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ABSTRAK 

Sari, Dwi Hardika. 2019. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Makanan dan Minuman 
di Kabupaten Tuban. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Shofwan, SE., M.Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik bisnis yang dilakukan 
oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) muslim khususnya 
di bidang makanan dan minuman di Kabupaten Tuban telah sesuai dengan 
prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta apa saja kendala yang dihadapi. 
Penerapan etika bisnis Islam diukur melalui lima prinsip yaitu prinsip tauhid, 
kejujuran, kebermanfaatan, bertanggung jawab, dan keadilan. Para pelaku 
UMKM makanan dan minuman dikatakan telah menerapkan etika bisnis Islam 
apabila memenuhi kelima prinsip dalam praktk bisnis yang dijalankan. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode 
interaksi simbolik. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan 
wawancara serta menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. 
Terdapat lima pelaku UMKM yang dijadikan informan kunci dalam penelitian ini 
dan juga beberapa informan pendukung yaitu karyawan maupun konsumen dari 
informan kunci. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam 
belum diterapkan oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman  di Kabupaten 
Tuban. Karena, dalam aktivitas bisnisnya belum menerapkan sepenuhnya kelima 
prinsip dari etika bisnis Islam. Tidak diterapkannya kelima prinsip dari etika bisnis 
Islam disebabkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala dalam 
penerapan prinsip tauhid adalah dalam proses produksi yang tidak bisa untuk 
ditinggalkan sehingga dalam pelaksanaan ibadah sholat tidak bisa dilakukan 
dengan segera dan harus bergantian. Kejujuran belum diterapkan karena harga 
bahan baku yang terus mengalami kenaikan sehingga salah satu cara adalah 
melakukan penimbunan terhadap bahan baku untuk menekan biaya produksi. 
Kebermanfaatan belum diterapkan karena kurangnya kemampuan dalam 
mengelola limbah dengan baik sehingga dapat mencemari lingkungan dan 
mengganggu aktivitas masyarakat. Bertanggung jawab belum diterapkan karena 
jarak dan waktu, terbatasnya tenaga kerja dan mesin menyebabkan kurang 
tepatnya dalam memenuhi jangka waktu pemesanan kepada konsumen. Serta, 
prinsip keadilan belum diterapkan karena terdapat beberapa tindakan curang 
yang mampu merugikan pihak lain serta dalam aktivitas bisnisnya merugikan 
pihak lain yaitu masyarakat seperti adanya limbah.  

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Praktik Bisnis, UMKM 
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ABSTRACT 

Sari, Dwi Hardika. 2019. The Implementation of Islamic Business Ethics on 
Food and Beverage Micro, Small, and Medium-sized Enterprise 
(MSME) Owners in Tuban Regency. Minor Thesis. Department of 
Economics, Faculty of Economics and Business, Brawijaya 
University. Shofwan, SE., M.Si. 

The purpse of this study is to find out whether business practices which carried 
out by micro, small, and medium-sized Muslims enterprise (MSMEs) especially in 
the food and beverage sectors in Tuban Regency are in accordance with the 
principles of Islamic business ethics and the obtacles of implementation. The 
thorugh five principle, namely the principle of tauhid, fairness, benefit, 
responsibility, and justice. The food and beverage MSMEs are said to have 
applied Islamic business ethics when they fulfill all of the principle in practice. 
This study used qualitative approach with symbolic interaction methods. The data 
collection used observation and interview technique and then used Miled and 
Huberman techniques to analyse the data. There are five MSME actors who were 
made key informants and also some supportings informants in this study. The 
result shows that Islamic business ethis have not been applied by food and 
beverage MSMEs in Tuban Regency. Because, in its business activities, it has 
not fully implemented the five principles of Islamic business ethics. There are 
several reasons that those principles of Islamic business ethics are not 
implemented yet. The constraints in the application of the principle of tauhid are 
in the production process that can not be abandoned so that implementation of 
prayer can not be done immediately and must take turns. Fairness has not been 
implemented because the prices of raw materials always increased so one way 
to cover production cost is to stockpile raw materials. Benefit has not been 
implemented due to lack of ability to manage waste properly so that it can pollute 
the environment and disrupt community activities. Responsibility has not been 
implemented because time and distance, labor and machine cause inaccurate 
fulfillment of the order period for consumers. Last, the principle of justice has not 
been implemented because there are some fraudulent actions that can be a 
prejudice to the other praties namely the community, such as waste.  

Key word: Islamic Business Ethuics, Business Pratice, MSME’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu 

untuk menentukan suatu pilihan dan bagaimana cara menentukan pilihan 

tersebut. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi suatu masyarakat pasti 

dihadapkan dengan permasalahan kelangkaan. Paulus dan Made (2015: 2) 

berpendapat bahwa permasalahan utama dalam perekonomian adalah 

kelangkaan yang timbul ketika sumber daya yang terbatas tidak cukup untuk 

memenuhi permintaan. Kelangkaan menjadi suatu permasalahan dalam 

perekonomian karena jumlah permintaan atas masing-masing individu tidak 

terbatas, sedangkan sumber daya ekonomi yang tersedia terbatas jumlahnya.  

Aktivitas ekonomi sendiri terdiri dari produksi (menciptakan barang atau 

jasa), distribusi (menyalurkan barang atau jasa), dan konsumsi (memanfaatkan 

barang atau jasa). Sehingga, terdapat tiga pelaku ekonomi yaitu produsen, 

distributor, dan konsumen. Ketiga pelaku ekonomi tersebut memiliki peran dan 

tujuan masing-masing. Adapun tujuan dari masing-masing pelaku ekonomi yaitu, 

konsumen untuk memaksimalkan utility (kepuasan) sedangkan produsen dan 

distributor memaksimalkan profit. Namun, para pelaku ekonomi memiliki fungsi 

yang sama yaitu untuk menggerakkan perekonomian di suatu masyarakat.   

Islam juga mengenal adanya ekonomi, akan tetapi tujuannya berbeda 

dengan konvensional. Idri (2015: 6) berpendapat bahwa letak hakikat ekonomi 

Islam terlihat pada ciri khasnya yang berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam 

tersebut serta maqashid syariah umumunya yang bertujuan merealisasikan 

kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (falah) dan 
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kehidupan yang baik (hayah thaayyibah). Tujuan serta sumber inilah yang 

menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. 

Sehingga, segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh indvidu harus 

mengandung maslahah (manfaat) dan menghindari adanya kemudharatan 

(kerusakan). Maka dari itu, diperlukan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang 

dijadikan pedoman dan batasan bagi setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan 

aktivitas ekonomi. 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam 

Indonesia (2014: 65) menyebutkan bahwa ―prinsip ekonomi Islam diantaranya 

adalah kerja (resource utilization), efisiensi (efficiency), kebebasan (freedom), 

keseimbangan (equilibrium), dan pemerataan kesempatan (equal opportunity)‖. 

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu diwajibkan 

untuk bekerja dengan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama untuk 

memanfaatkan sumberdaya yang ada. Akan tetapi, dalam memanfaatkan 

sumberdaya tersebut harus seefisien mungkin. Selain itu, seimbang antara dunia 

dan akhirat, serta generasi sekarang dan generasi mendatang.  

Salah satu wujud dari prinsip bekerja (resource utilization) terdapat dalam 

aktivitas yang dijalankan oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah). Keberadaan UMKM sendiri memiliki kontribusi yang cukup besar 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berikut ini akan disajikan 

tabel mengenai perkembangan data UMKM dan usaha besar pada tahun 2013-

2017 yang diperoleh dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia (Kemenkop).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3 

Tabel 1.1: Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2013-2017 

No. Indikator 

2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

1. 

PDB Atas Harga 

Berlaku (Rp. Milyar) 
8.241.864,3  9.014.951,2  10.141.340,0  11.712.450,6  12.840.859,0  

UMKM 4.689.568,1 59,08 5.440.007,9 60,34 6.228.285,0 61,41 7.009.283,0 59,84 7.704.635,9 60,00 

- Usaha Mikro 2.951.120,6 35,81 3.326.564,8 36,90 3.841.836,0 37,88 4.292.287,8 36,65 4.727.989,4 36,82 

- Usaha Kecil 798.122,2 9,68 876.385,3 9,72 984.489,0 9,71 1.128.056,8 9,63 1.234.210,7 9,61 

- Usaha Menengah 1.120.325,3 13.59 1.237.057,8 13,72 1.401.1960,0 13,82 1.588.938,3 13,57 1.742.435,7 13,57 

Usaha Besar 3.372.296,1 40,92 3.574.943,3 39,66 3.913.055,0 38,59 4.703.167,6 40,16 5.136.223,1 40,00 

2. 

Unit Usaha (Unit) 56.533,560  57.900.787  59.267.759  61.656.547  62.928.077  

UMKM 56.534.592 99,99 57.895.721 99,99 59.262.772 99,99 61.651.177 99,99 62.922.617 99,99 

- Usaha Mikro 55.856.176 98,79 57.189.393 98,77 58.521.987 98,74 60.863.578 98,71 62.106.900 98,70 

- Usaha Kecil 629.418 1,11 654.222 1,13 681.522 1,15 731.047 1,19 757.090 1,20 

- Usaha Menengah 48.997 0,09 52.106 0,09 59.263 0,10 56.551 0,09 58.627 0,09 

Usaha Besar 4.968 0,01 5.066 0,01 4.987 0,01 5.370 0,01 5.460 0,01 

Sumber: www.depkop.go.id 
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Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013 sampai 2017 prosentase 

kontribusi UMKM atas PDB Indonesia lebih tinggi daripada Usaha Besar. Hingga 

pada tahun 2017 prosentase kontribusi UMKM untuk PDB Indonesia atas dasar 

harga berlaku adalah sebesar 60% sedangkan sisanya yaitu 40% berasal dari 

usaha besar.   

  Kontribusi UMKM untuk PDB Indonesia yang lebih besar juga diiringi 

dengan jumlah unit usahanya yang besar. Pada tahun 2013 jumlah unit UMKM 

adalah sebesar 56.534.592 sedangkan jumlah keseluruhan unit usaha di 

Indonesia adalah 56.593.560. Artinya bahwa sebesar 99,99% usaha di Indonesia 

didominasi oleh kelompok UMKM, dan sisanya 0,01% adalah usaha besar. Sejak 

tahun 2013 hingga 2017 jumlah UMKM meningkat sebesar 6.388.025 unit usaha. 

Hal ini juga diiringi dengan meningkatnya jumlah keseluruhan usaha di Indonesia 

sejak tahun 2013 sampai 2017 yaitu sebesar  6.394.517 unit usaha.  

 Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah wirausaha di 

Indonesia selalu meningkat, terutama pada usaha berskala mikro, kecil dan 

menengah yang tampak mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2016, menurut data BPS jumlah UMKM terbesar terdapat di pulau Jawa 

yaitu sekitar 16.223.586 unit usaha atau sebesar 60,74% dari keseluruhan 

jumlah unit usaha yang ada di Indonesia. Hal ini didukung juga dengan jumlah 

penduduk di Pulau Jawa yang paling padat. Salah satu provinsi yang ada di 

Jawa adalah Provinsi Jawa Timur, dimana keberadaan UMKM juga memiliki 

kontribusi yang besar bagi Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB).  

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Jawa Timur (Dinkop dan UKM Jatim) bahwa pada tahun 2016 sebesar 54,98% 

PDRB Jatim berasal dari UMKM. Selain itu, UMKM yang ada di provinsi Jawa 

Timur juga memiliki kontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini 

dikarenakan, semakin banyaknya pelaku UMKM yang ada di provinsi Jawa Timur 
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maka akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka sendiri bahkan 

masyarakat. Lapangan pekerjaan ini akan mampu mengurangi jumlah 

pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga, para pengangguran 

yang ada di masyarakat dapat memiliki pekerjaan dan mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan baik. Oleh karena itu, aktivitas UMKM di setiap 

kabupaten yang ada di Provinisi Jawa Timur harus didukung supaya mampu 

berkontribusi besar terhadap PDRB keseluruhan dari provinsi Jawa Timur itu 

sendiri.   

 Salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten 

Tuban. Aktvitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Tuban 

sendiri mengandalkan beberapa sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, perikanan, peternakan, kayu pertukangan dan kayu besar, industri 

pengolahan besar dan sedang, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, 

perdagangan, hotel dan restoran, hasil tambang, dan pariwisata. Tentunya, 

dalam menggerakkan potensi ekonomi tersebut terdapat peran penting dari 

pelaku usaha baik berskala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Namun, 

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lebih berpotensi dalam menggerakkan 

perekonomian baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun negara.  

Seperti yang dijelaskan oleh Budiarto, dkk (2015: 4) bahwa sifat-sifat 

intrinsik usahanya yang semi nonformal membuat UMKM mampu memberikan 

peluang usaha kalangan industri skala rumah tangga yang banyak ditemui di 

setiap daerah. Sifat intrinsik dari UMKM inilah yang menyebabkan jumlah unit 

usahanya di setiap daerah lebih tinggi daripada usaha besar. Selain itu, UMKM 

sendiri merupakan jenis usaha padat karya, dimana lebih mengutamakan tenaga 

kerja dan keahlian. Sehingga dalam pelaksanaannya, UMKM tidak memerlukan 

modal usaha yang terlalu besar semisal untuk membeli peralatan teknologi 

modern dalam produksi. Karakteristik dari UMKM ini mampu menciptakan jumlah 
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unit usahanya yang besar dan mampu menjadi salah satu komponen penting 

dalam perekonomian Indonesia terutama dalam menyerap tenaga kerja.  

Oleh karena itu, setiap lapisan masyarakat terutama golongan 

masyarakat menengah ke bawah memiliki peluang dalam menciptakan usaha 

dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya mapun masyarakat. 

Sehingga, hal inilah yang mendasari besarnya jumlah pelaku UMKM di 

masyarakat, dibandingkan dengan pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 

sebesar 0.01% dari unit usaha yang ada di Indonesia. Di Kabupaten Tuban 

sendiri jumlah pelaku UMKM juga cukup besar, dimana berdasarkan data dari 

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag Tuban) bahwa 

pada tahun 2017 terdapat 4.375 unit UMKM, angka tersebut menunjukkan 

adanya tantangan persaingan di antara pelaku UMKM. Selain jumlah UMKM 

yang cukup besar, era globalisasi juga menjadi tantangan terbesar bagi daya 

saing pelaku UMKM itu sendiri.  

Budiarto (2015: 9) menyebutkan bahwa dalam persepektif lain, proses 

globalisasi menyebabkan pengusaha kecil berpotensi menjadi terpojok dan 

mengalami kehancuran. Sehingga dengan adanya era globalisasi ini para pelaku 

UMKM di Indonesia termasuk Kabupaten Tuban tidak hanya bersaing dengan 

pelaku UMKM lokal saja akan tetapi juga para pelaku UMKM luar negeri. Para 

pelaku UMKM ini akan bersaing dalam berbagai hal meliputi harga, kualitas, 

bahkan bentuk pelayanan-pelayanan setelah penjualan dan desain penampilan 

produk (Budiarto: 2015). Sedangkan, konsumen bebas memilih produk sesuai 

dengan keinginan mereka baik dari segi harga, kualitas, maupun bentuk 

pelayanan yang ditawarkan oleh para pelaku UMKM.  

Meskipun jumlah UMKM lokal maupun non lokal menjadi tantangan besar 

untuk bertahan, namun pelaku UMKM itu sendiri harus memiliki integritas yang 

baik dalam persaingan yang dihadapinya. Untuk menjaga integritas tersebut, 
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maka dalam melakukan praktik bisnis harus sesuai dengan nilai-nilai etika yang 

ada sehingga menciptakan pelaku UMKM yang bermoral. Etika tersebut disebut 

dengan etika bisnis, yang mana merupakan suatu pedoman tata cara seorang 

pebisnis supaya menjadi pebisnis yang bermoral. Seorang pebisnis wajib 

menjalankan prinsip-prinsip dari etika bisnis itu sendiri dalam praktik bisnis yang 

dijalankan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi otonomi, kejujuran, tidak berniat 

jahat,  keadilan, dan hormat kepada diri sendiri (Muchlis dalam Edy, 2015: 186).  

Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin (Sofyan, 2011: 43) menyebutkan 

bahwa suatu moral atau etika tanpa agama akan sia-sia. Agama Islam sendiri 

juga mengatur umat muslim untuk menjadi individu yang bermoral melalui etika. 

Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas hidupnya seorang individu muslim 

wajib menerapkan beberapa aksioma dari etika Islam itu sendiri. Aksioma-

aksioma tersebut meliputi kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, 

dan kebermanfaatan (Beekeun dalam Sofyan, 2011: 78). Tentunya, aksioma-

aksioma etika Islam tersebut harus tercermin dalam setiap tindakan yang 

dilakukan oleh indvidu salah satunya pebisnis. Dalam menjalankan bisnis, 

seorang muslim harus berpedoman pada etika dalam Islam. Etika dalam Islam 

yang mengatur tentang bisnis sendiri disebut dengan etika bisnis Islam.  

