  

“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. An-Nisa: 29)24 

 

Surah An-Nur ayat 37: 

َاًٌََ َواَل بَ ْيٌع َعن ذِْكِر اَّللِه َوِِقَاِم الصه  ًِ ََخَاُووَ  ي َ ََِجاٌل اله تُ ْلِهيِهْم ِِ ْوم ا ةاََلًِ َوِِيَتاا الَهَكا
﴾٣٣﴿تَ تَ َقلهُب ِويِه اْلُقُلوُب َواْْلَْبَصاَُ   

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidal (pula) 

oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan 

sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut 

kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi 

goncang.” (QS. An-Nur: 37)25 

 

Ayat di atas yang dijadikan pedoman kegiatan akuntansi 

(kewajiban untuk mencatat transaksi) dan notariat (kewajiban adanya 

persaksian dalam transaksi) dalam pembahasan tentang ekonomi dan 

bisnis Islam. Sehingga diharapkan adanya suatu perniagaan yang adil 

dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain, 

seperti yang tertera dalam surat An-Nisa. Dan motif dari suatu 

perniagaan hendaknya untuk beribadah, karena surat An-Nur 

                                                 
24 Kementerian Agama RI, Bukhara..............., hal. 83.  
25 Ibid., hal. 355. 
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disebutkan bahwa seseorang ketika bertransaksi hendaklah selalu 

mengingat Allah, menegakkan shalat dan membayar zakat. 

b. Tujuan Bisnis dalam Al-Qur’an 

Terlepas dari makna klasifikasi kata tijarah secara umum dan 

khusus, yang perlu dicermati bahwa bisnis dalam Al-Qur’an selalu 

bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan, yaitu duniawi dan 

ukhrawi. Bisnis ataupun perniagaan yang bersifat duniawi tertuang 

dalam beberapa ayat khusus yang membahas tentang perniagaan. 

Kemudian bisnis atau perniagaan ukhrawi banyak tercantum dalam 

ayat-ayat umum yang membahas tentang bisnis. Kenyataan ini 

menjadi satu poin penting bahwa bisnis dan etika transedental adalah 

satu hal yang tidak bisa terpisah dalam bissnis Islam, karena hal 

tersebut merupakan manifestasi dari mengingat Allah.26 

Dalam Al-Qur’an, semangat kewirausahaan ada dalam surat Al-

Mulk ayat 15:  

﴾١١﴿َهِْزِقِه َوِِلَْيِه النُُّشوَُ  ِمنُهَو الهِذي َجَعَل َلُكُم اْْلَََْض َذُلوال  وَاْمُشوا ِف َمَناِكِبَها وَُكُلوا   
“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari 

rezeki-Nya. Dan hanya kepadaNya-lah kamu (kembali setelah 

dibangkitkan),” (QS.Al-Mulk:15)27 

 

Tujuan bisnis dalam Al-Qur’an dikategorikan ke dalam tiga 

kelompok, yaitu:  

                                                 
26 Evi Susanti, Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel Di CV. Jati Karya 

Palembang, skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), hal. 27-29. 

http://eprints.radenfatah.ac.id/859/1/Evi%2520Susanti%2520%252812190071%2529.pdf. Diakses 

05 Pebruari 2019. 
27 Kementerian Agama RI, Bukhara  Al-Qur’an........, hal. 563.  

http://eprints.radenfatah.ac.id/859/1/Evi%2520Susanti%2520%252812190071%2529.pdf
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1) Bisnis yang menguntungkan 

Bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar, yaitu 

mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang 

logis, sehat dan masuk akal, serta mengikuti perilaku yang baik.  

2) Bisnis yang merugi 

Bisnis ini merupakan kebalikan dari bisnis yang pertama karena 

ketidakadaan atau kekurangan beberapa elemen dari bisnis yang 

menguntungkan. 

3) Pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukum 

Dalam hal ini, Al-Qur’an menyoroti bahwa segala perbuatan 

manusia tidak akan bisa lepas dari sorotan dan rekaman Allah 

SWT.28 

c. Bisnis dalam Al-Hadits 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Turmudzi, 

Nasa’i, Abu Daud, Ahmad dan Darimi yang berbunyi : 

ََام    – عليه وللم صلى هللا -َعِن النهِبِه  -َضي هللا عنه  -َعْن َحِكيِم ْبِن ِح
ٌر ِمَن اْلَيِد السُّْفَلى، َواْبَدْأ ِبَْن ت َ  » :قَالَ  ِِ َعْن اْلَيُد اْلُعْلَيا َخي ْ ُر الصهَدَق ُعوُل ، َوَخي ْ

، َوَمْن َيْستَ ْعِفْف يُِعفهُه اَّللهُ      يُ ْ ِنِه اَّللهُ  ، َوَمْن َيْستَ ْ نِ َظْهِر ِغًن 

Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 

“Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah. 

Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan 

sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang 

tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan 

dirinya maka Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang 

                                                 
28 Waldi Nopriansyah, Hukum Bisnis di Indonesia (Dilengkapi dengan hukum Bisnis dalam 

Perspektif Syariah), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 19-20. 
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merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan 

kepadanya.” (HR. Bukhari Muslim)29 

 

Maksud hadits tersebut tidak berarti memperbolehkan me-

minta-minta, tetapi memotivasi agar seorang muslim mau berusaha 

dengan keras agar dapat menjadi tangan di atas, yaitu orang yang 

mampu membantu dan memberi sesuatu pada orang lain dari hasil 

jerih payahnya. Seseorang akan dapat membantu sesama apabila 

dirinya telah berkecukupan. Seseorang dikatakan berkecukupan jika ia 

mempunyai penghasilan yang lebih baik. Seseorang akan 

mendapatkan penghasilan lebih jika berusaha keras dan baik. 

Karenanya dalam bekerja harus disertai etos kerja tinggi.  

Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa usaha yang paling 

baik adalah berbuat sesuatu dengan tangannya sendiri demham syarat 

jika dilakukan dengan baik dan jujur. Kalimat amalu ar-rijalu 

biyadihi dalam hadits tersebut di atas yang berarti usaha seseorang 

dengan tangannya dapat dimaknai dengan bisnis (wirausaha), karena 

dengan melakukan sesuatu dengan tangannya berarti seseorang 

dituntut dapat menciptakan sesuatu dan dapat memanfaatkan peluang 

dan kemampuan yang dimiliki. Maksudnya seorang muslim 

hendaknya melakukan wirausaha dengan menciptakan sesuatu 

berdasarkan kemampuab yang dimiliki, berkarya tanpa henti untuk 

                                                 
29 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2017), hal. 348. 
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berinovasi, memanfaatkan peluang yang ada, agar dapat mencapai 

keuntungan yang optimal.  

Allah menyukai orang-orang yang kuat dan mau berusaha, serta 

mampu menciptakan kreasi baru yang lebih baik untuk kebahagiaan 

dunia akhirat. Hal ini diperjelas oleh hadits Nabi bahwa: 

ََاِوِع بْ  َعْن َواِئل  َأِب َبْكر   َِ ْبِن  َِوَاَع َِ ْبِن  ََاِوِع ْبنِ َعْن َعَباَي  ِِ ٍ  َعْن َجدِه  ِن َخِدي
ٍ  قَاَل ِقيَل يَا ََُلوَل اَّللِه َأيُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب قَاَل َعَملُ  الرهُجِل بَِيِدِِ وَُكلُّ بَ ْيع   َخِدي

ُروَ    َمب ْ

Dari Wa`il Abu Bakr] dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin 

Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, 

"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" 

beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya 

sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Imam Ahmad)30 

Ini berarti urutan pertama adalah usaha seseorang dengan 

tangannya, sedang urutan kedua adalah bisnis, sebaliknya, tetapi 

menunjukkan keduanya saling berkaitan agar mencapai hasil yang 

terbaik dalam melakukan bisnis dibutuhkan sebuah keterampilan dan 

pikiran-pikiran yang kreatif dan inovatif.31 

d. Tujuan Bisnis dalam Hadits 

Bisnis yang didirikan dan dijalankan pasti memiliki tujuan 

selain untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis dalam Islam yang 

berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits memiliki tujuan dunia dan akhirat. 

                                                 
30 Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Mustadrak ‘ala Sahihain, Juz II, (Beirut: 

Maktabah Al-Matbu’at Islamiah, t.t.), hal. 10.  
31 Abdul Aziz, Etika Bisnis........, hal. 111-113.  
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Bisnis yang bertujuan bagi dunia adalah seseorang menafkahi diri 

sendiri dan juga keluarga, dan Islam juga mengajarkan kepada 

manusia untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan kaya.  

