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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Impementasi Etika Bisnis Islam pada KSPPS Tunas Artha Mandiri 

Kantor Cabang Tulungagung. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi etika bisnis 

islam yang dilakukan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri kantor cabang 

Tulungagung, sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu diantara 

nya bersandar pada ketentuann Tuhan (Tauhid), Menjual barang yang halal dan 

baik mutunya, dilarang menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, 

membangun hubungan baik antar pedagang, tertib administrasi, dan 

menetapkan harga dengan transparan. Berikut adalah prinsip-prinsip etika 

bisnis islam yang diimplementasikan KSPPS Tunas Artha Mandiri kantor 

cabang Tulungagung: 

1. Bersandar pada ketentuan Tuhan (Tauhid).  

Dalam implementasi prinsip tauhid KSPPS Tunas Artha Mandiri 

Kantor Cabang Tulungagung tidak hanya berbisnis tidak semata-mata untuk 

mengejar keuntungan saja, tetapi juga berbisnis untuk memperoleh ridho 

Allah SWT. 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 seseorang 

pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi
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keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal. Oleh karena itu, seorang 

pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk ekspolitas terhadap 

sesama manusia.  

Hal ini dibuktikan dengan aktivitas keagaman seperti, setiap pagi 

terdapat kegiatan doa pagi bersama, ngaji al-Qur’an, yasinan tiap bulan satu 

kali. Selain itu juga terdapat kegiatan sosial yang dilakukan oleh KSPPS 

Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Tulungagung yaitu, santunan anak 

yatim, memberikan bantuan dana kepada anggota (mudharib) yang 

keluarganya meninggal dunia dan dibebaskan tanggungan pinjamannya, dan 

juga terdapat dana ta’awun untuk takziah. Hal tersebut merupakan salah 

satu prinsip Tauhid sendiri yang mana melakukan kegiatan bisnis tetapi 

tetap mengingat Allah SWT. Karena 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.
1
   

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan teori hal ini juga merupakan 

sikap saling tolong menolong. Allah SWT menganjurkan untuk saling 

tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Pelaku bisnis menurut Islam, 

tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, 

sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi 

juga berorientasi kepada sikap ta’awun sebagai implikasi sosial kegiatan 

                                                           
1
 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis...,hal. 101. 
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bisnis. Berbisnis bukan mencari untung materiil semata, tetapi didasari 

kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
2
 

2. Menjual barang yang halal dan baik mutunya.  

Menurut George Chryssiders Salah satu cacat etis dalam perdagangan 

adalah tidak transfaran 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.
3
 Sesuai dengan 

berbagai jenis transaksi syariah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Kantor 

Cabang Tulungagung yang merealisasikan hal tersebut melalui produk 

syariah yang dimilikinya dengan yaitu  akad Murabahah Bil Wakalah. 

3. Dilarang menggunakan sumpah 

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari- hari, terutama di 

kalangan para pedagang kelas bawah dengan sebutan “obral sumpah”. 

Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk 

meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, 

dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya dalam Islam 

perbuatan semacam ini tidak dibenarkan karena akan menghilangkan 

keberkahan.
4
 Namun berbeda halnya pada KSPPS Tunas Artha Mandiri 

Kantor Cabang Tulungagung, yang mana menggunakan kesepatan antara 

kedua belah pihak pada transaksinya.  

                                                           
2
 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi..., hal. 299. 

3
 Ngatmi, Skripsi: “Analisis Penerapan...”, hal. 28. 

4
 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis..., hal. 105-112. 
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4. 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 terjadi 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) epada orang lain. Pada 

KSPPS Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Tulungagung implementasi 

sikap longgar dan bermurah hati sudah diterapkan yang mana sudah tertera 

pada JOB setiap karyawan untuk menanamkan sikap 5S (Salam, Sapa, 

Senyum, Sopan, dan Santun) pada anggota (mudharib), selain itu mudharib 

juga didoakan agar usahanya diberi kelancaran. Pelayanan ini juga 

dirasakan Ibu Aminah seorang pedagang kelontong menurut hasil 

wawancara yang sudah dilakukan peneliti, yang mana adalah salah satu 

mudharib pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Tulungagung. 