Penerapan etika bisnis Islam diukur melalui beberapa prinisp. Adapun 

prinsip-prinsip etika bisnis Islam itu sendiri tercermin dari aksioma etika dalam 

Islam. Sehingga, dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam harus mencakup tauhid, 

keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan kebermanfaatan. Dari kelima prinsip 

memiliki beberapa indikator atau hal—hal yang mencerminkan dari prinsip-prinsip 

tersebut. Indikator-indikator inilah yang harus diterapkan dalam setiap praktik 

bisnis yang dijalankan oleh pebisnis muslim. Begitu juga, bagi para pelaku usaha 

mikro, kecil, dan menengah muslim yang ada di Kabupaten Tuban. Terutama, 

Kabupaten Tuban sendiri terkenal dengan sebutan ―Kota Wali‖.   
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Pemerintahan Kabupaten Tuban menyebutkan bahwa Tuban dijuluki 

sebagai Kota Wali karena merupakan salah satu kota di Jawa yang menjadi 

pusat penyebaran Agama Islam. Sehingga, dapat dikatakan bahwa budaya Islam 

telah menyebar kepada masyarakat Tuban. Tentunya, masyarakat Kabupaten 

Tuban khususnya yang beragama Islam telah memiliki pengetahuan yang cukup 

mengenai nilai-nilai dan ajaran agama Islam dalam menjalankan aktivitas 

hidupnya sehari-hari. Selain simbol dari Kabupaten Tuban sebagai Kota Wali 

yang memiliki unsur budaya Islam, sebagai umat muslim pun termasuk pebisnis 

wajib mematuhi aturan-aturan dari agamanya, sehingga mampu menjadi indvidu 

yang bermoral.  

Namun, kenyataannya belum sepenuhnya para pebisnis muslim termasuk 

pelaku UMKM muslim telah menerapkan etika bisnis Islam dalam praktik bisnis 

yang mereka jalankan. Bahkan terdapat beberapa praktik bisnis yang dijalankan 

oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Tuban yang tidak sesuai dengan etika. 

Beberapa tindakan tersebut seperti menjual barang dengan mengurangi 

takaran/timbangan atau kuantitas barang. Terdapat juga kasus talaqqi rukban 

yaitu seorang pedagang dari kabupaten membeli barang kepada masyarakat 

desa dengan harga yang sangat murah dan dijual di pasaran kabupaten dengan 

sangat tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah kurangnya informasi 

harga pasar dari pihak pedagang desa.  

Selain itu, terdapat juga beberapa praktik bisnis yang tidak seharusnya 

dilakukan oleh para pelaku bisnis yaitu tidak transparan terhadap harga. Semisal, 

menjual barang di bawah harga pasar pada umumnya dengan tujuan untuk 

memonopoli pasar. Tindakan tersebut tidak mencerminkan suatu keadilan karena 

akan merugikan pelaku UMKM lainnya.  Praktik-praktik tersebut seharusnya tidak 

dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM karena dapat merugikan salah satu pihak 

baik konsumen, mitra usaha maupun pelaku UMKM lain. Sedangkan, Islam 
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sangat menjunjung tinggi suatu prinsip keadilan dalam setiap tindakan yang 

dilakukan oleh umat muslim. Dampak yang disebabkan oleh tindakan tersebut 

tidak hanya merugikan pihak lain akan tetapi juga pada usaha yang dijalankan 

oleh pelaku UMKM itu sendiri.  

Hal ini dikarenakan, dengan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan 

oleh pelaku UMKM akan menimbulkan ketidakpercayaan konsumen, mitrausaha, 

maupun masyarakat terhadap bisnis yang dijalankannya. Hilangnya kepercayaan 

pada ketiga pihak tersebut akan memengaruhi keberlangsungan bisnis yang 

dijalankan oleh pelaku UMKM tersebut. Hal ini dikarenakan, mereka tidak mampu 

memasarkan produk atau jasanya lagi kepada masyarakat sehingga, bisnis yang 

dijalankanpun tidak bertahan lama (kolaps). Oleh karena itu, seharusnya para 

pelaku UMKM muslim di Kabupaten Tuban menjalankan praktik bisnis sesuai 

dengan nilai-nilai dan ajaran Islam atau berpedoman pada prinsip-prinsip etika 

bisnis Islam. 

 Tujuan diterapkan etika bisnis Islam ini adalah supaya praktik bisnis yang 

dijalankan para pelaku UMKM muslim tidak menyeleweng dan berpotensi untuk 

merugikan pihak lain, lingkungan, bahkan mereka sendiri. Selain itu, dengan 

diterapkannya suatu etika bisnis Islam pada pelaku UMKM muslim akan 

menciptkan suatu persaingan yang sehat diantara mereka. Sehingga, aktivitas 

yang dijalankan oleh suatu masyarakat maupun negara dapat berjalan dengan 

kondusif. Hal ini dikarenakan, keadilan akan tercapai dan tidak ada suatu praktik 

monopoli yang akan merugikan bagi salah satu pihak atau kelompok dan hanya 

menguntungkan bagi satu pihak atau kelompok lain. Oleh karena itu, suatu etika 

bisnis Islam maupun etika bisnis wajib diterapkan oleh setiap pelaku usaha baik 

berskala mikro, kecil, menengah, maupun besar.   

  Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah etika bisnis Islam 

telah diterapkan oleh pelaku UMKM muslim yang ada di Kabupaten Tuban. 
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Khususnya para pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha makanan dan 

minuman. Hal ini dikarenakan, berdasarkan data dari Dinas Koperasi, 

Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa pada 

tahun 2017 mayoritas jumlah pelaku UMKM di dominasi oleh makanan dan 

minuman. Sehingga, apakah dengan jumlah terbesar tersebut para pelaku 

UMKM di bidang makanan dan minuman telah menerapkan etika bisnis Islam 

dalam bersaing dengan pelaku UMKM lainnya. Penerapan etika bisnis Islam, 

dapat dilihat dari praktik bisnis yang dijalankan oleh mereka apakah telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam itu sendiri. Adapun, pada penelitian ini 

hanya memerlukan beberapa pelaku UMKM makanan dan minuman yang 

dijadikan informan kunci. Penentuan informan ini sendiri berdasarkan kriteria 

yang telah diteentukan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

dirumuskan permasalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik bisnis yang dijalankan oleh pelaku UMKM muslim 

makanan dan minuman di Kabupaten Tuban ditinjau dari prinsip-prinsip 

etika bisnis Islam? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM muslim makanan dan 

minuman di Kabupaten Tuban dalam menerapkan etika bisnis Islam?  

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan tesebut, 

tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

3 

1.  Untuk mengetahui bagaimana praktik bisnis yang diterapkan oleh pelaku 

UMKM muslim makanan dan minuman di Kabupaten Tuban ditinjau dari 

prinsip-prinsip etika bisnis Islam.  

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM 

muslim makanan dan minuman di Kabupaten Tuban dalam menerapkan 

etika bisnis Islam. 

 

1.4 Manfaat 

 Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 

pengetahuan mengenai penerapan etika bisnis Islam pada pelaku UKMM 

muslim di kabupaten Tuban Jawa Timur. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

peneliti sendiri terkait dengan pengaplikasian dari teori yang telah 

diperoleh selama di bangku kuliah mengenai etika bisnis Islam.  

3.  Bagi pelaku UMKM, menambah informasi mengenai penerapan praktk 

bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Etika  

2.1.1 Pengertian Etika 

 Etika berasal dari kata Yunani ethos (tunggal) yang berarti adat, 

kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Sehingga etika 

adalah suatu adat atau kebiasaan baik dari watak, sikap maupun perasaan dari 

individu atau kelompok individu (masyarakat). Definisi etika sendiri sering 

disamakan dengan moral, namun keduanya sebenarnya berbeda. Persamaan 

dari keduanya disebabkan karena istilah dari moral yang berasal dari bahasa 

latin yaitu mos dalam bahasa Yunani yaitu ta etha (adat-kebiasaan yang baik). 

Oleh sebab itu, etika dan moral sering disama artikan namun sebenarnya 

keduanya memiliki arti yang berbeda.  

   Yoseph (2010: 4) mendefinisikan secara rinci bahwa ―moral atau 

moralitas lebih fokus pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan apa 

yang wajib dilakukan agar menjadi orang baik, sedangkan etika bagaimana cara 

seseorang hidup menjadi orang baik‖. Artinya bahwa etika merupakan acuan 

bagi moral dalam hal ini dijadikan pedoman seseorang dalam bertindak atau 

beraktvitas di masyarakat.  Sehingga etika dan moral merupakan dua hal yang 

berbeda namun saling terkait. Dimana moral tercipta apabila etika telah disusun 

sebagai pedoman dari moral itu sendiri.  

2.1.2 Etika dalam Islam 

 Veithzal, dkk (2012: 3) mendefinisikan ―etika dalam Islam adalah akhlak 

seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang 

bisnis‖. Istilah etika dalam Al-Qur’an disebut sebagai khuluq yang berasal dari 
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kata kholuqokhulun yang memiliki arti tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan 

(Mustafa, 2013). Tujuan dari etika dalam Islam adalah untuk menjadi panduan 

moralitas bagi manusia. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa etika dalam Islam memiliki tujuan yang sama dengan etika pada 

umumnya. Suatu etika merupakan suatu pedoman, nilai, norma, dan adab yang 

dapat menjadikan seseorang dapat menjadi orang yang baik (bermoral) dalam 

menjalani kehidupannya. 

 Dalam menjalankan kehidupan di dunia supaya menjadi individu yang 

bermoral maka harus mengacu pada lima aksioma dasar dari etika Islam itu 

sendiri. Adapun empat aksioma etika Islam menurut Beekun (Sofyan, 2011: 78) 

adalah kesatuan (tauhid / unity), keadilan (al-Adl / equilibrium), kehendak bebas 

(free will), tanggung jawab (responsibility), dan kebermanfaatan (maslahah / 

benefit). Kelima aksioma tersebut harus dijalankan oleh seluruh umat muslim 

supaya dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan moral yang baik. Begitu 

juga dengan pelaku bisnis muslim yang harus menjalankan bisnisnya sesuai 

dengan keempat aksioma etika Islam tersebut.  

 Berikut ini akan dijelaskan secara rinci terkait keempat aksioma etika 

Islam: 

1.  Kesatuan (Tauhid / Unity) 

  Pada konsep tauhid ini segala aktivitas yang dijalankan oleh umat 

muslim harus didasarkan atas Allah SWT. Djakfar (2012: 25) berpendapat 

bahwa ―dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek 

kehidupan lain seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam 

suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa 

diawasi oleh Tuhan‖. Sehingga dengan memprioritaskan tauhid dalam 

menjalankan aktivitas kehidupannya di dunia maka seorang muslim tidak 

akan melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT. 
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2. Keadilan (al-Adl / Equilibrium) 

Idri (2016: 29) menyebutkan bahwa ―Islam mendifinisikan adil 

sebagai tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (la tazhlimun wala 

tuzhlaman)‖. Suatu keadilan merupakan salah satu hal yang harus 

diwujdukan dalam menjalankan aktivitas kehidupan di dunia. Sehingga 

seorang muslim diwajibkan berbuat adil kepada siapapun tanpa terkecuali 

supaya ia memiliki moral yang baik. Dalam ekonomi, suatu keadilan akan 

tercapai apabila sumber daya ekonomi terbagi rata kepada seluruh 

lapisan masyarakat. Sehingga tidak ada suatu golongan yang 

mengeksploitasi sumber daya ekonomi demi keuntungan mereka sendiri 

dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam Islam menuntut suatu 

keadilan pada segala bidang baik antara kepentingan diri sendiri maupun 

orang lain, kepentingan si kaya dan si miskin, dan antara hak pembeli dan 

penjual.   

3. Kehendak Bebas (Free will) 

Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dalam 

menentukan pilihan untuk menjalani kehidupan di dunia. Termasuk salah 

satunya dalam bidang ekonomi dimana setiap umat muslim diberikan 

kebebasan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada demi 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kesejahteraan. Kebebasan 

yang diberikan dalam Islam ini bukan berarti melakukan tindakan yang 

sebebas-bebasnya, dimana harus menjalankan kehidupan di dunia 

berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Dalam menghadapi situasi 

apapun seorang muslim telah dibimbing oleh aturan-atran dan prosedur 

yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Allah yang bersumber pada 

Al-Qur’an dan Hadist. 
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4.  Tanggung Jawab (Responsibility) 

  Segala aktivitas yang dijalankan oleh umat muslim harus 

dilakukan berdasarkan rasa bertanggungjawab. Artinya bahwa segala 

sesuatu yang dijalankan oleh umat muslim apabila itu menanggung resiko 

yang berakibat pada pihak lain maupun lingkungan maka harus 

mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab yang dilakukan oleh 

setiap umat muslim atas pilihan yang telah dipilihnya harus 

dipertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri, orang lain, serta tentunya 

Allah SWT.   

5.  Kebermanfaatan (Maslahah / Benefit) 

  Pada aksioma ini setiap tindakan atau aktivitas yang dijalankan 

oleh indvidu harus memberikan kebermanfaatan bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain. Kebermanfaatan tersebut tidak hanya di dunia akan 

tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, setiap aktivitas, tindakan maupun 

keputusan yang diambil oleh individu harus tidak menimbulkan 

kemudharatan (bahaya). Baik kepada dirinya sendiri, masyarakat, 

lingkungan maupun makhluk hidup lain.  

Dari kelima aksioma yang telah dijelaskan tersebut harus diterapkan oleh 

seorang muslim supaya menjadi orang yang bermoral (baik). Keempat aksioma 

tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga harus dijalankan oleh umat 

muslim.  

 

2.2 Bisnis dalam Islam 

2.2.1 Pengertian Bisnis 

 Raymon E Glos dalam Husein (2003: 3) menjelaskan bahwa ―bisnis 

merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang 
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berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang 

dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta 

kualitas hidup mereka‖. Sedangkan Kees B. (2000: 147) mendiskripsikan bisnis 

sebagai ―to provide products or service for a profit (menyediakan produk atau 

jasa untuk keuntungan)‖. Sehingga dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan perniagaan yang menyediakan barang 

dan jasa dengan tujuan mencari profit atau keuntungan.  

Kees B. (2000: 13) menyebutkan bahwa ―bisnis sebagai kegiatan sosial 

bisa disoroti sekurang-kurangnya dari tiga sudut pandang yang yang berbeda 

tetapi tidak selalu mungkin terpisahkan ini: sudut pandang ekonomi, hukum, dan 

etika‖. Good business (bisnis yang baik) sesuai pandangan ekonomi merupakan 

suatu bisnis yang mampu menciptakan profit atau keuntungan yang sebesar-

besarnya. Dari sudut pandang etika, suatu bisnis yang baik tidak hanya mampu 

menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetap harus baik secara 

moral. Sedangkan dari sudut pandangan hukum bisnis yang baik adalah bisnis 

yang selalu menaati hukum dan peraturan baik dalam negerinya maupun 

internasional. 

 Oleh karena itu, sebuah bisnis akan menjadi good business apabila 

ketiga sudut pandang tersebut telah berjalan. Seorang pebisnis tidak hanya 

bertujuan untuk mencari keuntungan yang maksimal akan tetapi harus bermoral 

dan menaati aturan. Apabila tujuan bisnis dari ketiga sudut pandang tersebut 

telah dijalankan oleh seluruh pebisnis maka penyimpangan yang dapat 

merugikan pihak lain maupun lingkungan dalam kegiatan bisnis tidak akan 

terjadi. Sehingga tujuan ekonomi seorang pebisnis yaitu maksimalisasi profit 

boleh dilakukan asalkan tetap juga harus berpacu pada sudut pandang etika dan 

hukum.  
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2.2.2 Bisnis Islam 

Idri (2012: 327) mendefinsikan bisnis Islam sebagai ―serangkaian aktivitas 

bisnis baik produktif, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya 

yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk 

keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan 

pendayagunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan haram‖. Dari definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu bisnis dikatakan bisnis Islam apabila 

pebisnis menjalankan usahanya berdasarkan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan dalam Islam. Aturan-aturan tersebut tentunya berdasarkan pedoman 

agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist. Sehingga bisnis Islam tidak boleh 

melanggar kedua pedoman tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya.  

Tujuan dilakukannya bisnis sesuai dengan pandangan Islam tidak hanya 

mencari profit atau maksimalisasi profit. Adapun beberapa tujuan bagi 

pengusaha atau pebisnis dalam menjalankan bisnis Islam adalah sebagai 

berikut: 

1. Target Hasil: Profit Materi dan Benefit Nonmateri 

Pelaksanaan bisnis Islam tidak hanya bertujuan untuk mencari 

profit materi akan  tetapi juga benefit non materi. Bentuk dari benefit non 

materi ini adalah sikap kepedulian pebisnis kepada lingkungan sekitar 

yaitu menciptakan suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan 

sebagainya. Sehingga akhlak yang diterapkan dari pebisnis menentukan 

adanya pencapaian dari benefit non materi ini. Akhlak yang diterapkan 

oleh seorang pebisnis muslim terdapat dua yaitu akhlak yang 

dilakukannya kepada sesama manusia dan yang kedua kepada Allah 

SWT.  