Adapun bisnis yang bertujuan akhirat adalah sebagai amal 

jariah atau amalan yang tidak terputus ketika manusia meninggal 

dunia. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui bisnis. Ketika 

seseorang tersebut menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan 

orang banyak seperti membangun masjid, membangun jalan, 

menyantuni fakir miskin, dan lain sebagainya yang berorientasi 

kepada urusan akhirat. 32 

Menurut Islam, tujuan bisnis adalah mencari ridha Allah melalui 

upaya peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Namun, bekerja 

untuk mengejar keuntungan ekonomis semata pun tidak bertentangan 

dengan Islam, selama tidak melanggar etika. Karena Islam melarang 

setiap pekerjaan yang merugikan dan menimbulkan mudarat bagi 

orang lain, atau perbuatan meraih keuntungan besar di atas 

penderitaan orang lain. Islam menekankan bagi setiap pengusaha yang 

memiliki pekerja untuk membayar segera gaji mereka sesuai 

kesepakatan jumlah dan waktu (menyegerakan upah pekerja). Selain 

itu, pengusaha pun dituntut untuk mencukupi kebutuhan hidup 

pegawainya (kesejahteraan pekerja).33 Sesuai hadits berikut :  

                                                 
32 Ibid., hal. 18-19. 
33 Khotimatul Husna, 40 Hadits Shahih, (Yogyakarta: PT LKS Printing Cemerlang, 2010), 

hal. 37-38.  



32 

 

 

 

ُ عَ  ْبَل ِه َوَللهَم: أَْعُُوا اَْلِجَرََأْجَرُِ ق َ َليْ َعْن َعْبِدهللِا ْبِن ُعَمَر, قَاَل:قَاَل ََُلواُلهلِل َصلهى اَّلله
 َأْ  َيَِفه َعَرقُُه.

Dari Abdullah Ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: 

“Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu 

Majah)34 

Maksud dari hadits di atas yakni pemilik usaha harus segera 

membayar upah para pekerjanya, tidak boleh ditunda-tunda agar 

kehidupan para pekerjanya tetap sejahtera dan semangat untuk 

melakukan pekerjannya. 

8. Fungsi Etika Bisnis Islam 

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis 

Islam di antaranya adalah: 

a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan 

menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. 

b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan 

perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis 

Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman 

serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan 

menggunakan landasan nilai-ilai moralitas dan spiritualitas yang 

kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. 

c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan 

memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini 

yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yaang 

                                                 
34 Ibnu Hajar Alasqolani, Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, (Jakarta: Daruun Nasyir Al 

Misyriyyah, t.th), hal. 18.  
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beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-

Qur’an dan sunnah.35 

Dari uraian di atas diketahui bahwa keberadaan etika bisnis Islam 

berperan penting terhadap kesuksesan bisnis yang dijalankan. Dengan 

etika bisnis dapat membantu berbagai macam persoalan bisnis yang 

berlandaskan Al-Qur’an dan hadits. 

9. Tujuan Bisnis dalam Islam 

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis 

dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam 

cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). 

Dengan kendali syariat, bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 

empat hal utama, yaitu: 

a. Target hasil, profit materi dan benefit nonmateri 

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (qimah 

maddiyah atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan 

memberikan benefit  (keuntungan atau manfaat) nonmateri, baik bagi 

si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas. Di 

samping untuk mencari qimah maddiyah, juga masih ada dua 

orientasi lainnya, yaitu qimah khuluqiyyah dan ruhiyah. Qimah 

khuluqiyyah yaitu nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu 

kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta 

hubungan persaudaraan yang Islami, baik antara majikan dengan 

                                                 
35 Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 76. 
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buruh maupun antara penjual dengan pembeli (bukan hanya sekedar 

hubungan fungsional maupun profesional semata. 

Qimah ruhiyah berarti, perbuatan tersebut dimaksudkan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, ketika melakukan 

suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran 

hubungannya dengan Allah. Inilah yang dimaksud bahwa setiap 

perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatannya bersifat materi, 

sedangkan kesabaran akan hubungannya dengan Allah ketika 

melakukan bisnis dinamakan ruhnya. 

b. Pertumbuhan 

Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih, maka 

diupayakan pertumbuhan atau kenaikan akan terus-menerus 

meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya 

pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariat. Misalnya, dalam 

meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan perluasan pasar dan 

peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru dan 

sebagainya. 

c. Keberlangsungan 

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan 

keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam 

menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat islam. 

d. Keberkahan 
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Faktor keberkahan atau upaya mengggapai ridho Allah 

merupakan puncak kebahagiaan ini menjadi visi bisnisnya, agar 

senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalan kendali syariat 

dan diraihnya kerdihoan Allah.36 

Tujuan bisnis dalam Islam utamanya tidak mementingkan 

keuntungan dalam bentuk uang semata tetapi juga mencari ridha 

Allah, dengan kata lain keuntungan bisa dalam bentuk non materi 

seperti keberkahan dalam hidup jangka panjang. 