5. Membangun hubungan baik antar pedagang  

Islam menekankan hubungan baik dengan siapapun, rukun antar 

sasama pelaku bisnis. Islam menganjurkan pelaku bisnis untuk sering 

melakukan silaturrahim karena bisa jadi dengan silaturrahim yang dilakukan 

itu akan kian luas jaringan yang dibangun dan semakin banyak informasi 
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yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan.
5
 Hal 

ini juga dilakukan KSPPS Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang 

Tulungagung yang mana sudah bekerja sama dengan banyak lembaga-

lembaga keuangan lainnya, diantaranya ada Dinas Tenaga Kerja, dengan 

BLK, Pondok Lerboyo, studi banding dengan BRI, BNI, dan salah satu 

BMT Syariah Yogyakarta, selain untuk memajukan lembaga menjadi lebih 

kompeten, tetapi juga untuk membangun hubungan yang baik sesama mitra 

kerja. 

6. Tertib administrasi.  

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. 

Dalam hubungan ini Al-Qur’an mengajarkan perlunya administrasi hutang 

piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin 

terjadi, untuk meningkatkan salah satu pihak yang mungkin sewaktu waktu 

lupa dan mendidik para pelaku bisnis agar sikap jujur, terhindar dari 

penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.
6
 

Terkait hal tersebut KSPPS Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang 

Tulungagung menerapkan sistem analisis prinsip 5C ketika ada anggota 

(mudharib) yang ingin mengajukan pembiyaan sebagai syarat diterima 

tidaknya pengajuan tersebut dan mudharibpun juga tertib dalam 

administrasi. adapun analisis prinsip 5C tersbut adalah (Karakter 

(Character), Kemampuan (Capacity), Jaminan (Collateral), Modal 

(Capital) dan Kondisi Ekonomi (Condition of Ekonomi)).  

                                                           
5
 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis..., hal. 105-112. 

6
 Ibid. 
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Kalau diantara kelima prinsip tersebut tidak terpenuhi maka pengajuan 

pembiayaan tidak akan diterima, karena penerapan prinsip 5C diterapkan 

bertujuan untuk meminimalisir resiko kredit dan agar anggota (mudahrib) 

bisa tertib administrasi. 

7. 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.
7
 KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah 

kantor cabang Tulungagung, dalam menetapkan harga dengan transparan 

dengan mudharib, baik dari segi transaksi, akad-akadnya, margin, dan bagi 

hasil sudah dijelaskan sebaik mungkin, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi 

antara kedua belah pihak. 

Berdasarkan teori temuan hal ini berkaitan juga dengan melaksanakan 

kejujuran, yang mana penyampaian keadaan yang sebenar-benarnya, dan 

perhatian atas orang lain adalah ajaran dasar yang diberikan kepada umat 

Muslim oleh Syariah dengan penekanan yang relatif lebih besar berkenaan 

dengan transaksi bisnis.
8
 

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam 

kegiatan bisnis. Rasulullah SAW. sangat intens menganjurkan kejujuran 

dalam aktivitas bisnis. Rasulullah SAW. sendiri selalu bersikap jujur dalam 

berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di 

                                                           
7
 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis..., hal. 105-112. 

8
 Muhammad Ayub, Understanding Islamic..., hal. 103. 
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sebelah bawah dan barang baru dibagian atas,
9
 dan KSPPS Tunas Artha 

Mandiri Syariah kantor cabang Tulungagung sudah merealisasikan hal 

tersebut dengan saling keterbukaan atau transparan dengan mudharib dan 

tidak ada yang ditutup-tutupi. 

8. Melakukan jual beli halal  

Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu 

pula dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menganjurkan jual beli 

yang halal dan sedapat mungkin menghindari yang syubhat, apalagi yang 

haram.
10

 KSPPS Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Tulungagung, telah 

menerapkan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dan temuan teori hal 

ini dibuktikan dengan syarat diterimanya usaha nasabah ketika ingin 

mengajukan permohonan pembiayaan, jadi kalau nasabah mempunyai usaha 

yang tidak halal maka permohonan pembiayaan tidak akan diterima. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jariyanto, 

selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) KSPPS Tunas Artha 

Mandiri Cabang Kantor Tulungagung juga mengatakan bahwasanya tidak 

dibiayai usaha nasabah yang tidak halal seperti pada komplek pelacuran, 

perjudian, dan usaha minum-minuman keras. 