Akhlak kepada manusia ini disebut dengan (qimah khiluqiyah) 

dimana terciptanya hubungan yang baik antara pebisnis dengan 
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karyawan, konsumen, mitra usaha, dan pebisnis lainnya. Sedangkan 

yang kedua merupakan akhlak yang wajib dilakukan oleh pebisnis yaitu 

kepada Allah SWT (qimah ruhiyah). Penerapan qimah ruhiyah ini dimana 

pebisnis selalu menetapkan Allah SWT sebagai segalanya dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya. Sehingga setiap aktivitas bisnis yang 

dilakukan oleh pebisnis muslim adalah bentuk ibadah.  

2. Pertumbuhan Usaha 

Pertumbuhan usaha yang dimaksud disini adalah peningkatan 

jumlah produksi atau barang yang akan dijual, peningkatan jumlah barang 

yang terjual, perluasan pasar, dan melakukan inovasi supaya tercipta 

produk baru atau inovasi yang dapat meningkatkan penjualan. Sehingga 

dengan profit materi dan benefit non materi yang telah tercapai 

memungkinkan pengusaha atau pebisnis muslim untuk meningkatkan 

pertumbuhan usahanya. Tentunya peningkatan usaha yang dilakukan ini 

sesuai dengan syariat-syariat Islam.  

3. Keberlangsungan 

Bisnis yang telah dilakukan oleh seorang pebisnis haruslah 

memikirkan keberlangsungan usahanya dalam jangka waktu yang cukup 

lama. Selain mencari profit materi dan benefit nonmateri seorang pebisnis 

muslim harus beriorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan dari 

bisnis yang telah ia jalankan. Namun, dalam berusaha mencapai 

keberlangsungan usaha atau bisnis yang ia jalankan harus sesuai dengan 

syariat-syariat Islam.  

4. Keberkahan 

Tujuan akhir dari seorang pebisnis dalam menjalankan usaha atau 

bisnis yang ia lakukan adalah mencapai keberkahan. Maka, akhlak dan 

cara (upaya) dalam menjalankan usaha yang dilakukannya semata 
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mencari ridhlo Allah SWT. Sehingga apabila seorang pebisnis muslim 

telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan yang diperintahkan dan 

menjauhi larangan-Nya maka keberkahan telah tercapai. 

Dari keempat tujuan yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa 

seorang pebisnis muslim tidak hanya bertujuan untuk mencapai profit (profit 

oriented). Akan tetapi, meliputi benefit non materi yang diperoleh dari sikap 

pebisnis kepada Allah dan individu lain. Dari benefit non materi ini akan 

menciptakan pertumbuhan usaha yang positif dan keberlangsungan usaha. 

Serta, akan mencapai tujuan akhir yaitu keberkahan dunia dan akhirat (falah).  

2.2.3 Praktik Bisnis Rasulullah 

Pada zamannya, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pebisnis 

sukses di jazirah Arab. Beliau juga dikenal sebagai seorang pebisnis yang 

amanah  dan jujur. Rasulullah memulai bisnis ketika memasuki usia dewasa dan 

pada saat di Kota Makkah. Dimulai dengan bisnis kecil yang mana beliau 

membeli barang-barang di pasar dan dijual kembali kepada orang lain. 

Sebelumnya, beliau meminjam modal usaha dan melakukan kerjasama dengan 

pihak lain. Berkat kejujuran dan integritasnya dalam setiap perjanjian yang 

disepakati dengan mitra usahanya, beliau dapat dipercaya oleh siapapun.  

 Oleh karena itu, setiap pebisnis seharusnya tidak menjalankan praktik 

bisnis dengan cara bathil (rusak) demi mencapai tujuan utama yaitu keuntungan. 

Justru suatu kejujuran dan amanah menjadi salah satu ukuran penting dalam 

mencapai suatu keberhasilan usaha yang dijalankan oleh seorang pebisnis. 

Djakfar (2008: 195) berpendapat bahwa ―bukankah segala praktik hidup 

Rasulullah saw mengandung nilai-nilai terpuji, tanpa kecuali dalam cara berbisnis 

yang selayaknya menjadi uswah (anutan) bagi para pelaku bisnis, terutama yang 
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Muslim‖. Sehingga, suatu etika bisnis Islam itu sendiri akan tercermin juga pada 

praktik bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah saw.  

Beberapa contoh praktik bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah saw 

adalah jujur, amanah, menghindari kecurangan, menjauhi kebohongan dan 

konflik, baik dengan sesama mitra maupun dengan konsumen. Atau, dalam 

praktik bisnis yang dijalankan, Rasulullah saw memiliki beberapa sifat yaitu 

siddiq, amanah, fathanah, tabligh, dan syaja‟ah Djakfar (2008: 196). Berikut ini 

akan dijelaskan masing-masing dari sifat tersebut.  

1.  Shiddiq (Benar) 

Pada sifat ini Rasulullah menjaga integritas atau konsistensi 

terhadap beberapa nilai. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, ikhlas, 

terjamin, keseimbangan emosional. Sehingga, dengan sifat siddiq yang 

beliau miliki maka setiap barang yang beliau perjualkan pasti memiliki 

mutu yang berkualitas. 

2.  Amanah (Terpercaya) 

  Rasulullah saw memiliki sifat amanah yang mana dipercaya oleh 

orang-orang pada zamannya. Beberapa nilai yang menjadikan beliau 

terkenal dengan pebisnis yang amanah adalah adanya suatu 

kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, tepat waktu. Beliau selalu 

menjaga ke empat nilai tersebut dalam praktik bisnis yang dijalankannya. 

Sehingga menjadikan beliau sebagai seorang pebisnis yang sukses 

karena mampu dipercayai oleh para pelanggan, mitra usaha, maupun 

pebisnis lainnya.  

3. Fathanah (Cerdas) 

  Sifat Rasulullah saw selanjutnya adalah fathanah, dimana yang 

berarti beliau memiliki pengetahuan luas. Beberapa sifat yang berkaitan 

dengan fathanah, dalam praktik bisnis yang dijalankannya beliau memiliki 
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visi, cerdas, sadar produk dan jasa, serta selalu belajar. Dari sifat yang 

dimiliki Rasulullah saw ini juga mengantarkan beliau menjadi seorang 

pebisnis yang sukses.  

4. Tabligh (Komunikatif) 

  Rasulullah saw juga memiliki sifat yang supel. Dimana dalam sifat 

ini beliau mampu menyampaikan sesuatu dengan baik. Sehingga beliau 

mampu menarik minat konsumen dan menjalin kerja sama yang baik 

kepada mitra usaha. 

5. Syaja‟ah (Berani) 

  Sifat terakhir yang dimiliki oleh Rasulullah saw sebagai seorang 

pebisnis yang sukses adalah syaja‟ah (berani). Seorang pebisnis harus 

berani mengambil suatu keputusan atau tindakan dengan cepat, tanggap, 

dan tepat. Selain itu, harus mampu menganalisis setiap keputusan yang 

diambilnya termasuk resiko-resiko yang timbul dari keputusan tersebut.  

Kelima sifat tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seorang pebisnis 

muslim dalam menjalankan praktik bisnisnya. Sehingga, suatu integritas 

merupakan suatu komponen penting dalam menjalankan aktivitas bisnis. Jalan 

yang bathil atau rusak tidak akan membawa seorang pebisnis menuju suatu 

kesuksesan. Justru akan membawa kerugian bagi mereka sendiri.  

 

2.3 Etika Bisnis Islam 

2.3.1 Etika Bisnis 

Muslich dalam Edy (2015: 186) mendefinisikan etika bisnis sebagai 

―pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang 

memperhatikan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan 

bisnis‖. Sehingga etika bisnis muncul dengan tujuan untuk menciptakan seorang 

pebisns yang bermoral. Kees B. (2000: 35) menyebutkan bahwa ―etika bisnis 
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dapat dijalankan pada tiga taraf: taraf makro, meso, dan mikro‖. Etika bisnis 

diterapkan pada taraf makro dilihat dari aspek-aspek moral secara keselruhan 

semisal pembagian kekayaan bumi yang adil. Taraf meso, etika bisnis dapat 

diterapkan untuk masalah-masalah etis di bidang organisasi yaitu perusahaan, 

serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain-lain. 

Sedangkan pada taraf mikro, etika bisnis diterapkan pada individu dalam hal ini 

dapat produsen, konsumen, pemasok dan investor.  

 Seorang pebisnis harus menerapkan beberapa prinsip dari etika bisnis itu 

sendiri. Adapun prinsip-prinsip yang ada dalam etika bisnis adalah prinsip 

otonomi, kejujuran, tidak berniat jahat, keadilan, dan hormat pada diri sendiri 

(Muchlis dalam Edy, 2015: 186-188). Pertama, prinsip otonomi ini seorang 

pebisnis secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang 

dilakukannya dan pelaksanannnya sesuai dengan visi dan misinya. Prinsip yang 

kedua dan ketiga yaitu berniat jahat dan kejujuran ini memiliki hubungan yang 

erat, dimana seorang pebisnis dituntut untuk jujur dalam menjalankan bisnisnya 

sehingga niat jahat yang merupakan prinsip dari pebisnis akan hilang dan 

dampak akhirnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap pebisnis tersebut 

dapat meningkat. Keempat, prinsip keadilan dimana seorang pebisnis harus 

menerapkan keadilan bagi semua pihak baik konsumen, karyawan, maupun 

mitra usaha. Kelima, harus menjaga rasa hormat kepada diri sendiri dengan 

melaksanakan keempat prinsip dalam menjalankan bisnisnnya.   

2.3.2 Etika Bisnis Islam 

 Menurut Djakfar (2012: 30) mendefinisikan bahwa ―etika bisnis Islam 

adalah norma-norma etika yang berbasis Al-Qur’an dan Hadits yang harus 

dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis‖. Sehingga yang dimaksud 

dengan etika bisnis Islam adalah suatu nilai dan norma yang harus ada dalam 
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kegiatan bisnis serta tentunya berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits. Untuk 

mewujudkan suatu bisnis yang beretika Islam maka seorang pebisnis muslim 

harus menjalankan emapat aksioma etika Islam. Seperti yang telah dijelaskan 

pada sub bab sebelumnya, bahwa aksioma dari etika Islam adalah kesatuan 

(tauhid / unity), keadilan (al-Adl / equilibrium), kehendak bebas (free will), 

tanggung jawab (responsibility), dan kemanfaatan (ihsan / benefit). 

Keempat aksioma tersebut harus tercermin dalam etika bisnis Islam. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amimah (2017) menyebutkan  

bahwa etika bisnis Islam memiliki empat prinsip pokok yaitu tauhid, keadilan, 

kehendak bebas, dan tanggung jawab. Sedangkan, Jubaedi (2018) menyebutkan 

prinsip etika bisnis Islam terdiri dari tauhid, keadilan, kebebasan, amanah, dan 

kebajikan atau kejujuran. Pada penelitian ini ukuran yang dijadikan dalam 

penentuan etika bisnis Islam ada lima prinsip yaitu tauhid, kejujuran, keadilan, 

tanggung jawab dan juga kebermanfaatan. Kebermanfaatan ditambahkan dalam  

penelitian ini karena merupakan suatu prinsip yang esensial, dimana setiap 

aktivitas yang dijalankan oleh indvidu harus menciptakan suatu kemaslahahan. 

Setiap prinsip dari etika bisnis Islam ini sendiri harus memiliki indikator yang 

mencerminkan dari prinsip tersebut. Indikator-indikator tersebut peneliti ambil dari 

Veithzal (2012) dan Djakfar (2012), serta beberapa penelitian terdahulu. Berikut 

ini adalah penjelasan dari prinsip-prinsip etika bisnis islam, yaitu: 

1. Tauhid (Unity) 

Prinsip tauhid merupakan suatu prinsip yang paling mendasar dan 

membedakan antara etika bisnis Islam dengan etika bisnis pada 

umumnya. Pada prinsip tauhid ini segala aktivitas bisnis yang dilakukan 

oleh pebisnis muslim tidak boleh mengganggu segala ibadah mahdhah. 

Ibadah mahdhah ini sendiri merupakan ibadah murni yang terdiri dari 

syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan bisnis dalam 
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pandangan Islam juga termasuk ibadah ghayr mahdah (tidak murni). 

Sehingga aktivitas bisnis yang merupakan ibadah ghayr mahdah tidak 

boleh mengganggu ibadah yang bersifat mahdah.  

Pada aktivitas ekonomi, prinsip tauhid dikaitkan dengan masalah 

kepemilikan. Seperti yang disebutkan oleh Veithzal (39: 2012) bahwa 

kepemilikan individu yang tak terbatas sebagaimana dalam sistem 

kapiltalis tidak dibenarkan dalam Islam, dimana kekayaan memiliki fungsi 

sosial. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Adz-Dzariyat (51: 

19) bahwa ―dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang 

miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian‖. 

Sehingga satu prinsip yang harus diterapkan dalam etika bisnis Islam 

adalah dengan melakukan sedekah muaupun zakat kepada orang yang 

membutuhkan atas keuntungan yang telah didapatkannya.  

2. Kejujuran (Shidiq - Fairness) 

Kejujuran merupakan suatu prinsip yang harus diterapkan oleh 

pelaku bisnis. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam ini adalah 

melarang segala bentuk yang berbentuk penipuan. Seperti menjual 

barang yang gharar (tidak jelas), hal ini dilarang karena belum tentu 

menjadi kepemilikan dari penjual atau pebisnis. Seperti yang telah 

disebutkan dalam H.R Muslim bahwa ―dari Abu Hurayrah r.a, berkata 

Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar dan jual beli 

dengan mengandung penipuan‖. Beberapa bentuk tindakan yang 

berkaitan dengan prinsip kejujuran dalam bisnis adalah sebagai berikut: 

a.  Tidak Menjual Barang yang Memiliki Aib 

Salah satu hal yang berkaitan dengan prinsip kejujuran adalah 

tidak boleh menjual barang yang memiliki aib kecuali menjelaskan aib 

tersebut kepada konsumen. Apabila seorang pebisnis menjual produknya 
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yang memiliki kecacatan tanpa memberitahukan kepada konsumennya 

maka konsumen tersebut akan mengalami kerugian. Sedangkan dalam 

Islam suatu transaksi harus menerapkan prinsip keadilan. Pebisnis dapat 

menjual barang tersebut dengan mengatakan yang sejujurnya kepada 

calon pembeli bahwa barangnya tersebut memilki cacat, maka apabila 

pembeli tersebut membeli barang tersebut berarti telah terjadi 

kesepakatan saling ridhlo dan tanpa ada pihak yang dirugikan.  

b.  Tidak Melakukan Sumpah Palsu  

Sumpah palsu sendiri merupakan hal yang dilarang dalam Islam 

disegala bentuk salah satunya dalam aktivitas bisnis. Tidak diperbolehkan 

seseorang melakukan sumpah palsu hanya untuk mendapatkan suatu 

harta atau kekayaan. Pedagang atau pebisnis harus menghindarinya 

karena sumpah palsu rawan terjadi terutama dalam mempromosikan 

barangnya supaya laku terjual. Seperti menawarkan barang kepada calon 

pembeli dengan melebih-lebihkan keunggulan yang sebenarnya tidak 

dimiliki dalam barang tersebut. Hanya demi sejumlah keuntungan jangan 

sampai seorang pedagang atau pebisnis melakukan dusta dalam aktivitas 

yang dijalankannya. 

c. Tidak Melakukan Praktik Ba‟i Najasyi 

Ba‟i Najasyi adalah suatu praktik dimana seorang pedagang atau 

pebisnis meminta sesorang untuk menawar dengan harga yang lebih 

tinggi dari harga jual biasanya dengan tujuan menarik calon pembeli 

untuk membeli dengan harga tersebut. Pelarangan praktik jual beli najasyi 

ini telah disebutan dalam H.R al-Bukhar dan Muslim bahwa ―dari Ibn 

„Umar bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli njasyi‖. Oleh 

karena itu, diharamkan bagi seseorang pebisnis yang menerapkan praktik 

najsyi dalam usahanya.  
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d.  Jujur dalam Takaran, Ukuran dan Timbangan  

Jumlah takaran, ukuran, dan tambangan yang dilakukan oleh 

pebisnis untuk diberikan kepada konsumen tidak boleh kita lebihkan dan 

kurangi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi para pelanggan 

atau konsumennya. Selain itu, pengurangan jumlah kuantitas barang 

tersebut termasuk dalam keuntungan yang tidak disebabkan dalam suatu 

transaksi atau sama dengan riba. Oleh karena itu, ketepatan dalam 

menakar jumlah barang sangat penting untuk menghindari riba.  

e. Tidak Melakukan Ikhtikar 

Ikhtikar ini merupakan tindakan menimbun barang masa sekarang 

dengan tujuan menjual barang tersebut di masa yang akan datang 

apabila mengalami kelangkaan dengan harga yang tinggi, maka 

keuntungan yang diperolehnya pun meningkat. Rasulullah sangat 

melarang tindakan ikhtikar karena mengandung kedzoliman. Larangan 

tindakan ikhtikar ini telah disebutkan dalam sebuah H.R. Muslim bahwa 

―dari Ma;mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang 

menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa)‖.  Ikhtikar sering 

disamakan dengan monopoli, karena sifatnya yang ingin menguasai 

pasar dan menginginkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa 

memberikan kesempatan pihak lain.  