 

B. Tinjauan Tentang Kepuasan Konsumen 

1. Pengertian Kepuasan Konsumen 

Kepuasan atau ketidakpuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja 

produk yang riil/aktual dengan kinerja produk yang diharapkan. 

Menurut Kotler, “kepuasan adalah sejauh mana suatu tingkatan 

produk dipersepsikan sesuai dengan harapan pembeli”. Kepuasan 

konsumen diartikan sebagai suatu keadaan di mana harapan konsumen 

terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh 

konsumen. Jika produk tersebut jauh di bawah harapan, konsumen akan 

kecewa. Sebaliknya, jika produk tersebut memenuhi harapan, konsumen 

akan puas. Harapan konsumen dapat diketahui dari pengalaman mereka 

                                                 
36 Veithzal Rivai, Islamic Business........, hal. 13-14.  
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sendiri saat menggunakan produk tersebut, informasi dari orang lain, dan 

informasi yang diperoleh dari iklan atau promosi yang lain.37 

Menurut Wilkir dalam Fandy Tjiptono, “mendefinisikan kepuasan 

sebagai suatu tanggapan emosional pada evalluasi terhadap pengalaman 

konsumsi suatu produk atau jasa”. Kotler memberikan arti dari kepuasan 

konsumen yaitu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

performansi (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dengan harapannya.38 

Jadi, kepuasan konsumen adalah sikap atau tanggapan yang 

konsumen rasakan atas suatu produk atau jasa setelah mereka 

meemperolehnya dan menggunakannya yang disertai terpenuhinya 

harapan atas suatu barang/produk pada pembeliannya.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Menurut Zheithmal dan Bitner ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, antara lain:  

a) Fitur produk dan jasa. Kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa 

secara signifikan dipeengaruhi oleh evaluasi pelanggan terhadap fitur 

produk atau jasa. 

                                                 
37 Etta Mamang Sangadji, Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis disertai Himpunan 

Jurnal Penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hal. 180-181.  
38 Eswika Nilasari & Istiatin, Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen 

pada Dealer PT. Ramayana Motor Sukoharjo,  jurnal (Surakarta: Universitas Islam Batik 

Surakarta, 2015,  Vol. 13, No. 01), hal. 4. 

http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JABA/article/download. diakses 18  Maret 2019. 

http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JABA/article/download
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b) Emosi pelanggan. Emosi juga dapat mempengaruhi persepsi 

pelanggan terhadap produk atau jasa. Emosi ini dapat stabil seperti 

keadaan pikiran atau perasaan atau kepuasan hidup. Pikiran atau 

perasaan pelanggan (good mood atau  bad mood) dapat mempengaruhi 

respon penggan terhadap jasa.39 

Jadi dapat disimpulkan kepuasan seorang pelanggan dipengaruhi oleh 

respon pelanggan terhadap produk yang ada. Jika emosi pelanggan sedang 

baik mereka bisa memberikan respon yang baik, begitu juga sebaliknya. 

3. Kepuasan Konsumen dalam Perspektif Islam 

Lahirnya teori kepuasan konsumen dalam perspektif ekonomi 

konvensional akan melahirkan manusia serakah dan mementingkan diri 

sendiri. Hal ini karena asumsi rasional konsumsi dibangun atas dasar 

utility (kepuasan). Secara sederhana setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang 

perlu untuk dikritisi dari perilaku konsumsi yang berorientasi pada utility 

yakni pertama tujuan konsumsi hanyalah untuk mencapai kepuasan dan 

kedua batasan konsumsi hanyalah anggaran. Artinya sepanjang dia 

mempunyai pendapatan maka tidak ada yang bisa membatasinya untuk 

melakukan konsumsi. Tentunya sikap ini akan menafikan kepentingan 

orang lain dan menafikan zat dan jenis barang (halal dan berkahnya 

barang). 40 

                                                 
39 Aldea Rosa, Analisis Penerapan Etika Bisnis yang Berwawasan Lingkungan terhadap 

Kepuasan Konsumen Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, skripsi (Lampung: UIN Raden 

Intan, 2018), hal. 51. http:// repository.radenintan.ac.id/4705/1/ALDEA%2520ROSA.pdf. diakses 

18 Maret 2019.  
40 Ibid., hal. 52. 
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Konsumsi dalam perspektif Islam mestinya menjadikan Al-Qur’an 

dan Sunnah sebagai pedoman. Dimana konsep maslahah yang merupakan 

tujuan dari dinul Islam selanjutnya menjadi tujuan perilaku konsumsi 

tersebut dalam mencapai kepuasan. Seorang muslim tidak akan selalu 

harus menghabiskan semua pendapatan yang dimiliki, karena dalam 

perspektif Islam adanya larangan pemborosan, larangan mengkonsumsi 

barang yang haram, larangan memakan riba dan kewajiban untuk 

membayar zakat ketika sudah sampai nisabnya. 