Hal ini juga termasuk dalam Komoditi bisnis yang dijual yang mana 

adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, 

anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya.
11 

                                                           
9
 Veithzal Rivai,dkk, Islamic Business..., hal. 39. 

10
 Ibid. 

11
 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi..., hal. 299. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan temuan teori hal ini dibuktikan juga 

dengan perilaku bisnis yang dilarang. Sebagai sebuah peraturan, hukum 

Islam tidak mengenal transaksi yang terbukti mengandung objek dan faktor 

yang tidak sah. Untuk hal tersebut, syariah Islam mengidentifikasi beberapa 

unsur yang akan dicegah dalam transaksi bisnis. Islam telah mengemukakan 

secara jelas mengenai prinsip-prinsip yang menyangkut tentang kerangka 

dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam Al-Qur’an dan Sunnah 

membicarakan banyak norma dan prinsip yang mengatur hak dan kewajiban 

para pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi. Dan perilaku bisnis yang 

dilarang tersebut diantaranya adalah tidak boleh melakukan bisnis dalam 

kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak 

kehidupan individu dan sosial.  

Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi kekacauan 

politik. Tidak boleh menjual barang halal seperti anggur kepada produsen 

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

bentuk bisnis tersebut dilarang dalam Islam karena dapat merusak esensi 

hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat. 

Dengan kata lain, sebagai umat Islam sudah sepantasnya kita 

melakukan apa yang diperbolehkan dan meninggalkan apa yang dilarang 

oleh syariat Islam. Salah satu contohnya dalam masalah bisnis atau jual beli. 

Bisnis yang dilakukan haruslah bisnis atau jual beli yang diperbolehkan 

dalam syariat Islam. Islam melarang umatnya untuk melakukan bisnis yang 
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dilarang, contohnya bisnis yang dijalankan mengandung riba, melakukan 

penipuan, dan melakukan penimbunan (ikhtikar).
12

 

Implementasi etika bisnis islam dengan prinsip-prinsip etika bisnis 

islam ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Richa Angkita 

Mulyawisdawati dengan judul Implementasi Etika Bisnis Islam di CV 

Rumah Warna Yogyakarta. Yang mana hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara kesluruhan CV Rumah Warna Yogyakarta telah 

mengimplementasikan prinsip – prinsip etika bisnis islam.
13

 

 

B. Kendala yang dihadapi KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kantor 

Cabang Tulungagung dalam Implementasi Etika Bisnis Islam 

1. Dari segi internal 

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Masalah 

etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh 

yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa 

dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya.
14

  

Hal ini merupakan kendala yang dialami pada KSPPS Tunas Artha 

Mandiri Syariah kantor cabang Tulungagung, berdasarkan teori diatas dan 

wawancara yang dilakukan, dimana terdapat kendala internal yaitu pada 

pendalaman agama masih kurang terkait etika bisnis, karena pada awalnya 

                                                           
12

 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi..., hal. 36. 
13

 Richa Angkita Mulyawisdawati, Implementasi Etika..., hal. 148. 
14

 Agus Arijanto, Etika Bisnis..., hal. 2. 
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koperasi ini berbasis konvensional jadi untuk basic yang dimiliki itu 

berdasarkan ekonomi konvensional, sehingga ketika pindah ke syariah 

pengoperasiannya masih kaku untuk direalisasikan secara syariah, selain itu 

untuk SDM dari segi pendidikan banyak sebagian karyawan yang lulusan 

pendidikannya itu kampus umum, dan sedikit yang lulusannya kampus 

islam jadi untuk mengenal ekonomi islam khusunya pada etika bisnis islam 

yang berlandasan al-Qur’an dan al-Hadist masih pada tahap pembelajaran. 

2. Dari segi eksternal 

Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang 

yang berada dalam kelompok bisnis tersebut serta kelompok yang terkait 

lainnya. Dunia bisnis yang tidak menyangkut hubungan antara pengusaha 

dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan 

internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis 

perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, 

pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak 

saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang 

mereka inginkan.  

Hal ini berkaitan dengan kendala pada KSPPS Tunas Artha Mandiri 

Syariah kantor cabang Tulungagung dari segi eksternal, berdasarkan teori 

ditemuan dan wawancara yang dilakukan yaitu pemahaman masyarakat 

yang masih asing dengan kehadiran koperasi syariah, kebanyakan orang 

atau nasabah datang ke KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah kantor cabang 
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Tulungagung intinya untuk pinjam uang tanpa tahu seluk beluk dari 

koperasi syariah itu seperti apa. 

Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui 

adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis 

tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan 

suatu etika di dalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu 

pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang 

mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam 

perekonomian.
15

 

 

C. KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kantor Cabang Tulungagung 

menanganinya kendala yang dihadapi 

1. Dari segi internal 

Pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi 

kehidupan manusia yang didasarkan pada perintah dan petunjuk Ilahiah. 

Islam memandang etika sebagai salah satu bagian dari sistem kepercayaan 

muslim yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga 

memberikan garis petunjuk yang bersifat operasional dan praktis dalam 

aktivitas manusia termasuk dalam bisnis. Maka yang dimaksud etika bisnis 

Islam ialah konsep tentang usaha ekonomi khususnya perdagangan dari 

sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlak 

Islam.  

                                                           
15

 Itsna Nurrahma Mildaeni, Skripsi: “Jaringan Bisnis..., hal. 33. 
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Batasan syariah menempatkan halal-haram dalam berperilaku. Dalam 

etika bisnis Islam, Al-Qur’an dan hadist dijadikan acuan dalam menilai 

baik, buruk, benar dan salahnya suatu aktivitas bisnis. Jelas bahwa Al-

Qur’an memberikan tuntunan bisnis yang baik dan benar, yaitu suatu visi 

bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat.
16

 

Oleh karena itu perlu pemahaman yang mendalam agar etika bisnis islam 

bisa mengena untuk direalisasikan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah 

kantor cabang Tulungagung. 

berdasarkan teori diatas dan wawancara yang dilakukan untuk 

pemahaman tentang ekonomi syariah khususnya pada etika bisnis islam 

KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah kantor cabang Tulungagung terus 

belajar dan mendalaminya, dimana pada setiap jum’at mengadakan kultum 

terkait transaksi pada anggota (mudharib) yang baik dan benar sesuai 

syariah itu seperti apa, agar etika bisnis islam menjadi semakin lebih baik 

dan transaksinya juga bisa mengena, bahkan terdapat reward sendiri untuk 

menunjang motivasi dalam kinerja karyawan untuk lebih meningkatkan 

kualitas SDM, supaya kinerja bisa lebih maksimal. 

2. Dari segi eksternal 

Pemahaman anggota (mudharib) mengenal lembaga keuangan 

syariah. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika 

(patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang baik dan 

seimbang, selaras dan serasi. Etika sebagai suatu rambu-rambu dalam suatu 

                                                           
16

 Itsna Nurrahma Mildaeni, Skripsi: “Jaringan Bisnis..., hal. 33. 
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kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan meningkatkan 

anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji harus selalu dipatuhi dan 

dilaksanakan.
17

 

Hal tersebut berkaitan dengan hasil wawancara dan teori temuan 

peneliti menemukan yang dilakukan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah 

kantor cabang Tulungagung pada mudharib dengan tujuan tidak hanya 

mengingikan agar bertransaksi saja tetapi juga untuk mengenalkan koperasi 

yang berbasis syariah, dengan memberikan edukasi kepada anggota 

(mudharib) agar pemahamannya tidak asing dengan adanya lembaga 

keuangan syariah. 

Kekurangan-kekurangan yang sudah dijelaskan diatas, menjadi sebuah 

rujukan sendiri untuk KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kantor Cabang 

Tulungagung menjadi lebih berkembang dan lebih baik lagi.
18

Berdasarkan 

hasil wawancara dan temuan teori hal ini juga merupakan tanggung jawab 

bersama, bukan saja hanya tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga 

diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan 

bermartabat yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa 

dan negara, khususnya perekonomian para umat islam.  

Apabila moral pengusaha maupun pelaku bisnis merupakan sesuatu 

yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai 

                                                           
17

 Agus Arijanto, Etika Bisnis..., hal. 2 
18

 Leli Rosiyana dan Zainul Arifin dan Sunarti, Implementasi Etika..., hal. 201. 
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rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua 

anggota suatu kelompok.
19

 

                                                           
19

 Agus Arijanto, Etika Bisnis..., hal. 2. 