3. Kebermanfatan (Maslahah – Benefit) 

Setiap bisnis yang dilakukan oleh seorang pebisnis harus memiliki 

kebermanfaatan bagi masyarakat. Beberapa tindakan yang harus 

dilakukan oleh seorang pebisnis muslim yang berkaitan dengan prinsip 

ihsan adalah sebagai berikut: 

a. Menjual Barang yang Baik (suci) dan Halal 
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Seorang pebisnis harus menjual barang atau komiditi yang baik 

(suci) dan halal. Hal ini bertujuan untuk menghindari penjualan barang 

yang dapat menyebabkan mudharat bagi umat (masyarakat). Sehingga 

bagi pebisnis hanya diperbolehkan menjual barang-barang halal dan baik 

yang dapat menjadikan maslahah bagi masyarakat. Maka, seorang 

pebisnis yang menjual haram atau tidak baik dilrang dalam Islam karena 

dapat merugikan bagi konsumennya.  

b.  Tidak Melakukan Bisnis yang Terdapat Unsur Kemudharatan  

 Seorang pebisnis muslim dilarang untuk melakukan bisnis yang 

dapat menimbulkan kemudharatan (bahaya) bagi pihak lain maupun 

lingkungan. Sabagai contoh, seorang petani anggur menjual hasil 

panennya kepada produsen minuman keras. Hal ini jelas dilarang karena 

petani tesebut juga mendukung produksi dari minuman keras. Maka 

transaksi jual beli yang dilakukan petani dengan produsen minuman keras 

tersebut tidak sah. Karena, dapat menciptakan suatu barang yang dapat 

menyebabkan bahaya bagi masyarakat.  

4.  Bertanggung jawab (Amanah-Responsibility) 

Pebisnis yang bertanggung jawab adalah seorang pebisnis yang 

berusaha untuk menepati perjanjian atau keterikatan antara dirinya 

dengan konsumen, dirinya dengan mitra usaha, dan tentunya segala 

sesuatu yang telah diamanahkan oleh Allah SWT dalam menjalankan 

bisnis. Beberapa bentuk penerapan prinsip amanah dalam menjalankan 

bisnis Islam adalah sebagai berikut: 

a.  Membayar Upah Pekerja atau Karyawan Segera Mungkin 

Salah satu etika yang harus diterapkan oleh seorang pebisnis 

adalah dengan segara memenuhi tanggung jawabnya salah satunya 

adalah upah pekerja. Apabila seorang pebisnis telah memiliki karyawan, 
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maka ia wajib segera membayar upah kepadanya. Dalam H.R Ibn Majah 

telah disebutkan bahwa ―Dari Abd. Allah ibn „Umar berkata: Rasulullah 

SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering 

keringatnya‖. Oleh karena itu, diwajibkan bagi seorang pebisnis untuk 

segera membayar upah kepada karyawannya tanpa menundanya. Hal ini 

dikarenakan dapat merugikan karyawannya dan termasuk dalam 

perbuatan dzolim. 

b.  Menepati Janji Kepada Konsumen dan Mitrausaha 

 Seorang pebisnis harus menepati janjinya kepada konsumen 

maupun mitrausaha. Semisal seorang pebisnis wajib menepati janji 

kepada konsumen yang memesan barang dengan waktu dan spesifik 

barang yang tela ditentukan di awal kesepakatan. Selanjutnya, seorang 

pebisnis juga harus menepati janji kepada mitrausaha terutama dalam hal 

utang piutang. Dalam Islam mewajiban seorang umat muslim untuk 

menanggapi dengan serius masalah pelunasan hutang. Seperti yang 

telah disebutkan dalam H.R Hakim bahwa Rasulullah SAW bersabda 

―sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar 

utangnya‖. 

c. Informasi simetri (symmetric information) 

Setiap pebisnis muslim wajib memberikan informasi sedetail 

mungkin terhadap barang yang dijual kepada konsumen maupun mitra 

usaha. Mulai, dari harga, kuantitas maupun kualitas barang. Setiap 

individu berhak mendapatkan informasi yang sama dan jelas dalam hal 

apapun terutama dalam hal bermuamalat. Oleh karena itu, dalam setiap 

transaksi pun semua pihak harus memiliki informasi yang sama. Apabila 

terdapat salah satu pihak yang belum memiliki kejelasan informasi 

mengenai produk maka transaksi tersebut tidak sah menurut Islam. 
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Penyampaian informasi ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh 

setiap pebisnis dalam menjual produknya.  

5. Keadilan (Adl - Justice) 

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk 

memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus 

diterima oleh pihak lain, sehingga masing-masing pihak mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk mlaksanakan hak dan kewaibannya tanpa 

mengalami rintangan atau paksaan (Idri, 2015: 357). Dalam prinsip 

keadilan yang diterapkan dalam etika bisnis Islam adalah menghindari 

adanya perbuatan dzalim dari berbagai pihak yang mampu merugikan 

salah satu pihak. Sehingga, prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam 

adalah seorang pebisnis harus memberikan semua hak yang sama 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Pihak-pihak tersebut 

meliputi konsumen, mitra usaha, dan juga karyawan bahkan masyarakat.  

Semua aktivitas bisnis yang dijalankan oleh pebisnis tidak boleh 

memiliki unsur zalim atau merugikan pihak lain dan hanya 

menguntungkan dirinya sendiri. Karena, perbuatan zalim dalam islam 

sendiri dilarang. Sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S Hud ayat 18 

bahwa ―Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang 

membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada 

Tuhan mereka, dan para saksi berkata, “Orang-orang inilah yang telah 

berdusta terhadap Tuhan mereka.” Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) 

atas orang-orang yang zalim‖. Sehingga, dalam menjalankan bisnisnya 

sendiri pelaku bisnis mslim harus menerapkan prinsip keadilan. Selalu 

berbuat adil kepada siapapun tanpa membeda-bedakan dan selalu 

memenuhi kewajibannya sehingga hak para pihak yang terlibat dalam 

bisnis dapat terpenuhi dengan baik.  
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Beberapa hal yang terdapat dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam tersebut 

harus dilaksanakan oleh para pelaku bisnis muslim. Apabila terdapat salah satu 

indikator yang terdapat dalam prinsip tersebut tidak terpenuhi maka dapat 

dikatakan pebisnis tersebut belum melaksanakan salah satu prinsip etika bisns 

Islam. Sehingga suatu etika bisnis Islam telah diterapkan oleh seorang pebisnis 

apabila telah melaksanakan semua indikator yang ada dalam prinsip-prinsip etika 

bisnis Islam tersebut.   

 

2.4 Urgensi Penerapan Etika Bisnis Islam 

Penerapan dari etika bisnis Islam sangatlah penting bagi pelaku bisnis 

muslim untk menciptakan suatu bisnis yang Islami. Pentingnya penerapan etika 

bisnis Islam ini tidak hanya dikarenakan keteguhan umat muslim kepada 

agamanya. Maka dari itu urgensi atau pentingnya penerapan dari etika bisnis 

Islam ini dapat ditinjau dari beberapa sisi. Menurut Djakfar (2012) urgensi 

penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan bisnis dapat ditinjau dari lima aspek 

yaitu teologis, watak manusia, sosiologis, teknologi, dan akademis. Berikut ini 

adalah penjelasan masing-masing aspek: 

1.  Aspek Teologis 

Berdasarkan aspek ini, telah dijelaskan bahwa dalam menjalankan 

kehidupan di dunia umat muslim harus berpedoman pada Al-Qur’an 

maupun hadist. Sehingga dalam melakukan bisnis pun harus 

berpedoman kepada kedua sumber tersebut. Sedangkan dalam 

praktiknya pun kita bisa berpedoman pada cara berdagang Rasulullah 

SAW yang mana beliau juga termasuk salah satu pedagang sukses yang 

tentunya menerapkan etika bisnis Islam. Oleh karena itu, pentingnya 

menerapkan etika bisnis Islam adalah berdasarkan ajaran agama Islam 

yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist (Sunnah) yang menuntut 
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umatnya berakhlak baik dalam menjalani kehidupan di dunia termasuk 

bisnis.  

2. Aspek Watak Manusia (Character) 

Pada dasarnya sifat manusia adalah tamak atau serakah yang 

selalu ingin mencapai keinginan (nafsu) mereka. Sedangkan hal yang 

harus terpenuhi oleh manusia hanyalah kebutuhan bukan keinginan. 

Begitu juga dengan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh umat muslim, 

mereka pasti mengingankan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu ukuran atau batasan dalam menjalankan 

bisnis yaitu dengan adanya etika bisnis Islam. Dari etika bisnis Islam ini 

terdapat nilai-nilai yang harus dipenuhi oleh pebisnis muslim dalam 

menjalani kegiatan bisnisnya. Sehingga terdapat batasan-batasan 

seorang pebisnis dalam  mencari keuntungan yaitu dengan memenuhi 

nilai-nilai dari etika bisnis Islam.  

3.  Aspek Sosiologis (Reality) 

Sifat selanjutnya yang dimilki oleh manusia adalah cenderung 

amoral (tidak bermoral). Sehingga ditakutkan pada kegiatan bisnis pun 

seorang pebisnis akan melakukan segala cara dalam mencapai 

keinginannya. Perilaku amoral yang dilakukan oleh para pebisnis ini akan 

menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu bentuk 

persaingan tidak sehat ini adalah monopoli. Praktik monopoli harus 

dihilangkan dalam aktivitas pasar karena dapat merugikan hak orang lain. 

Sehingga praktik-praktik amoral dalam kegiatan bisnis ini harus 

dihilangkan supaya terjadi persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu etika bisnis Islam dalam menjalankan kegiatan bisnis 

yang dilakukan oleh pebisnis muslim untuk menghindari praktik amoral 

dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.  
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4.  Aspek Teknologi 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan 

segala hal dilakukan melalui internet atau situs online. Begitu juga dengan 

bisnis atau kegiatan dagang yang telah dilakukan melalui internet, atau 

yang sering disebut dengan jual beli online. Adanya jual beli online 

memungkinkan berkembangnya praktik penipuan. Sehingga dengan 

adanya pedoman dalam bisnis yaitu etika bisnis Islam diharapkan para 

pebisnis Islam dapat menghindari keniatan menipu konsumen. 

Pemanfaatan teknologi pun harus dimanfaatkan dengan baik oleh para 

pebisnis karena mempermudah mereka dalam pemasaran. Serta 

mengurangi niat buruk dari pemanfaatan teknologi dalam kegiatan 

bisnisnya.  

5.  Aspek Akademis (Science-academic) 

  Diperlukan suatu kajian akademis tersendiri tentang etika bisnis 

baik etika bisnis global maupun etika bisnis Islam. Khususnya kajian 

akademis tentang etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan diperlukan suatu 

penanaman etika yang baik pada generasi penerus terutama dalam 

kegiatan bisnis. Adanya etika yang buruk ditakutkan akan 

menghancurkan perekonomian di dunia seperti adanya praktik monopoli. 

Sehingga dengan adanya pengembangan kajian akademis tentang etika 

bisnis (Islam) dapat menghasilkan teori baru sesuai dengan 

perkembangan zaman yang nantinya dapat dijadikan pedoman dalam 

menjalani bisnis. Dampak akhirnya adalah akan menciptakan suatu 

persaingan usaha yang sehat.  

Dari kelima aspek tersebut maka urgensi dari etika bisnis Islam ini tidak 

hanya dilihat dari sisi teologis atau pedoman agama Islam. Pentingnya 

penerapan etika bisnis Islam itu sendiri dapat disebabkan oleh karakter manusia 
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yang cenderung serakah dan dan tidak bermoral menyebabkan mereka 

melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginanannya salah satunya 

keuntungan maksimal. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman 

menyebabkan teknologi semakin berkembang yang memungkinkan pelaku bisnis 

menfaatkannya untuk lahan bisnis mereka sehingga tidak menutup kemungkinan 

untuk melakukan penipuan karena dalam transaksi tidak bertatap muka secara 

langsung. Terakhir yaitu pentingnya suatu akademis yang mampu mendorong 

manusia untuk selalu berperilaku baik terutama dalam bisnis. Kelima aspek 

tersebut menyebabkan etika bisnis Islam penting diterapkan. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang etika bisnis Islam ini pernah diteliti oleh beberapa 

peneliti. Di bawah ini tabel penelitian terdahulu tentang etika bisnis Islam.  

Tabel 2.1: Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul Metode Tujuan Hasil 

1. Amimah dan Amir, 

(2017), 

―Implementati-on of 

Islamic Business 

Ethics on Small 

and Medium Sized 

Enterprises 

(SMEs): Case 

Study of SMEs 

XYZ‖, Jurnal 

Ekonomi dan Studi 

Pembangunan, 18: 

2.  

 Deskriptif 

kualitatif 

 Observasi 

dan 

wawancara 

 Data analysis 

by Miles  

Mendeskripsik-

an penerepan 

etika bisnis 

syariah yang 

terdiri dari empat 

prinsip yaitu  

kesatuan, 

ekuilibrium, 

keinginan bebas, 

dan tanggung 

jawab di UKM 

XYZ 

 UKM XYZ telah 

menerapkan etika 

bisnis Islam dalam 

bisnisnya 

 Serta telah 

menerapkan 

keempat prinsip 

etika bisnis syariah 

yatu kesatuan, 

ekuilibrium, 

keinginan bebas, 

dan tanggung 

jawab. 
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No Nama dan Judul Metode Tujuan Hasil 

2. Jubaedi, dkk, 

(2018), 

―Implementasi Etika 

Bisnis Islam (Studi 

Kasus Pada 

Mahasiswa Prodi 

Ekonomi Syariah 

Angkatan 2014 

Fakultas Agama 

Islam Universitas 

Ibn Khaldun 

Bogor‖, Malia: 

Jurnal Ekonomi 

Islam, 9: 2. 

 Deskriptif 

kualitatif 

 Observasi 

dan 

wawancara 

 Analisis 

deskriptif 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

praktik etika 

bisnis Islam 

pada mahasiswa 

Prodi Ekonomi 

Syariah 

angakatan 2014 

Fakultas Agama 

Islam 

Universitas Ibn 

Khaldun Bogor 

yang telah 

menjalankan 

bisnis. 

 44% mahasiswa 

pebisnis telah 

memenuhi prinsip 

etika bisnis Islam 

(tauhid, keadilan, 

kebebasan, 

amanah dan 

kejujuran). 

 56% belum 

memenuhi prinsip 

etika biisnis Islam 

karena kurang 

sesuai dalam 

menjalankan 

bisnisnya, 

disebabkan kurang 

sesuai dengan 

prinsip tauhid dan 

amanah. 

3. Laia dan M. Shah, 

(2016), 

―Islamic.Ethical 

Business Practices 

Among Muslim 

Entrepreneurs: A 

Case Study in 

Syarikat FAIZ Sdn. 

Bhd. (SFSB)‖, 

International 

Journal of Business 

and Management 

Invention, 5: 12. 

 Kualititatif 

 Observasi 

Untuk 

mengetahui 

implementasi 

etika bisnis Islam 

diantara 

pengusaha 

muslim. 

Syarikat FAIZA Sdn. 

Bhd. menerapakan 

sistem etika dengan 

kombinasi beberapa 

elemen seperti iman 

dan taqwa pada Allah 

(tauhid), itikad baik 

dan benar 

(shidiq/jujur), menjual 

barang halal dan 

baik, dapat 

dipercaya, 

memperhatikan 

lingkungan sosial. 
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No Nama dan Judul Metode Tujuan Hasil 

4. Darmawati, (2012), 

―Perilaku Jual Beli 

di Kalangan 

Pedagang Kaki 

Lima Dalam 

Perspektif Etika 

Bisnis Islam (Studi 

Kasus Pedagang 

Buah-buahan di 

Kota Samarinda‖, 

Fenomena, 4: 2. 

 Deskriptif 

kualitiatif 

 Observasi 

dan 

wawancara 

 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

perilaku jual beli 

buah-buahan di 

kalangan 

pedagang kaki 

lim Kota 

Samarinda di 

tinjau dari etika 

bisnis Islam. 

Perilaku pedagang 

buah di Pasar Pagi 

Samarinda pada 

umumnya tidak 

memenuhi aturan 

yang diajarkan dalam 

etika bisnis Islam 

karena terdapat 

kecurangan (tidak 

menerapkan prinsip 

kejujuran) dalam 

menggunakan 

timbangan. 

5. Abdurrahman, 

(2017), ―Prinsip-

prinsip Praktik 

Bisnis dalam Islam 

Bagi Pelaku Usaha 

Muslim‖, Jurnal 

Hukum Ius Qula 

Iustum: 24: 3.  

 Deskriptif 

kualitatif 

 Studi literatur 

Mengetahui 

prinsip-prinsip 

yang diterapkan 

dalam praktik 

bisnis ditinjau 

dari perspektif 

Islam. 