Dalam menentukan kepuasan konsumsi bagi seorang muslim harus 

berorientasi dalam mengoptimalkan maslahah bukan memaksimalkan. 

Karena dalam rasionalitas Islam memegang prinsip lebih banyak tidak 

selalu lebih baik (the more isn’t always the better). Maslahah akan 

terwujud ketika nilai berkah optimum dapat terpenuhi. Oleh itu kandungan 

berkah sangat mempengaruhi preferensi konsumen pada saat akan 

mengkonsumsi barang. Hal ini menjadikan konsumen akan selalu 

mengoptimalkan berkah dalam usaha mengoptimalkan maslahah.41 

Dalam ilmu ekonomi Islam, kepuasan seorang muslim disebut dengan 

qana’ah. Kepuasan dalam Islam (qana’ah) merupakan cerminan kepuasan 

seseorang baik secara lahiriah maupun batiniah. Kepuasan dalam Islam 

berkaitan dengan keimanan yang melahirkan rasa syukur. Kepuasan 

menurut Islam harus mempertimbangkan beberapa hal berikut: 

a) Barang atau jasa yang dikonsumsi harus halal.  

                                                 
41 Ibid., hal. 53. 
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b) Dalam mengkonsumsi barang atau jasa tidak berlebih-lebihan. 

c) Tidak mengandung riba.42 

Dalam Islam kepuasan konsumen berasal dari mengkonsumsi barang 

dengan halal serta mengkonsumsi barang sesuai dengan kebutuhan agar 

tidak mubadzir dan tidak terjadi pemborosan. 

 

C. Tinjauan Tentang Minat Beli 

1. Pengertian Minat Beli 

Minat beli (willingness to buy) merupakan bagian dari komponen 

perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor, 

“minat beli adalah tahap kecenderungan reponden untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan”.43 

Suatu produk dapat dikatakan telah dikonsumsi oleh konsumen 

apabila produk tersebut telah diputuskan untuk dibeli. Keputusan untuk 

membei dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi. Bila manfaat 

yang dirasakan lebih besar dibandingkan pengorbanan untuk 

mendapatkannya, maka dorongan untuk membelinya semakin tinggi. 

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli 

suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan pembelian. Minat beli merupakan suatu yang berhubungan 

                                                 
42 Ibid, hal. 53-54. 
43 Ardian Cahyono, Pengaruh Keragaman Produk dan Etika Bisnis Islam terhadap Minat 

Pembelian Konsumen (Studi di Baitul Muslim Assidiq Yogyakarta), skripsi (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga, 2015), http://digilib.uin-suka.ac.id/16878. Diakses pada 18 Maret 2019.  

http://digilib.uin-suka.ac.id/16878
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dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu dalam waktu 

tertentu. Pembelian nyata terjadi apabila konsumen telah memiliki minat 

untuk membeli sebuah produk.44 

Pembelian nyata merupakan sasaran akhir konsumen dimana minat 

beli merupakan pernyataan mental konsumen yang merefleksikan 

perencanaan untuk membeli sejumlah produk dengan merk tertentu, 

pengetahuan akan produk yang akan dibeli sangat diperlukan konsumen.  

Lebih lanjut mengungkapkan bahwa minat beli timbul karena sikap 

konsumen terhadap suatu objek atau produk, keyakinan konsumen pada 

kualitas produk, dimana semakin rendah keyakinan konsumen maka akan 

semakin rendah minat beli konsumen terhadap produk tersebut. Beberapa 

karakteristik mengenai minat beli, yaitu: 

a) Minat tradisional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

b) Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain. 

c) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. 

Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu produk 

preferensinya. 

                                                 
44 Maudy Vena Meylinda, Pandangan Ekonomi Islam terhadap Minat Beli Melalui Sistem 

Online Shop (Studi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar), 

skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2017), hal. 21. http://repositori.uin-

alauddin.ac.id/7806/1/Maudy%2520Vena.pdf. Diakses 18 Maret 2019.  

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7806/1/Maudy%2520Vena.pdf
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7806/1/Maudy%2520Vena.pdf
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d) Minat eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang 

diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat 

positif tersebut.45 

Hal yang dinamakan “The Buying Process” (Proses Pembelian) 

merupakan suatu proses dimana kita dapat memberikan suatu informasi 

persuasif yang spesifik untuk bisa mempengaruhinya, dan terbagi atas 

beberapa indikator, yaitu: 

a. Need (Kebutuhan), proses pembelian berawal dari adanya 

kebutuhan yang tak harus terpenuhi atau kebutuhan yang muncul 

pada saat itu dan memotivasi untuk melakukan pembelian. 

b. Recognition (Pengenalan), kebutuhan belum cukup untuk 

merangsang terjadinya pembelian karena mengenali kebutuhan itu 

sendiri untuk dapat menetapkan sesuatu untuk memenuhinya.  

c. Search (Pencarian), merupakan bagian aktif dalam pembelian yaitu 

mencari jalan untuk mengisi kebutuhan tersebut. 

d. Evalution (Evaluasi), suatu proses untuk mempelajari semua yang 

didapat selama proses pencarian dan mengembangkan beberapa 

pilihan. 

                                                 
45 Ibid., hal. 23. 
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e. Decision (Keputusan), langkah terakhir dari proses pembelian 

untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang 

diterima.46  

Minat beli, yaitu suatu persepsi pada suatu produk barang maupun 

jasa yang terbentuk dari suatu produk proses pemikiran. Minat beli 

muncul menciptakan suatu dorongan dan keinginan yang ada dalam 

pemikirannya, yang pada akhirnya ketika seseorang akan mewujudkan 

keinginan dan dorongan yang telah dipikirkannya tersebut untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Perasaan yang positif pada suatu produk juga akan menimbulkan 

suatu keinginan dan dorongan untuk memiliki, ingin mencari dan ingin 

selalu mencari tahu atau bisa disebut juga dengan mempunyai minat 

yang kuat seseorang konsumen yang merasa kurang tertarik pada suatu 

produk, maka tidak ada keinginan dan dorongan yang muncul untuk 

memiliki produk tersebut. Menurut Kotler dan Bernard Budiono, 

terdapat beberapa faktor yang membentuk minat beli konsumen, yaitu: 

a) Sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain mengurangi 

alternatif yang disukai seseorang yang akan bergantung pada dua 

hal yaitu motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain 

dan intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang 

disukai.  

b) Faktor situasi yang tidak terantisipasi, faktor ini dapat mengubah 

pendirian konsumen dalam melakukan pembeelian. Hal tersebut 

tergantung dari pemikiran konsumen itu sendiri, apakah dia 

percaya diri dalam memutuskan akan membeli suatu barang.47 

 

 

                                                 
46 Ibid., hal. 24. 
47 Ibid., hal. 21-25.  
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2. Minat Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Minat beli merupakan perilaku konsumen yang berupa dorongan 

keinginan untuk memiliki sehingga berusaha untuk mendapatkannya.  

Jual beli didefinisikan sebagai perjanjian tukar-menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua pihak, yang 

satu menerima barang dan pihak yang lain menerima sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati.  

Maslahah dalam Perilaku Konsumen Islami Syariah Islam 

menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Pola 

konsumsi pada masa kini menekankan aspek pemenuhan keinginan 

material daripada aspek kebutuhan lain.  

Kebutuhan dan keinginan Imam Al-Ghazali telah membedakan 

dengan jelas antara keinginan (syahwat) dengan kebutuhan (hajat). 

Kebutuhan adalah keinginan manusia mendapatkan sesuatu yang 

diperlukan dalam rangkan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 

menjalankan fungsinya. Lebih jauh Imam Al-Ghazali menekankan 

pentingnya niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari 

makna dan steril. Konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada 

Allah. Pandangan ini tentu sangat berbeda dari dmensi yang melekat 

pada konsep konsumsi konvensional. Pandangan konvensional yang 

materialis melihat bahwa konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, 

nafsu, harga barang, pendapatan dan lain-lain tanpa memedulikan pada 
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dimensi spiritual karena hal itu dianggapnya berada di luar wilayah 

otoritas ilmu ekonomi.48 

Sebelum melakukan pembelian, seorang penjual harus bisa 

membangkitkan minat beli konsumen. Salah satu caranya ialah dengan 

memperindah tampilan produk dan membuat promosi semenarik 

mungkin agar calon konsumen bisa melihat dan mau mencari informasi 

mengenai produk yang ditawarkan penjual. Dan memang dalam 

melakukan suatu usaha untuk menarik minat beli konsumen itu tidak 

gampang. Karena mereka yang memiliki keputusan pembelian. Jadi 

sebagai penjual harus kreatif agar bisa mendapatkan pembeli dan 

menjadikannya pelanggan. Jika usaha yang dilakukan sudah maksimal, 

pasti akan ada hasil yang memuaskan.  