Nilai-nilai moral 

seperti keadilan, 

kejujuran, amanah, 

profesionalisme, 

transparansi, dapat 

dipercaya, jauh dari 

hal yang haram dan 

kezaliman adalah 

prinsip dasar dalam 

praktik bisnis bagi 

pelaku usaha muslim 

yang bersumber 

pada Al-Qur’an dan 

Sunnah 

6. Hafya A. Tlaiss, 

(2015), ―How 

Islamic Business 

Ethics Impact 

Women 

Entrepreuners: 

 Kualitatif 

 Wawancara 

 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana etika 

bisnis dan nilai-

nilai Islam 

berdampak pada 

 Nilai dan etika 

bisnis Islam (amal 

shalih, shidiq, 

amanah, haqq, 

adil, dan ihsan) 

telah diterapkan 
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No Nama dan Judul Metode Tujuan Hasil 

Insight From Four 

Arabic Middle 

Eastern Countries‖, 

Journal Business 

Ethics, 129: 859 

cara pengusaha 

wanita muslim 

dalam 

menjalankan 

bisnisnya di 

Arab. 

dalam kegiatan 

usaha yang 

dijalankan  oleh 

pengusaha wanita 

di Arab. 

 Dalam 

menjalankan 

bisnisnya mereka 

mencari 

kesejahteraan 

(falah) dan 

keunggulan 

(itqan). 

7. 

 

Dwi Santosa, 

(2017), 

―Implementasi Etika 

Bisnis Islam di 

Industri 

Pengecoran Logam 

Batur, Ceper, 

Klaten‖, Malia: 

Jurnal Ekonomi 

Islam, 8: 2 

 Kualitatif 

 Wawancara 

dan 

observasi 

Untuk 

mengetahui 

implementasi 

etika bisnis Islam 

di Industri 

Pengecoran 

Logam Batur, 

Ceper Klaten. 

Pengusaha 

pengecoran logam 

Batur, Caper, Klanten 

telah menerapkan 

etika bisnis Islam 

dengan memberikan 

informasi produk 

yang benar, jujur, 

memberi jaminan dan 

kenyamanan kepada 

konsumen. Serta 

juga memiliki 

tanggung jawab 

sosial yaitu 

mengentaskan 

kemiskinan (zakat). 
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No Nama dan Judul Metode Tujuan Hasil 

8. Ahmad Hulaimi, 

dkk, (2017), ―Etika 

Bisnis Islam dan 

Dampaknya 

Terhadap 

Kesejahteraan 

Pedagang Sapi‖, 

Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Islam, 2: 

1 

 Kualitatif 

deskriptif 

 Observatif 

parsitif, 

wawancara, 

dokumentasi 

 snowball 

sampling 

 reduksi data, 

display data, 

dan menarik 

kesimpulan 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

etika bisnis 

Islam yang 

dilaksanakan, 

dan dampaknya 

teradap 

kesejahteraan 

pedagang ternak  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pedagang sapi di 

Masbagik belum 

menerapkan prinsip 

etika bisnis Islam, 

sehingga tidak 

semua pedagang 

ternak mendapatkan 

kesejahteraan karena 

belum mencukupi 

kebutuhan dharuriyat 

Sumber: Data diolah, 2018 
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2.6 Kerangka Pikir 

 Alur pikir penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada 

gambar 2.1 berikut ini. 

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2018

Etika Bisnis Islam 

 Prinsip Tauhid 

 Prinsip Kejujuran 

 Prinsip Keadilan  

 Prinsip Ihsan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan metode interaksi simbolik. Menurut Creswell dalam J.R. Raco 

(2013 : 7) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah ―suatu pendekatan atau 

penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral‖. Dalam 

mengetahui gejala sentral tersebut diperlukan suatu wawancara kepada informan 

penelitian dengan mengajukan pertanyaan terkait permasalahan atau gejala 

penelitian, untuk mengetahui jawaban.  

 Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah 

diperlukannya suatu penjelasan dan pengamatan mengenai penerapan etika 

bisnis dari pelaku UMKM muslim makanan dan minuman. Data berupa angka 

belum cukup untuk menjawab terkait jawaban yang ingin diperoleh dalam 

penelitian ini, sehingga diperlukan suatu penjelasan yang mendalam melalui 

informan penelitian. Penjelasan atau data dari para informan akan dikumpulkan 

yang kemudian akan dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat berupa diskripsi 

atau penjelasan, selanjutnya disimpulkan untuk mendapatkan sebuah jawaban 

atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 J.R Raco menyebutkan terdapat lima metode dalam penelitian kualitatif 

yaitu fenomenologi, interaksi simbolik, etnhografi, heuristik, dan hermeneutika.  

Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan salah satu metode kualitatof yaitu 

interaksi simbolik. Menurut J.R Raco (2013: 87) mendefinisikan bahwa ―teori 

interaksi simbolik sangat menekankan pentingnya arti dan penafsiran sebagai 
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proses hakiki manusia dalam bersikap dan berelasi‖. Penggunaan metode 

interaksi simbolik ini akan mempermudah peneliti untuk mengetahui bagaimana 

seorang pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga dengan metode 

kualitatif ini peneliti mampu menafsirkan setiap tindakan atau aktivitas yang 

dilakukan oleh pelaku UMKM muslim dalam menjalankan bisnisnya apakah telah 

sesuai dengan etika bisnis Islam.   

 

3.2 Unit Analisis dan Penentuan Informan 

3.2.1 Unit Analisis 

Unit analisis penelitian yaitu organisasi, kelompok orang, kejadian, atau 

hal-hal lain yang dijadikan objek penelitian (Juliansyah, 2012 : 29). Oleh karena 

itu, unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM muslim makanan dan 

minuman di kabupaten Tuban sebagai subjek dalam penelitian ini. Serta, praktik 

bisnis yang dijalankan oleh pelaku UMKM muslim di Kabupaten Tuban sebagai 

objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kedua hal tersebut yang akan 

dijadikan unit analisis dalam penelitian ini.  

3.2.2 Penentuan Informan 

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik 

bisnis yang dijalankan oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman muslim di 

Kabupaten Tuban. Hal ini merujuk pada perilaku atau budaya yang pelaku 

UMKM muslim jalankan dalam melaksanakan aktivitas bisnsinya sehari-hari. 

Oleh karena itu, diperlukan informan yang akan menjelaskan bagaimana praktik-

praktik binis yang dijalankan oleh pelaku UMKM muslim itu sendiri. Dalam 

penelitian terdapat dua informan yaitu informan kunci dan informan pendukung.  

1. Informan Kunci 

Pada penelitian ini diperlukan informan kunci yaitu seseorang 

yang memahami dan mengerti tentang praktik bisnis. Maka dari itu, 
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informan kunci dalam penelitian ini tentunya adalah pelaku usaha baik 

dengan skala kecil, mikro maupun menengah. Dalam penentuan informan 

kunci ini terdapat beberapa kriteria yaitu: 

a.  Muslim 

  Kriteria utama dan paling mendasar dalam penentuan 

informan tentunya adalah beragama Islam. Setidaknya informan 

mengerti tentang bagaiamana praktik bisnis yang dijalankan 

sesuai dengan ajaran ataupun nilai-nilai dari agamanya yaitu 

agama Islam. Sehingga, peneliti mampu mengerti apakah mereka 

telah menjalankan praktik bisnis sesuai dengan ajaran dan nilai 

Islam dalam hal ini adalah etika bisnis Islam. 

b. Home Industry (Industi Rumahan) Makanan dan Minuman 

  Artinya bahwa usaha yang dijalankan oleh informan harus 

bersifat home industry khusus di bidang makanan dan minuman. 

Sehingga kegiatan usaha yang dijalankan tidak hanya memperjual 

belikan barang namun juga memproduksi barang yang nantinya 

akan dipasarkan. Tujuan kriteria ini adalah untuk memperdalam 

informasi tentang bagaimana praktik bisnis yang dijalankan mulai 

dari proses produksi dan penjualannya.  

c. Lama Usaha Minimal 10 Tahun 

  Kriteria penentuan informan selanjutnya adalah minimal 

usaha telah berdiri 10 tahun. Sehingga, informan telah memiliki 

banyak pengalaman tentang usaha yang mereka jalankan. Lama 

pengalaman usaha ini juga akan membentuk karakter bagaimana 

praktik bisnis yang dijalankan. Serta, telah berpengalaman dalam 

menghadapi persaingan dengan pelaku UMKM lainnya. 
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d. Memiliki Karyawan 

  Kriteria terakhir dalam penentuan informan adalah telah 

memiliki karyawan. Tujuan dari penetuan informan ini adalah 

untuk membantu peneliti dalam memberikan informasi tambahan 

mengenai praktik bisnis yang dijalankan oleh informan kunci. 

2.  Informan Pendukung 

  Dalam penelitian ini diperlukan informan pendukung yaitu pihak-

pihak yang terlibat dalam praktik bisnis itu sendiri. Tujuan lain dari 

informan pendukung ini adalah untuk memberikan informasi tambahan 

mengenai praktik bisnis yang dijalankan oleh informan kunci. Informan 

pendukung dalam penelitian ini adalah karyawan dan konsumen. 

Sehingga, dengan adanya informan pendukung ini akan memberikan 

informasi tambahan terkait apa yang dibutuhkan oleh peneliti tentunya 

terkait dengan praktik bisnis.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah 

yang akan digunakan dalam proses pengambilan data terkait permasalahan 

penelitian. Oleh karena itu, diperlukan untuk mengetahui terlebih dahulu jenis 

dan sumber data serta teknik pengumpulan data itu sendiri. Berikut ini akan 

dijelaskan lebih rinci mengenai metode pengumpulan data. 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data  

Pendekatan penelitian ini adalah kualitiatif, maka diperlukan data yang 

bersifat kata atau kalimat dari para informan untuk mampu dianalisis. Sedangkan 

data dari penelitian ini diperoleh dari dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh langsung dari sumber 

utama atau informan melalui dua teknik yaitu wawancara dan observasi. 
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Sedangkan, data sekunder diperoleh dari beberapa literature yang bersumber 

dari buku, internet, dan jurnal.  

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif terdiri dari tiga yaitu 

wawancara mendalam (in-depth interview), observasi terlibat, dan pengumpulan 

dokumen (Afrizal, 2016: 20). Ketiga teknik dilakuakan dalam penelitian ini, berikut 

adalah penejelasan dari masing-masing teknik: 

1.  Wawancara 

Teknik wawancara sendiri merupakan suatu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui komunikasi oleh peneliti dengan informan. 

Dari wawancara tersebut akan diperoleh suatu informasi terkait dengan 

hal-hal yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Pada penelitian ini diperlukan suatu teknik wawancara tak struktur. Deddy 

(2010: 182) mengatakan bahwa ―wawancara tak struktur bersifat luwes, 

susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan 

dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya  (agama, 

suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb)‖. Sehingga dalam 

wawancara tak struktur ini, informan mampu mendefinisikan atau 

menjabarkan jawaban yang diajukan peneliti dengan bahasa mereka 

sendiri. 

Tujuan dilakukannya wawancara tak struktur ini adalah supaya 

peneliti memperoleh jawaban yang jujur, lengkap, dan mendalam dari 

informan. Dari informasi yang telah dijabarkan oleh informan tersebut, 

peneliti harus mampu memahami maknanya. Apabila peneliti belum 

memahami makna dari jawaban informan maka dapat mengulang 

pertanyaan dengan penjabaran yang lebih dalam. Oleh karena itu, peneliti 
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memilih teknik wawancara tak terstruktur untuk mengetahui penjelasan 

informasi yang lengkap dan mendalam dari para informan dalam 

penelitian ini. 

2.  Observasi 

Seperti yang telah disampaikan oleh Ulin (2002) dalam Asfi (2017: 

65) bahwa observasi sendiri terdapat dua jenis yaitu observasi insider 

(partisipatif) dan observasi outsider (non-partisipatif). Observasi outsider 

sendiri memiliki makna bahwa peneliti menjaga jarak dari objek atau 

subjek yang akan diteliti, dengan tujuan mampu mengggunakan 

perspektifnya sendiri. Sedangkan observasi insider memiliki makna 

bahwa peneliti tidak menjaga jarak dengan objek atau subjek yang diteliti 

sehingga mampu berinteraksi langsung dan mendapatkan persepektif 

dari mereka.  

Pada penelitian ini peneliti memilih observasi partisipatif atau 

insider untuk mampu mengamati langsung objek atau subjek yang diteliti. 

Subjek yang akan diamati dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM 

muslim di kabupaten Tubaan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan 

sebagai objek yang akan diteliti. Sehingga mampu mengamati bagaimana 

pemahaman etika bisnis Islam yang dilakukan oleh UMKM muslim dalam 

menjalankan aktivitas bisnis nya. Selain itu, dengan obesrvasi partisipatif 

peneliti mampu mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam 

dari para pelaku UMKM tersebut.  

3.  Dokumentasi 

Teknik pengumpulan dokumentasi ini merupakan teknik 

pengumpulan data pelengkap dari teknik wawancara dan observasi. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Creswell (2015) dalam Asfi (2017: 59) 

data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini bersumber dari dokumen 
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data publikasi dari lembaga pemerintahan atau survey, koran, notulensi 

meeting, artikel jurnal, laporan penelitan, dan surat. Sehingga data yang 

diperlukan dari teknik dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa 

jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Tuban itu sendiri. Dimana, data 

UMKM ini sendiri direncanakan oleh peneiliti akan diperoleh melalui 

dokumentasi atau laporan Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Tuban.   

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data interaktif by Miles and Huberman. Teknik 

analisis menurut Miles dan Huberman (1994) dalam Pawiot (2007) terdiri dari 

empat tahap yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), dan penarikan serta pengujian 

kesimpulan (drawing and verifying conclucion), berikut penjelasannya: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Tahap pertama yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari 

informan. Adapun cara memperoleh informasi dari informan kunci 

maupun pendukung adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara 

yang dilakukan kepada informan tentunya terkait dengan praktik bisnis 

pelaku UMKM muslim di kabupaten Tuban.  

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Setelah data dari informan telah dikumpulkan, maka tahap 

selanjutnya adalah tahap reduksi data. Reduksi data ini sendiri terdiri dari 

tiga tahap. Tahap pertama yaitu menulis kembali hasil hasil catatan 

maupun rekaman yang telah diperoleh dari wawancara. Selanjutnya, 

dilakukan pemilahan informasi penting terutama pada wawancara tak 
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struktur pasti terdapat data-data yang tidak terlalu penting sehingga perlu 

disisihkan. Tahap terakhir yaitu menginterprasikan data untuk 

menemukan makna yang disampaikan oleh informan. Dari interpretasi 

tersebut diberi kode sesuai dengan kategori-kategori.  

3. Penyajian Data (Data Display) 

Tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Pada tahap ini dilakukan 

penyajian temuan penelitian yang telah direduksi. Penyajian hasil temuan 

dapat berupa diagaram atau matrik. Penyajian data sendiri dapat berupa 

matrik, diagaram, tabel, bagan, dan teks naratif. Pada penelitian ini 

tentunya data disajikan dalam bentuk teks naratif.  

4. Kesimpulan/Verifikasi 

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Dimana setelah penyajian hasil temuan penelitian maka tahap 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti 

menginterpretasikan atas temuan yang diperoleh dari penelitian baik 

melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.  

Apabila ketiga tahap tersebut telah dilakukan oleh peneliti telah mendapatkan 

temuan dari hasil penelitian yang nantinya dapat menjawab fokus atau rumusan 

penelitian.  

 

3.5 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengecekan 

keabsahan temuan untuk mengetahui apakah data tersebut telah valid dan 

reliabel. Pengecekan keabsahan temuan adalah untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh telah valid dan reliabel. Seperti yang telah dikemukakan oleh  Asfi 

(2017: 95) bahwa ―validitas pada penelitan kualitatif diketahui dengan melihat 

apakah data yang didapat sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menunjukkan 
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realitas yang sebenarnya. Sedangkan, Sarantakos (Asfi, 2017:95) menyebutkan 

bahwa ―reliabilitas berbicara tentang konsistensi, dimana  pada penelitian 

kualitatif dapat dicapai dengan mendapatkan data dari berbagai macam 

perspektif‖.   

Pada penelitian ini teknik analisis data sendiri menggunakan model 

interaktif Miles dan Huberman, maka salah satu teknik pengecekan keabsahan 

temuan adalah dengan teknik triangulasi (triangulasi method). Seperti yang telah 

disebutkan oleh Asfi (2017: 97) bahwa ―jika merujuk pada model interaktif untuk 

analisis data, maka triangulasi adalah salah satu teknik yang peneliti gunakan 

untuk verifikasi data‖. Teknik triangulasi pada penelitian ini dilakukan 

pengambilan, reduksi, penyajian, dan penyimpulan data secara berulang. Tujuan 

dari penggunaan metode triangulasi ini adalah untuk mengecek kembali apakah 

data yang diperoleh telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti dan 

menggambarkan realitas yang ada. 

Menurut Patton dalam Pawito (2007: 99) menyebutkan bahwa terdapat 

empat jenis teknik triangulasi yaitu triangulasi data (sering kali juga disebut 

dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori dan triangulasi 

peneliti. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. 

Pertama, teknik triangulasi data atau sumber, peneliti mencari sumber dari 

beberapa informan yang berbeda terkait persoalan yang sama. Sehingga, data 

yang diperoleh tidak hanya bersumber dari satu informan saja, dan tujuannya 

adalah untuk menguji dari satu sumber dengan data dari sumber lain. Kedua, 

peneliti juga menggunakan teknik triangulasi metode, yaitu dalam mencari data 

tidak hanya digunakan dengan satu metode namun beberapa metode. Dalam hal 

ini, peneliti tidak hanya melakukan wawancara kepada informan saja akan tetapi 

juga melakukan observasi secara langsung untuk mengecek apakah informasi 

yang diberikan dari informan menggambarkan realita atau tidak.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 

Kabupaten Tuban 

Sebelum membahas mengenai gambaran umum para pelaku usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tuban, peneliti akan 

membahas terlebih dahulu gambaran umum wilayah Kabupaten Tuban itu 

sendiri. Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Jawa Timur yang terletak di jalur pantai utara (Pantura) pulau Jawa. Selain 

terletak di tepi pantai pulau Jawa bagian utara, lokasi wilayah Kabupaten Tuban 

sendiri terletak di sebelah barat Kabupaten Lamongan, sebelah utara Kabupaten 

Bojonegoro, dan sebelah timur Kabupaten Rembang dan Blora Jawa Tengah. 

Luas wilayah Kabupaten Tuban ini sebesar 1.904,70 km2, serta memiliki jumlah 

penduduk sebesar 1.315.155 jiwa pada tahun 2018.  

Wilayah Kabupaten Tuban juga terletak pada deretan Pegunungan Kapur 

Utara sehingga terkenal dengan julukan Kota Seribu Goa. Selain itu, Kabupaten 

Tuban juga terkenal dengan julukan Bumi Wali. Hal ini dikarenakan, Kabupaten 

Tuban merupakan salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran 

Agama Islam. Dalam aktivitas ekonomi, sebagian besar masyarakat Kabupaten 

Tuban menggantungkan pada sektor pertanian. Dalam mengerakkan aktivitas 

ekonominya di berbagai sektor, tentunya peran dari para pelaku usaha sangat 

penting. Baik pelaku usaha dengan skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. 

Pada penelitian kali ini peneliti akan menjadikan pelaku usaha skala mikro, kecil, 

dan menengah yang ada di kabupaten Tuban sebagai subjek penelitian. Berikut 
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ini akan disajikan tabel jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tuban berdasarkan 

bidang usaha dan kecamatan pada tahun 2017.  

Tabel 4.1: Jumlah UMKM Di Kabupaten Tuban Menurut Bidang Usaha Dan 
Kecamatan Tahun 2017 

KECAMATAN BIDANG USAHA JUMLAH 

Mamin Furnitur Material Retail Jasa Fashion 

Tuban 28 2 2 45 2 6 85 

Jenu 113 22 34 46 46 5 266 

Semanding 26 2 0 30 4 11 73 

Palang 94 4 0 73 10 17 198 

Rengel 57 44 38 26 61 6 232 

Grabagan 88 39 11 70 59 3 270 

Widang 46 2 0 44 10 6 108 

Merakurak 22 2 0 13 0 1 38 

Plumpang 204 67 165 73 80 28 617 

Soko 55 490 40 29 3 14 631 

Senori 138 5 0 4 2 1 150 

Parengan 93 12 0 2 1 1 109 

Singgahan 121 4 4 13 10 3 155 

Bangilan 263 29 12 37 43 3 387 

Jatirogo 272 6 0 31 9 2 320 

Bancar 117 1 0 26 3 2 149 

Kenduruan 31 27 12 8 1 1 80 

Montong 111 12 1 10 32 18 184 

Kerek 147 9 0 2 17 69 244 

Tambakboyo 65 0 0 10 4 0 79 

TOTAL 2.091 779 319 592 397 197 4.375 

Sumber: Pendataan UMKM Kabupaten Tuban Per Kecamatan Tahun 2017 oleh 
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Perindusrian, dan 

Perdagangan Kabupaten Tuban pada tahun 2017 total keseluruhan jumlah 

UMKM yang ada di Kabupaten Tuban adalah sebesar 4.375 unit usaha. 
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Berdasarkan tabel yang telah disajikan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah 

pelaku UMKM terbesar di Kabupaten Tuban adalah Kecamatan Soko yaitu 

sebesar 631 unit usaha atau 14.42% dari total keseluruhan UMKM. Kecamatan 

yang jumlah UMKM termasuk kedalam lima besar adalah Kecamatan Soko, 

Kecamatan Plumpang sebesar 617 (14.1%), Kecamatan Bangilan sebesar 387 

(8.85%), Kecamatan Jatirogo sebesar 320 (7.31%), dan yang terakhir yaitu 

Grabagan sebesar 270 (6.17%). Sedangkan, jumlah pelaku UMKM terkecil yang 

ada di Kabupaten Tuban berada di Kecamatan Semanding yaitu hanya sebesar 

73 unit usaha atau sekitar 1.67% dari total keseluruhan UMKM.   

Sedangkan, berdasarkan bidang usahanya jumlah UMKM di Kabupaten 

Tuban didominasi oleh kelompok makanan dan minuman. Jumlah pelaku UMKM 

yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman ini adalah sebesar 2.091 

unit usaha atau sebsar 47.79% dari total keseluruhan jumlah UMKM. Kedua, 

sebesar 17.8% atau 779 UMKM di Kabupaten Tuban bergerak di bidang usaha 

furniture dan peralatan rumah tangga. Ketiga, pelaku UMKM dibidang 

perdagangan umum yaitu sebesar 13.53% atau sebesar 592 unit usaha. 

Keempat, pelaku UMKM yang bergerak di bidang jasa yaitu sebesar 9.07% atau 

397 unit usaha. Kelima, pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha material 

yaitu sebesar 7.29% atau 319 unit usaha. Terakhir, yaitu bidang usaha fashion 

yaitu hanya sebesar 4.5% atau 197 unit usaha.  

Dari keenam bidang usaha tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

para pelaku UMKM di Kabupaten Tuban bergerak di bidang usaha makanan dan 

minuman. Oleh karena itu, dengan jumlah yang paling besar diantara bidang 

usaha yang lain tentunya persaingan diantara pelaku UMKM makanan dan 

minuman semakin ketat. Ketatnya persaingan ini akan menciptakan berbagai 

cara dari masing-masing para pelaku UMKM makanan dan minuman untuk 

menarik minat masyarakat dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. 
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Sehingga, fokus dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang bergerak di 

bidang usaha makanan dan minuman. Serta, pelaku UMKM yang tidak hanya 

menjual suatu produk makanan maupun minuman namun juga bergerak dalam 

bidang produksinya atau lebih dikenal dengan home industry makanan dan 

minuman.  

 

4.2 Gambaran Umum Informan 

 Pada penelitian ini terdapat dua kategori informan, yaitu informan kunci 

dan informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pelaku 

usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kabupaten Tuban. Penentuan 

informan kunci ini harus berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Kriteria-kriteria tersebut dijadikan acuan untuk mengukur pelaku UMKM 

yang layak dijadikan informan kunci dalam penelitian ini. Sehingga, informan 

kunci mampu memberikan jawaban terkait permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam penelitian ini.  

Selain informan kunci, terdapat juga informan utama. Informan utama ini 

merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik bisnis yang dijalankan oleh 

informan kunci. Informan utama ini tidak hanya yang terlibat dalam praktik bisnis 

tetapi juga memahami betul terkait praktik bisnis yang dijalankan oleh informan 

kunci. Sehingga, informan utama ini akan diperlukan apabila informasi dari 

informan kunci dianggap kurang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. Berikut ini adalah tabel data informan kunci dan informan 

utama. 
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Tabel 4.2: Data Informan Kunci 

No. Nama 
Nama 

Usaha 

Lama 

Usaha 
Karyawan Alamat 

1. Samingun Tahu Uap 30 tahun Lima 
Ds. Ngrojo, Kec. 

Bangilan 

2. Jumilah 
Kerupuk Yuk 

Jum 
28 tahun Sebelas 

Ds. Wotsogo Kec. 

Jatirogo 

3. Samiti Murni Bakery 10 tahun Delapan 
Ds. Demit,  Kec. 

Jatirogo 

4. Yuni Setiorini Keripik Melati 20 tahun Dua 
Ds. Wotsogo Kec. 

Jatirogo 

5. Sarpin 
Kerupuk 

Sarpin 
37 tahun Lima 

Ds. Pulut Kec. 

Bangilan 

Sumber: Data Primer, (Observasi dan Wawancara UMKM Kabupaten Tuban 2019 

Informan kunci pertama yaitu Bapak Samingun, usaha yang dijalankan 

sudah berjalan sejak 30 tahun yang lalu dan memasuki generasi ke tiga. Dari 

usaha tersebut telah mampu mempekerjakan 5 orang karyawan serta satu 

harinya mendapatkan keuntungan bersih minimal Rp. 100.000,00. Peneliti ingin 

mengetahui apakah usaha yang telah dijalankan oleh informan telah sesuai 

syariat Islam. Terutama, informan terkenal religius oleh masyarakat sekitarnya. 

Tentunya dengan tingkat religuisitas tersebut informan telah memahami 

bagaimana praktik bisnis sesuai dengan syariat Islam.  

 Kedua yaitu Ibu Jumilah, usaha yang didirikan telah bertahan cukup lama 

yaitu 28 tahun. Dari usaha yang didirikanya tersebut telah mampu 

mempekerjakan 11 orang karyawan dan mengasilkan keuntungan bersih minimal 

Rp. 3.000.000,00 per bulan. Usaha yang didirikan oleh informan sangat 

mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitarnya. Hal ini dikarenakan, selain 

menjadikan sejumlah masyarakat sekitar sebagai karyawan juga memberikan 

modal ke beberapa warga setempat berupa kerupuk (produk usahanya) untuk 

dijual di pasaran. Sehingga, banyak tengkulak yang membeli produk ke informan 
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dan produk pun terkenal di beberapa daerah kecamatan yang ada di Kabupaten 

Tuban dan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang yaitu 

Sarang. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui apakah dengan keberhasilan 

informan dalam memasarkan produk usaha sampai di luar daerah Kabupaten 

Tuban telah menerapkan etika bisnis Islam dalam bisnis yang dijalankannya 

sehingga tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.   

 Ketiga yaitu Bapak Samiti, usaha yang dijalankan baru didirikan sekitar 

10 tahun yang lalu. Dari usaha tersebut telah mampu mempekerjakan 8 orang 

karyawan dan menghasilkan keuntungan bersih kurang lebih Rp. 100.000.00 per 

hari  Namun, telah memiliki cabang toko sebesar empat cabang yang tersebar di 

empat kecamatan di Kabupaten Tuban. Informan terkenal dermawan kepada 

masyarakat sekitar, dimana setiap tahunnya mengadakan acara untuk 

masyarakat sekitar. Serta terkenal sangat religius bahkan membimbing para 

karyawannya untuk melaksanakan ibadah sholat melalui memberikan 

punishment bagi yang tidak melaksanakan. Sehingga, peneliti ingin mengetahui 

apakah dengan terkenalnya produk hingga membuka empat cabang usaha yang 

baru didirikan selama 10 tahun serta tingkat religiusitasnya telah menerapkan 

etika bisnis Islam dalam bisnis yang dijalankannya.  

 Keempat yaitu Ibu Yuni, usaha yang didirikan termasuk terkecil diantara 

informan kunci lainnya. Hal ini dilihat dari jumlah karyawan yang dimiliki hanya 

sebesar dua orang. Namun, usaha yang didirikannya telah bertahan selama 20 

tahun serta informan adalah satu-satunya produsen keripik tempe yang ada di 

Desa Wotsogo. Selain itu, informan juga terkenal sebagai orang yang baik dan 

religius bahkan tidak melakukan produksi keripik tempe setiap hari minggu 

karena selalu mengikuti pengajian di masjid. Sehingga, dengan satu-satunya 

pengusaha keripik tempe yang ada di Desa Wotsogo serta usaha bertahan 
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cukup lama apakah telah mempraktik bisnis sesuai dengan etika bisnis Islam dan 

tidak melakukan praktik bisnis yang melanggar ajaran Islam. 

 Kelima yaitu Bapak Sarpin, usaha telah bertahan selama 37 tahun dan 

sekarang telah memiliki karyawan yaitu lima orang.  Dahulu merupakan satu-

satunya usaha krupuk yang ada di desa Bangilan bahkan karyawannya sangat 

banyak. Namun, pernah mengalami kemacetan operasional selama kurang lebih 

2 tahun karena terdapat beberapa kendala dan sekarang mulai beroperasi 

kembali. Salah satu alasan kemacetan produksi yang dialami informan adalah 

banyaknya pesaing usaha sehingga sulit untuk bertahan. Peneliti ingin 

mengetahui apakah dengan kemampuan bertahan dalam berbisnis yang 

dilakukan oleh informan telah menerapkan etika bisnis Islam dalam praktik bisnis 

yang dijalankannya. Serta, adakah keterkaitan antara etika bisnis Islam dengan 

kemacetan produksi yang dialami oleh informan.  

Tabel 4.3 Data Informan Pendukung 

No. Nama Usia Alamat Rumah 

1. Uli 27 Tahun Ds. Ngrojo Kec. Bangilan 

2. Nana 22 Tahun Ds. Ngrojo Kec. Bangilan 

3. Suyono 45 Tahun Ds. Wotsogo Kec. Jatirogo 

4. Sulastri 52 Tahun Ds. Wotsogo Kec. Jatirogo 

5. Setya Nifah 21 Tahun Ds. Pulut Kec. Bangilan 

6. Jasminten 51 Tahun Ds. Wotsogo Kec. Jatirogo 

Sumber: Data Primer, (Observasi dan Wawancara UMKM Kabupaten Tuban 2019) 

Alasan keenam informan pendukung tersebut diperlukan dalam penelitian 

ini karena kurangnya informasi yang diberikan oleh informan kunci. Sehingga, 

keenam informan pendukung tersebut dipilih untuk menambahkan informasi dari 

informan kunci yang dianggap kurang oleh peneliti. Peneliti memilih keenam 
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informan pendukung tersebut karena mereka memahami praktik bisnis yang 

dijalankan oleh informan kunci. Jadi, informan pendukung adalah para karyawan 

yang mengerti bagaimana perilaku pemilik selama proses produksi, berperilaku 

terhadap mereka, dan bagaimana praktik jual beli yang dilakukannya. Serta, 

konsumen yang rumahnya terletak tidak jauh dari informan kunci. Sehingga, 

mereka akan mengetahui lebih jauh terkait bagaimana perilaku para informan 

kunci dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.  

 

4.3 Praktik Bisnis Informan Ditinjau Dari Prinsip-prinsip Etika Bisnis 

Islam 

Pada sub bab ini peneliti akan membahas bagaimana praktik bisnis yang 

dilakukan oleh kelima pelaku UMKM muslim makanan dan minuman yang 

dijadikan informan kunci dalam penelitian ini. Dimana, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kelima informan kunci belum menerapkan sepenuhnya 

etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis yang dijalankannya. Hal ini dikarenakan, 

kelima informan belum menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip dari etika bisnis 

Islam itu sendiri. Berikut ini akan dibahas terkait praktik bisnis yang dijalankan 

oleh masing-masing informan ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. 

4.3.1 Informan 1 (Bapak Samingun/ UMKM Tahu Uap) 

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa informan belum 

menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Hal ini 

dikarenakan, informan hanya menerapkan satu prinsip yaitu prinsip kejujuran. 

Sedangkan, keempat prinsip lain seperti tauhid, kebermanfaatan, bertanggung 

jawab, dan juga keadilan belum diterapkan oleh informan. Sehingga, etika bisnis 

islam belum diterapkan oleh informan. Karena, etika bisnis Islam diterapkan oleh 
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pebisnis muslim apabila kelima prinsip telah dijalankannya. Berikut ini akan 

dibahas dari masing-masing prinsip. 

4.3.1.1 Prinsip Tauhid (Unity) 

Informan belum menerapkan sepenuhnya prinsip tauhid dalam aktivitas 

bisnis yang dijalankan. Hal ini dikarenakan, dalam aktivitas bisnis yang dilakukan 

mengganggu ibadah wajib yaitu sholat. Berikut ini penjelasan dari informan 

terkait aturan jam istirahat: 

Ngonten niku nggeh tergantung orange kalo istirahat nggeh monggo nek 
mboten nggeh mboten nopo-nopo soalnya kita nggak mengikat soale jam 
tujuh toh jam delapan mulai marine nggeh jam dua belas toh jam satu. 
kadang nggeh jam tiga tergantung naik turunnya pasar” 

Kalau itu tergantung orangnya, kalau istirahat ya silahkan jika enggak ya 
nggak masalah soalnya kita nggak mengikat. Soalnya jam tujuh atau jam 
delapan mulai selesainya ya jam dua belas atau jam satu biasanya ya 
jam tiga tergantung naik turunnya pesanan. 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas produksi sendiri 

dilakukan pada pukul 08.00 dan selesai pukul 13.00. Atau dalam kondisi tertentu 

semisal terdapat kenaikan permintaan pasar, maka kegiatan produksi dapat 

dilaksanakan sampai pukul 15.00. Sedangkan, untuk istirahat sendiri pemilik 

tidak membatasi karena membebaskan karyawannya untuk melakukan istirahat 

atau tidak.   