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/jasa 

bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. 

Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar 

suatu barang berfungsi secara sempurna. Keinginan adalah terkait dengan 

hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan 

meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang.  

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan 

ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, martabat 

manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk 

kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi 

                                                 
48 Ahmad Izzan & Syahri Tanjung, Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-Ayat Al-Qur’an yang 

Berdimensi Ekonomi, (Cet. 1), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 354. 
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barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar tidak berlebihan. 

Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap diperbolehkan selama hal 

itu mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat.49 

 

D. Pedagang  

1. Pengertian Pedagang 

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, 

memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk 

memperoleh keuntungan. Pedagang dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. Pedagang besar/distributor /agen tunggal 

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan 

produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara 

lagsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang 

wilayah/daerah tertentu dari produsen. 

b. Pedagang menengah/grosir/agen 

Agen adalah pedagang yang membeli atau pendapatkan barang 

dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan 

diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih 

kecil dari daerah kekuasaan distributor.  

c. Pedagang eceran/pengecer 

                                                 
49 Ibid, hal. 27-30.  
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Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya 

langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah 

satuan atau eceran.50 

Berdasarkan modal yang dimiliki, pedagang dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1) Pedagang kecil (pengecer), yaitu seseorang atau sekelompok orang 

yang secara langsung bertransaksi dengan konsumen. Contoh: 

pedagang kaki lima atau warung yang menjual rokok, makanan dan 

minuman secara eceran (per buah). 

2) Pedagang besar, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang 

membeli barang hasil produksi secara langsung dari produsen dan 

kemudian menyalurkannya (menjual) kepada pedagang kecil 

(pengecer). Contoh: pedagang besar di pusat penjualan alat-alat 

elektronik di daerah Jakarta menyalurkan hasil produksi tersebut 

kepada para pedagang kecil di sekitar kota Jakarta.51 

Berdasarkan jenis barang dan jasa yang didistribusikan, pedagang 

dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Pedagang barang, yaitu menjual barang hasil produksi dari berbagai 

macam produsen dan kemudian menyalurkannya kepada konsumen 

yang membutuhkan. Contoh pedagang furniture, alat elektronik, 

kebutuhan pokok. 

                                                 
50 Irna Sari, Penerapan Etika Bisnis Bagi Para Pedagang Muslim dalam Persaingan Usaha 

(Studi pada Pasar Butung Makassar), skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2017), hal. 24. 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4829/Irnasari.PDF&ved=2ahUKEwid9eyz2, diakses 08 

Pebruari 2019. 
51 Ibid., hal. 25. 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4829/Irnasari.PDF&ved=2ahUKEwid9eyz2
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b. Pedagang jasa, yaitu menjual jasa berdasarkan keahlian yang 

dimiliki. Contoh: biro perjalanan, pengiriman barang, antar jemput.52 

Pedagang merupakan seseorang atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan pendistribusian jasa ataupun barang ke konsumen 

yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. 

 

E. Hasil Penelitian Terdahulu  

Hasil penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan antara lain: 

Elida Elfi Barus dan Nuriani menganalisis Implementasi etika Islam di 

Rumah Makan Wong Solo Medan dengan menggunakan metode kualitatif 

dengan melakukan wawancara dan observasi di Rumah Makan Wong Solo 

Medan. Dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa Dengan menerapkan 

etika bisnis Islam pihak RM wong solo Medan sangat merasakan efeknya, 

yaitu semakin banyak pelanggan yang berdatangan mulai dari dalam negeri 

dan luar negeri. Selain itu, RM wong solo juga mendapat banyak 

pengahrgaan di bidang kuliner.53 Perbedaan penelitian ini dengan  penelitian 

yang saya lakukan adalah dalam penelitian Elida Elfi Barus dan Nuriani 

mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara dan observasi, 

sementara penelitian saya menggunakan pengumpulan data observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi. Persamaan dari kedua penelitian ini 

                                                 
52 Ibid., hal. 25.  
53 Elida Elfi Barus dan Nuriani, “Implementasi........”, hal. 131. 
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adalah sama-sama ingin mengetahui penerapan etika bisnis Islam di bidang 

kuliner. 

Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh menganalisis tentang Analisis 

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan 

Pasirian dengan menggunakan metode studi kasus yaitu penelitian mengenai 

manusia, peristiwa, latar secara mendalam. Pengumpulan data diperoleh 

dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi dan 

menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil dari penelitian ini adalah 

dalam penerapan etika bisnis Islam masih kurang, hal itu dikarenakan 

kurangnya pengetahuan etika bisnis bagi para pedagang dan pemikiran 

mereka bahwa berdagang hanyalah mencari keuntungan. 54 Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam penelitian 

Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh menggunkan metode studi kasus, 

sedangkan dalam penelitian saya menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif  atau penelitian fenomenologi. Persamaan dari kedua penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan pengumpulan data wawancara, observasi 

dan studi dokumentasi serta ingin mengetahui penerapan etika bisnis Islam. 

Wahyu Mijil Sampurno menganalisis tentang penerapan etika bisnis 

Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga, pada 

penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif serta menggunakan data 

primer dan sekunder. Hasil dari penelitian tersebut adalah secara umum 

                                                 
54 Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam 

Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian, skripsi (Lumajang: Institut Agama Islam 

Syarifuddin, 2015, Vol. 6 No. 2), hal. 20. 

http:ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view. Diakses 19 Pebruari 2019. 
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perusahaan telah melaksanakan etika bisnis Islam sesuai dengan lima aksioma 

etik yang diacu. Selain itu, penerpan etika bisnis Islam pada perusahaan juga 

berdampak pada enam aspek kemajuan bisnis perusahaan.55 Perbedaan 

penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah, Wahyu Mijil Sampurna 

penelitian dilakukan di industri rumah tangga, sedangkan pada penelitian saya 

pada pedagang makanan dan minuman. Persamaan dari kedua penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif. 

Leli Rosiyana, Zainul Arifin dan Sunarti menganalisis tentang 

Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis yang Islami (Studi 

pada Waroeng Steak And Shake Cabang Malang). Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang 

digunakan yakni data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini 

adalah etika bisnis yang Islami telah diterapkan di Waroeng Steak and Shake 

cabang Malang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dengan 

menjalankan jual beli secara ma’ruf.56 Perbedaan penelitian ini dengan yang 

saya lakukan adalah jika penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

implementasi etika bisnis Islam guna membangun bisnis yang Islami, dalam 

penelitian saya untuk meningkatkan minat beli dan kepuasan konsumen. 

                                                 
55 Wahyu Mijil Sampurno, Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap 

Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga, jurnal (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016, 

vol. 2), hal. 13. http://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/download. Diakses 05 Pebruari 2019.  
56 Leli Rosiyana, et. all., Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis yang 

Islami (Studi pada Waroeng Steak And Shakee Cabang Malang), jurnal (Malang: Universitas 

Brawijaya, 2017, vol. 53 no. 1), hal. 201. 

http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view. Diakses 18 Maret 

2019.  

http://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/download
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view
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Persamaan penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah sama-sama 

meneliti tentang etika bisnis Islam dan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Ahmad Hulaimi, Sahri, dan Moh. Huzaini menganalisis tentang Etika 

Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. Metode 

yang digunakan adalah kualitatif, data yang digunakan adalah data primer. 

Dalam mengumpulkan data dengan cara observasi partisifatif dan wawacara 

mendalam dan teknik dokumentasi. Teknik adalisis kualitatif digunakan 

reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini 

adalah pedagang sapi di Kecamatan Masbagik belum sepenuhnya menerpkan 

prinsip etika bisnis Islam serta tidak semua pedagang sapi tersebut 

mendapatkan kesejahteraan yang Islami karena belum memenuhi kebutuhan 

dharuriyatnya (sholat dan haji).57 Perbedaan penelitian ini dengan yang saya 

lakukan adalah dalam penelitian ini data hanya berasal dari data primer, 

sedangkan dalam penelitian saya menggunakan data primer dan data 

sekunder. Persamaan penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah dalam 

pengumpulan datanya, yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Ahmad Hulaimi, dkk., Etika Bisnis Islam dan dampaknya Terhadap Kesejahteraan 

Pedagang Sapi, jurnal (Mataram: Universitas Mataram, 2017, vol. 2 , no. 1), hal. 25-31. 

http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/article/view. Diakses 23 Juni 2019. 

http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/article/view
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F. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Dari kerangka konseptual di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

penerapan etika bisnis Islam pada pedagang makanan dan minuman dapat 

meningkatkan minat beli serta kepuasan konsumen. Karena etika bisnis Islam 

lebih mengutamakan sikap yang adil, jujur, dan transparan sehingga jauh dari 

yang namanya penipuan. Bahkan dalam Islam sendiri juga dibolehkan 

berwirausaha namun dengan batasan-batasan tertentu. Seperti dicontohkan 

oleh Rasulullah yaitu, menggunakan sifat shiddiq, amanah, Tabligh, 

fathanah.    
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