Dalam Islam, segala bentuk aktivitas termasuk jual beli tidak boleh 

mengganggu aktivitas ibadah wajib terutama sholat. Hal ini telah disampaikan 

oleh Allah SWT dalam surat Al Jumu’ah ayat 9 bahwa ―Hai orang-orang yang 

beriman, apabila diseru untuk menunaikan ibadah sholat Juma‟at maka 

bersegeralah kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang 

demikian itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui‖. Dari ayat tersebut 

mengandung makna bahwa apabila telah terdengar adzan setiap individu muslim 

diwajibkan untuk meninggalkan segala aktivitasnya termasuk jual beli dan segera 

melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan 
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oleh informan terutama dalam produksi tidak memberikan waktu istirahat khusus 

bagi karyawannya. Sehingga, dalam aktivitas bisnisnya ini mengganggu 

pelaksanaan ibadah wajib kepada Allah SWT yaitu sholat.  

Namun, disisi lain informan memberikan sebagian keuntungannya untuk 

orang yang membutuhkan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa ―Mestinya ya 

seperti itu.. Mestinya.. Kan berbagi atau menolong orang yang sedang 

membutuhkan‖. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap 

keuntungan yang diperolehnya dimanfaatkan untuk jalan Allah. Seperti 

membagikan keuntungan kepada orang yang membutuhkan. Atau, membantu 

orang lain yang sedang kesulitan. Hal ini juga didukung oleh informan pendukung 

yaitu Mbak Uli dan Mbak Nana yang mengaku bahwa informan memberikan 

sebagian rejekinya kepada orang yang membuthkan.  

Meskipun informan membagikan sebagian hartanya kepada orang yang 

membutuhkan, namun prinsip tauhid belum diterapkan karena dalam aktivitas 

bisnisnya mengganggu aktivitas ibadah wajib yaitu sholat. Hal ini dikarenakan, 

dalam aktivitas produksi tidak terdapat jam istirahat bagi karyawan. Sedangkan, 

segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu muslim tidak diperbolehkan 

mengganggu aktivitas ibadah wajib terutama sholat bahkan apabila sampai 

melalaikannya. Tidak adanya peraturan yang ketat tentang jam istirahat untuk 

melaksanakan ibadah sholat dzuhur pada aktivitas produksi menyebabkan para 

karyawan tidak menyegerakan ibadah kepada Allah SWT. Jadi, prinsip tauhid 

belum mampu dipenuhi oleh informan dalam aktivitas bisnisnya karena 

mengganggu aktivitas ibadah sholat.   

4.3.1.2 Prinsip Kejujuran (Shiddiq / Fairness) 

Prinsip kejujuran telah diterapkan oleh informan dalam aktivitas bisnis 

yang dijalankannya. Penerapan prinsip kejujuran ini adalah menghindari adanya 

segala bentuk tindakan curang yang dilakukan oleh pebisnis supaya tidak 
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merugikan pihak lain. Pertama, tidak pernah menjual barang yang memiliki aib 

(rusak) kepada konsumennya. Seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa: 

Ndak –ndak, malah kita harus menjaga kualitas toh mbak. Kita bersaing 
soalnya. Bahkan kalau kita itu nggak laku, kan hari ini harus keluar kok 
ndak laku.. kita minimal kasih ke orang lah. hari ini nggak laku kita 
minimal kita kasih orang lah. Kalau orangnya mau ya kita kasih kalau 
nggak ya kita buang.  

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kecurangan dalam 

penjualan produk seperti menjual barang yang memiliki aib. Salah satu hal yang 

penting bagi informan adalah selalu memperhatikan kualitas produk. Hal ini 

dikarenakan, dengan kualitas produk yang baik akan mempengaruhi usahanya. 

Kualitas produk akan menentukan kemampuan informan dalam bersaing dengan 

pelaku UMKM lainnya.  

Sedangkan, dalam Islam menjaga suatu produk yang memiliki kualitas 

baik adalah hal utama dan tidak dibenarkan menjual produk yang memiliki aib. 

Seperti yang telah disebutkan dalam H.R Al Quzwani bahwa ―tidak dibenarkan 

seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia 

menjelaskan aibnya‖. Hadist tersebut memiliki arti melarang bagi siapapun 

(pebisnis) yang menjual produk memiliki aib (cacat) kecuali apabila ia 

menjelaskannya kepada konsumen dan ada keridhloan dari konsumen untuk 

membelinya. Praktik bisnis yang dijalankan oleh informan ini sendiri telah sesuai 

dengan ajaran islam, dimana menjual produk yang baik dan menghindari 

penjualan produk yang cacat atau memiliki aib.  

 Kedua, tidak pernah melebih-lebihkan kualitas produk dengan maksud 

menipu konsumen. Seperti pernyataan dari informan bahwa ―nggak – nggak 

sekarang orang lak pintar-pintar toh mbak.. orang sekarang sudah pintar, sudah 

pintar memilih lah‖. Tindakan melebih-lebihkan kualitas produk kepada calon 

konsumen tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan, pada akhirnya konsumen 

akan menilai kualitas produk. Sehingga, konsumen tentunya akan membeli 
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produk apabila produk tersebut memiliki kualitas yang baik. Serta, perbuatan 

melakukan sumpah palsu merupakan suatu bentuk penipuan.  

 Praktik sumpah palsu sendiri dilarang dalam Islam seperti dalam sebuah 

hadist yaitu H.R Abu Zar, Rasulullah saw bersabda bahwa ―dengan melakukan 

sumpah palsu, barang-barang memang terjual tetapi hasilnya tidak berkah‖. Dari 

hadist tersebut memiliki arti bahwa dalam suatu praktik jual beli apabila seorang 

pebisnis menjual dengan melakukan sumpah palsu semisal melebih-lebihkan 

keunggulan produk memang akan laku terjual, namun setiap penjualannya 

tersebut tidak mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sedangkan, dalam bisnis 

Islam salah satu tujuannya adalah mencapai keberkahan. Serta, salah satu 

tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam adalah mencapai suatu kesejahteraan 

dunia dan akhirat (falah). Sehingga, dalam menjalankan aktivitas ekonomi 

termasuk bisnis harus sesuai dengan syariat-syariat Islam supaya mendapatkan 

keberkahan.  

Ketiga, tidak melakukan praktik ba‟I najassy atau merekayasa penawaran 

harga. Penetapan harga jual produk disesuaikan dengan harga pasar. Seperti 

yang telah dijelaskan oleh informan bahwa: 

Nggak – nggak kita harga ya patok segitu sesuai pasar. Kita harga 
standar bahkan naik pun nggak pernah. Meskipun bahan naik tapi hargae 
tetap, kalo naik bahkan kita nggak laku. Kita harus bertahan kan gitu, 
intinya kan kita bersaing tapi sebenarnya bersatu menjaga kualitas nah 
untuk pemasaran harga nya sepakat dengan penjual tempe lainnya. 
Intinya kita sportif lah 

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam penetapan harga sendiri 

dilakukan kesepakatan antar penjual tempe maupun tahu lainnya. Sehingga, 

para penjual tempe atau tahu akan menjual produknya sesuai dengan harga 

yang telah disepakati tersebut. Maka, secara tidak langsung akan menciptakan 

suatu persaingan yang sehat antar pelaku UMKM khususnya industri rumahan 
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tahu dan tempe. Jadi, dalam penetapan harga informan tidak pernah melakukan 

praktik ba‟I najassy dan selalu sesuai dengan harga pasar.  

Keempat, informan tidak pernah mempraktikkan tindakan curang seperti 

ikhtikar atau penimbunan produk. Seperti yang telah dijelaskan informan bahwa 

―nggak pernah.. iya kita kan habis produksi langsung dikirim‖. Dari pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa informan tidak pernah menimbun produk 

usahanya. Karena sekali produksi tahu maupun tempe langsung dikirim ke 

pelanggannya. Serta, tidak pernah melakukan penimbunan produk. Hal ini 

didukung oleh salah satu pernyataan informan bahwa ―Mboten (Enggak)..Bahkan 

kalau kita itu nggak laku, kan hari ini harus keluar kok ndak laku.. kita minimal 

kasih ke orang lah..‖. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam aktivitas 

bisnis yang dijalankan oleh informan tidak pernah melakukan praktik penimbunan 

karena sekali produksi langsung dikirim kepada pelanggan atau harus menjual 

semua hasil produksinya tersebut. Apabila tidak laku, maka diberikan kepada 

masyarakat sekitarnya. Sehingga, tidak ada praktik penimbunan yang dilakukan 

oleh informan.  

 Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh informan telah menerapkan prinsip kejujuran. Hal ini dikarenakan 

dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, informan tidak pernah melakukan suatu 

tindakan curang. Seperti, tidak menjual produk yang memiliki aib, tidak melebih-

lebihkan kualitas produk (sumpah palsu), tidak melakukan ba‟I najassy, dan juga 

tidak pernah melakukan penimbunan. Tidak adanya tindakan curang yang 

dilakukan oleh informan kepada pihak lain baik konsumen maupun pelaku 

UMKM lain menunjukkan adanya sikap yang jujur dalam menjalankan aktivitas 

bisnisnya.  
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4.3.1.3 Prinsip Kebermanfaatan (Maslahah / Benefit) 

Prinsip kebermanfaatan belum diterapkan sepenuhnya oleh informan. Hal 

ini dikarenakan, produk yang dihasilkan mengandung unsur kemudharatan bagi 

masyarakat maupun lingkungan. Akan tetapi, produk yang dihasilkan juga 

memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena, produk yang dihasilkan sendiri 

termasuk dalam barang dharuriyat (kebutuhan pokok). Dalam Islam sendiri 

kebutuhan dharuiryat merupakan suatu kebutuhan pokok dan wajib untuk 

dipenuhi untuk mampu menunjang umat muslim dalam menjalankan ibadah. 

Sehingga, memproduksi suatu barang dharuriyat merupakan suatu kewajiban 

bagi seorang produsen.  

Namun, disisi lain dalam kegiatan produksi produk menghasilkan suatu 

limbah, dan limbah yang dihasilkan pun mengganggu aktivitas masyarakat 

sekitarnya. Seperti pernyataan dari salah satu konsumen yang merupakan warga 

desa setempat mengatakan bahwa ―onok leh.. kadang mambu nek dibuak nang 

kali (ada lah.. biasanya bau kalau dibuang di sungai)‖. Sedangkan, salah satu 

pernyataan dari informan sendiri juga mengatakan bahwa ―Nak ampas dijupuk i 

iku lo malah (orang lain) telat-telat‖. Sehingga, dalam penanganan limbah yang 

dilakukan oleh informan sendiri kurang tepat. Hal ini dikarenakan, hanya 

mengandalkan pihak lain khususnya ternak dalam mengelola limbah tersebut. 

Jika, pihak lain (peternak) tidak mengambil limbahnya tersebut sesuai 

dengan pernyataan informan pendukung bahwa dibuang ke aliran sungai. 

Sehingga, dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitarnya serta juga mampu 

mencemari lingkungan. Kurangnya kemampuan informan dalam mengelola 

limbah hasil produksi menyebabkan prinsip kebermanfaatan ini belum mampu 

tercermin sepenuhnya dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh informan. Hal 

ini dikarenakan, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan masih mengandung 

mudharat. Sedangkan, dalam Islam suatu aktivitas yang menyebabkan suatu 
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kemudharatan merupakan hal yang dilarang. Telah disebutkan dalam sebuah 

H.R Ibnu Majah bahwa ―Tidak boleh memberi dampak buruk (mudhorot) pada 

orang lain, begitu pula membalasnya‖. Karena, dalam proses produksi 

memberikan dampak buruk atau mengganggu aktivitas masyarakat sekitar maka 

prinsip kebermanfaatan ini belum diterapkan oleh informan.  

4.3.1.4 Prinsip Bertanggung Jawab (Amanah / Responsibility) 

Prinsip bertanggung jawab belum diterapkan sepenuhnya dalam aktivitas 

bisnis yang dijalankan oleh informan. Hal ini dikarenakan, ketiga indikator dari 

prinsip bertanggung jawab telah dilaksanakan. Pertama, selalu menepati janji 

waktu pembayaran upah kepada karyawan.  Seperti yang telah disampaikan oleh 

informan terkait sistem pembayaran upah kepada karyawan bahwa ―bahkan kita 

bayarnya perhari mbak, maune (awalnya) bulanan terus njaluk (minta) 

minggguan terus mingguan njaluk harian. Kita ngikut ae (saja)‖. Kemudian salah 

satu karyawan yaitu Mbak Uli mengatakan bahwa pembayaran upah selalu tepat 

waktu. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pembayaran 

upah, informan selalu tepat waktu. Serta, pemberian upah pekerja secara harian 

mencerminkan perintah dari Islam yang mana harus membayar upah pekerja 

segera mungkin.  

Kedua, selalu menepati janji waktu kepada konsumen (pelanggan) dan 

mitrausaha. Karena konsumen dari informan rata-rata adalah para pedagang 

keliling, tentunya dalam pengiriman pesanan produk selalu menepati janji waktu. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau bahwa ―Iya kita kan habis produksi 

langsung dikirim‖. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setelah 

produksi tempe ataupun tahu langsung dikirim ke konsumen atau pelanggan 

tetapnya. Untuk penepatan janji waktu kepada konsumen sendiri tidak diketahui 

secara pasti, namun yang pasti selalu menepati janji waktu pemesanan kepada 
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para pelanggannya. Karena, rata-rata pelanggan dari informan adalah para 

tengkulak.   

Selanjutnya, informan juga memiliki mitra usaha yaitu pihak yang 

memberikan modal pada usaha Tahu Uap. Modal yang diberikan oleh mitra 

usaha ini bukan berbentuk uang, namun berbentuk kedelai. Bentuk perjanjiannya 

pun telah dijelaskan oleh informan bahwa ―Kedelai. Kita disuruh katakan 

buatlah.. Kalau habis kita bayar‖. Jadi, bentuk kerjasama yang dilakukan 

informan dengan mitrausaha adalah pemberian kedelai untuk dijadikan produk 

kemudian apabila kedelai habis baru dilunasi. Kemdian, peneliti menanyakan 

apakah informan selalu menepati janji waktu pelunasan pembayaran, dan 

dijelaskan bahwa ―Nggeh.. pokoknya sekali habis kita bayar terus dikirim lagi, 

habis bayar kirim lagi ngonten (gitu) loh mbak‖. Dari pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa informan selalu menepati janji waktu kepada mitra usaha. 

Dimana, hal ini merupakan suatu kewajiban sebagai seorang muslim yaitu untuk 

selalu memenuhi akad-akadnya seperti dalam  

Ketiga, selalu transparan terhadap produk yang dijual kepada konsumen. 

Hal ini dikarenakan, para konsumen telah faham terkait kualitas dan harga 

produk informan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsumen 

akan mengerti sendiri bagaimana kualitas produk, karena para konsumen 

tentunya telah pandai memilih produk. Apabila konsumen telah memilih produk 

informan berarti mereka telah mengerti dengan detail bagaimana kualitas dan 

harga dari produk yang ditawarkan. Sehingga pemberian informasi dengan detail 

(keterbukaan produk) ini tidak dilakukan melalui ucapan akan tetapi membiarkan 

konsumen mengerti sendiri bagaimana kualitas produk.  

Namun, dalam penanganan limbah yang diakibatkan oleh hasil prodduksi 

informan kurang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan, dalam pengolahan 

limbah hanya mengandalkan pihak lain yaitu diberikan kepada para peternak. 
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Meskipun terdapat pihak yang mampu mengolah limbah hasil produksi, namun 

kurangnya kemampuan informan dalam penanganan limbah kurang bertanggung 

jawab. Sesuai dengan pernyataan salah satu konsumen sekaligus warga desa 

sekitar informan mengatakan apabila tidak ada peternak yang mengambil limbah 

di sungai. Informan, tidak mampu mengelola dengan baik untuk menghindari 

adanya kerugian yang dialami pihak lain maupun lingkungan. Sedangkan, dalam 

Islam seorang individu termasuk pebisnis dibebaskan mengambil suatu tindakan 

namun harus mempertanggung jawabkan atas segala tindakan yang dilakukan 

tersebut.  

Sehingga, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh belum 

mencerminkan sepenuhnya prinsip bertanggung jawab dari etika bisnis Islam. 

Hal ini dikarenakan, kurangnya kemampuan informan dalam penanganan limbah 

yang dihasilkan dalam aktivitas produksinya. Sedangkan, dalam pembayaran 

upah dan pemenuhan janji kepada konsumen tepat waktu. Serta, juga selalu 

menepati janji akad yang telah disepakati dengan mitra usaha. Namun, informan 

belum menerapkan prinsip etika bisnis islam. Hal ini dikarenakan, informan 

belum sepenuhnya bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambil dalam 

aktivitas bisnis yang dijalankan.  

4.3.1.5 Prinsip Keadilan (Adl / Justice) 

Prinsip keadilan belum diterapkan sepenuhnya dalam aktivitas bisnis 

yang dijalankan oleh informan Hal ini dikarenakan, dalam aktivitas bisnisnya 

masih terdapat unsur kezaliman atau merugikan pihak lain khususnya 

masyarakat. Namun, untuk pihak-pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas 

bisnisnya yaitu konsumen, karyawan, dan mitra usaha telah mencerminkan 

prinsip keadilan. Pertama, prinsip keadilan tercermin dari informan karena dalam 

aktivitas bisnisnya tidak melakukan suatu praktik curang kepada konsumen. 

Dimana, informan selalu menjaga kualitas dan kuantitas produk yang akan dijual 
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kepada konsumen. Sehingga, tidak ada kerugian yang ditanggung oleh pihak 

konsumen. Karena, pada dasarnya suatu transaksi jual beli harus saling 

menguntungkan dua pihak dan tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa 

terzalimi.    

Kedua, selalu berlaku adil kepada karyawan. Seperti pernyataan dari satu 

karyawan bahwa:  

Yo adil.. Nak menurutku mbak yo. Nak menurute liyone yo… gak ngerti.. 

Ya adil.. Kalau menurut saya mbak ya. Kalau menurut yang lain ya.. 
nggak tahu..  

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut salah satu karyawan 

yang telah diwawancari oleh peneliti, informan selalu bersikap adil kepada para 

karyawannya tanpa ada perbedaan. Selain itu, informan juga selalu menjalani 

kewajibannya dalam memenuhi hak kepada karyawannya. Dimana, selalu 

membayarkan upah para karyawannya dengan tepat waktu. Hal tersebut 

merupakan salah satu bentuk keadilan kepada karyawan. Karena, berusaha 

memenuhi hak karyawan dengan tepat waktu sehingga tidak karyawan tidak 

merasa terzalimi apabila terdapat penunggakan dalam pembayaran upah.  

Setiap pemenuhan kewajiban dari informan adalah hak yang diterima 

oleh pihak lain yang terlibat dalam bisnis. Salah satunya adalah kepada para 

mitra usaha. Informan selalu menepati janji waktu pembayaran kepada mitra 

usaha sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Karena informan selalu 

menepati janji waktu kepada mitra usaha maka telah menjalankan kewajibannya 

dan hak dari mitra usaha telah terpenuhi. Sehingga, mitra usaha tidak merasa 

dirugikan oleh informan dalam kerjasama yang telah disepakati. Hal ini 

menunjukkan adanya suatu prinsip keadilan, karena tidak ada salah satu pihak 

yang merasa dirugikan dan sama-sama untung.  
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Namun, dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh informan menciptakan 

suatu kerugian bagi pihak lain khususnya masyarakat sekitar. Hal ini 

dikarenakan, dalam aktivitas produksinya menghasilkan limbah. Sedangkan, 

informan tidak mampu mengelola limbah dan hanya mengandalkan pihak lain 

khususnya peternak. Menurut keterangan konsumen sekaligus masyarakat 

sekitar bahwa apabila tidak ada peternak yang mengambil limbah maka informan 

membuangnya ke sungai. Kurangnya tanggung jawab dalam penanganan limbah 

hasil produksi oleh informan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar 

karena dapat mengganggu aktivitas mereka, serta mencemari lingkungan. 

Sedangkan, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh pelaku bisnis tidak boleh 

merugikan salah pihak atau kelompok tertentu. Karena, hal tersebut merupakan 

sikap zalim, dimana sikap tersebut merupakan kebalikan sikap adil. Sehingga, 

prinsip keadilan ini belum tercermin dalam aktivitas yang dijalankan oleh 

informan.  

Dapat disimpulkan bahwa informan belum menerapkan prinsip keadilan 

dalam aktivitas bisnis yang dijalankannya. Hal ini dikarenakan dalam aktivitas 

bisnis yang dijalankan, terdapat pihak yang dirugikan. Dimana, pihak tersebut 

adalah masyarakat sekitarnya yang merasa terganggunggu akibat limbah yang 

dihasilkan dalam aktivitas produksi. Sedangkan, pihak-pihak yang terlibat dalam 

bisnis yaitu konsumen, karyawan, dan mitra usaha dalam transaksi yang 

dilakukan telah mencerminkan prinsip keadilan. Karena, tidak ada salah satu 

pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi yang dijalankan. Jadi, prinsip 

keadilan dari etika bisnis Islam belum diterapkan sepenuhnya oleh informan 

dalam aktivitas bisnis yang dijalankan.  

 Jadi, dengan bisnis yang telah berjalan selama 30 tahun dan bahkan 

telah memasuki generasi ke tiga, informan belum menerapkan etika bisnis Islam. 

Meskipun informan kunci telah faham dengan ajaran Islam yang dinilai dari sisi 
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religiusitas, namun belum menentukan adanya penerapan etika bisnis Islam 

dalam aktivitas bisnisnya. Hal ini dikarenakan, terdapat suatu kendala yang tidak 

mampu dihadapi oleh informan yaitu adanya limbah yang dihasilkan dari proses 

produksi itu sendiri. Sedangkan, ketidakmampuan dalam mengolah atau 

memanfaatkan limbah sendiri atau hanya bergantung pada peternak 

menyebabkan aktivitas bisnis yang dijalankannya mengandung unsur 

kemudharatan. Sehingga, kendala tersebut menyebabkan tidak diterapkannya 

etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh informan.    

4.3.2 Informan 2  (Ibu Jumilah/ UMKM Kerupuk Yuk Jum) 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa informan belum menerapkan 

etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis yang dijalankannya. Hal ini dikarenakan, 

terdapat tiga prinsip etika bisnis Islam yang tidak diterapkan. Prinsip tersebut 

adalah tauhid, kejujuran, dan keadilan. Sedangkan prinsip lainnya yaitu 

kebermanfaatan dan bertanggung jawab telah diterapkan oleh informan. Tidak 

dilaksanakannya ketiga prinsip tersebut menyebabkan etika bisnis Islam belum 

diterapkan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh informan.  

4.3.2.1 Prinsip Tauhid (Unity) 

Prinsip tauhid belum diterapkan oleh informan dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankannya. Hal ini dikarenakan dalam aktivitas yang dijalankan oleh informan 

mengganggu aktivitas ibadah wajib yaitu sholat. Seperti yang dijelaskan informan 

bahwa ―jam masuk dari jam enam sampai jam satu tiga puluh‖. Dari pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan produksi sendiri dilakukan mulai pukul 

06.00 dan selesai pukul 13.30. Sedangkan, informan tidak memberikan jam 

istirahat bagi karyawan dan hanya memberikan kesempatan waktu makan siang. 

Informan menjelaskan terkait jam makan siang bagi karyawan ―mboten jam 

sebelas niki maem (nggak jam sebelas ini makan).. jam makan jam sebelas..‖. 
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Sehingga, dalam aktivitas produksi informan hanya memberikan kesempatan 

istirahat bagi para karyawan untuk makan siang.   

Pelaksanaan jam istirahat sendiri juga dijelaskan oleh salah satu 

karyawan bahwa ―Nggak itu jam makane jam sebelas terus lanjut kerja‖. Dari 

pernyataan karyawan menunjukkan bahwa tidak ada kesempatan istirahat bagi 

karyawan sehingga tentunya tidak ada kelonggaran waktu bagi untuk 

melaksanakan ibadah sholat. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu karyawan 

terkait pelaksanaan ibadah sholat khususnya dzuhur, bahwa ―Ya niku (itu).. Kan 

selesainya jam setengah dua jadi mengejar waktu kangge dzuhur..‖. Penjelasan 

tambahan dari karyawan menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah sholat dzuhur 

sendiri tidak tepat waktu. Dimana, pelaksanaannya dilakukan pada saat setelah 

pulang dari bekerja.  

Dari pernyataan informan dan karyawan tesebut menunjukkan bahwa 

dalam aktivitas bisnis mengganggu ibadah wajib yaitu sholat. Hal ini 

dikarenakan, dalam kegiatan produksi tidak ada peraturan jam istirahat bagi para 

karyawan terutama untuk melaksanakan ibadah sholat dzuhur. Informan hanya 

memberikan kesempatan istirahat bagi para karyawan untuk makan siang. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas bisnisnya belum 

menerapkan prinsip tauhid karena pelaksanaan ibadah sholat yang dilaksanakan 

tidak segera mungkin. Sedangkan, dalam Q.S Al Jumu’ah ayat 9 telah 

disebutkan dengan jelas bahwa apabila sudah tiba waktunya ibadah sholat 

seorang pebisnis diperintahkan untuk meninggalkan segala aktivitas bisnisnya 

dan segera melaksanakan sholat.   

Selain melaksanakan ibadah sholat, hal lain yang harus diterapkan oleh 

pebisnis muslim adalah membagikan sebagian hartanya untuk orang yang 

membutuhkan. Seperti yang telah disebutkan dalam Q.S An Nur ayat 37 bahwa 

―Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari 
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mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. 

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

goncang‖. Ayat tersebut secara tidak langsung mengingatkan pada setiap 

individu yang berniaga atau berbisnis untuk tidak melalaikan sholat dan juga 

membayar zakat. Dalam perniagaan sendiri wajib menunaikan zakat bagi para 

pebisnis yang telah mencapai nishab dan haul. 

Sedangkan, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penghasilan yang 

didapatkan dari aktivitas bisnis yang dijalankan informan telah mencapai nishab. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa ―tiga juta, satu bulan minimal 

tiga juta‖. Serta memiliki persediaan atau aset (modal usaha) seperti pernyataan 

dari informan bahwa ―Ada, tepung khususnya. Tepung ada.. Untuk jaga-jaga lah.. 

Krupuk ada cuma mentah ada mateng ada. Sehingga, total kekayaan yang 

dimiliki oleh informan dari penghasilan bersih pertahun dan juga modal usaha 

telah mencapai nishab. Maka, informan telah wajib menunaikan zakat mal.  

 Informan sendiri telah memenuhi kewajibannya untuk membagikan 

sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya. Seperti yang telah 

disampaikan oleh informan bahwa ―o.. untuk itu ada iya, misal e zakat utowo 

(atau) infaq‖. Dari pernyataan informan menunjukkan bahwa dari sebagian harta 

yang dimilikinya dibagikan kepada orang yang membutuhkan melalui zakat 

maupun infaq. Karena, dari total keseluruhan harta perniagaan informan yang 

terdiri dari penghasilan bersih pertahun beserta asetnya (bahan baku dan 

persediaan produk) sebagian diantaranya terdapat hak yang wajib diberikan 

kepada orang yang membutuhkan.   

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh informan belum mencerminkan prinsip tauhid dalam etika bisnis 

Islam. Hal ini dikarenkan, dalam aktivitas bisnis yang dijalankannya masih 

mengganggu aktivitas wajib sebagai seorang muslim. Ibadah wajib tersebut 
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terdiri adalah sholat. Karena aktivitas bisnis yang dijalankan mengganggu ibadah 

wajib yaitu sholat maka prinsip tauhid dari etika bisnis Islam belum diterapkan 

oleh informan.  

4.3.2.2 Prinsip Kejujuran (Shiddiq / Fairness) 

Prinsip kejujuran belum diterapkan sepenuhnya oleh informan dalam 

aktivitas bisnis yang dijalankan. Hal ini dikarenakan, dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh informan melakukan salah satu tindakan curang. Pertama, tidak 

pernah menjual produk yang memiiki aib atau berkualitas rendah. Seperti 

pernyataan dari informan bahwa ――Mboten (Tidak)..Em.. untuk.. Istilahe krupuk 

yang rusak itu untuk tambahan pembeli lah‖. Dari pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa produk yang rusak ini tidak akan dijual kepada konsumen. 

Namun, produk-produk tersebut akan diberikan kepada konsumen secara gratis. 

Kemudian, terdapat salah satu pernyataan konsumen bahwa ―apik (bagus), 

kualitas e apik. Laris kok bakule (penjualnya) akeh (banyak)..‖.  

Dapat disimpulkan bahwa informan selalu menjaga kualitas produknya. 

Dimana, dengan kualitas produk yang baik akan memberikan pengaruh pada 

banyaknya masyarakat yang memilih produk tersebut. Hal ini sesuai dengan 

syariat islam bahwa seorang pebisnis muslim harus menjaga kualitas produk dan 

tidak menjual produk yang memiliki aib, dimana telah disebutkan dalam H.R Al 

Quzwani.  

Kedua, tidak pernah melakukan sumpah palsu atau melebih-lebihkan 

kualitas produk kepada konsumen dengan maksud menipu. Salah satu hal yang 

mendasari adalah informan selalu memasarkan produknya langsung kepada 

pelanggan tetapnya. Seperti pernyataan dari informan bahwa ―di pasar atau di 

warung-warung rumahan.. langsung dikirim.. ada pembeli yang datang ke pabrik 

juga‖. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penjualan produk sendiri 

langsung dikirim ke pelanggannya seperti warung, toko, dan juga terkadang 
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terdapat masyarakat yang membeli langsung ke pabrik. Dapat disimpulkan 

bahwa dalam penjualan produk langsung dititipkan atau dijual ke pasar ataupun 

toko yang nantinya masyarakat akan memahami bagaimana kualitas dan 

kuantitas produk. Serta, informan tidak melakukan penawaran secara khusus 

kepada konsumen terutama dengan melakukan sumpah palsu untuk menarik 

perhatian mereka membeli produk.  

Ketiga, tidak pernah melakukan praktik ba‟I najassy atau melakukan 

rekayasa penawaran harga dengan maksud supaya konsumen membeli harga di 

atas harga pasar. Seperti pernyataan dari Ibu Jumilah terkait penetapan harga 

bahwa ―ikut pasar.. per biji seratus rupiah..‖. Dari pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa harga produk yang dijual oleh informan mengikuti harga 

pasar. Hal ini juga didukung dari pernyataan konsumen bahwa harga produk 

yang ditawarkan informan sama dengan harga pasar atau pada umumnya. 

Sehinsgga, dapat disimpulkan bahwa praktik ba‟I najassy tidak pernah dilakukan 

oleh informan karena penentuan harga produk sesuai dengan harga pasar. Tidak 

adanya praktik ba‟I najassy ini menunjukkan informan tidak melakukan tindakan 

curang dengan menipu konsumen dengan menjual produk di atas harga pasar.  

Keempat, selalu memperhatikan kuantitas produk dengan benar. Produk 

sendiri dijual per biji, sesuai pernyataan informan bahwa ―per biji seratus rupiah.. 

kalau bungkusan kita tergantung menjualnya kalau seribu ya kita kasih berapa 

entar dua ribu berapa‖. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa intinya 

produk dijual Rp. 100,00 per biji dan takaran atau ukuran jumlah produk yang 

dijual adalah mengikuti harga tersebut. Sehingga, kuantitas produk yang dijual 

oleh informan adalah mengikuti harga per biji tersebut. Hal ini juga didukung oleh 

pernyataan konsumen bahwa ―Gak pernah curang ngonokui..‖. Dari pernyataan 

konsumen tersebut menunjukkan bahwa informan tidak pernah mengurangi 
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kuantitas produk yang dijual kepada konsumen. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa informan selalu jujur dalam takaran atau kuantitas produk yang dijualnya.  

Namun, disisi lain informan melakukan suatu penimbunan barang 

khususnya bahan baku yaitu tepung tapioka. Seperti salah satu pernyataan 

informan bahwa ―Ada, tepung khususnya. Tepung ada.. Untuk jaga-jaga lah.. 

krupuk ada mentah ada mateng ada‖. Dari pernyataan informan menunjukkan 

adanya suatu praktik penimbunan bahan baku dan juga produk. Sedangkan, 

dalam Islam suatu penimbunan adalah suatu perbuatan yang dilarang. Dalam 

sebuah H.R Muslim menyebutkan bahwa ―Dari Ma‟mar bin Abdullah ia berkata, 

Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menimbun barang, maka ia 

bersalah (berdosa)‖. Terutama, barang yang ditimbun oleh informan merupakan 

bahan dalam pembuatan produk dan juga produk yang akan diperjual belikan. 

Karena, pada dasarnya penimbunan suatu barang adalah bertujuan untuk 

menjualnya ketika jumlahnya telah sedikit atau langka sehingga harganya mahal 

(Idri, 2015: 335). Sehingga, praktik penimbunan yang dilakukan oleh informan 

merupakan suatu bentuk tindakan curang dalam aktivitas bisnis yang dijalankan.   

Dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh 

informan belum mencerminkan prinsip kejujuran. Hal ini dikarenakan, dalam 

aktivitas bisnis yang dijalankannya melakukan praktik penimbunan. Meskipun 

indikator lain dari prinsip kejujuran seperti tidak menjual produk yang memiliki 

aib, tidak melakukan sumpah palsu, tidak pernah melakukan ba‟I najassy, dan 

juga selalu jujur dalam kuantitas produk, namun belum menentukan prinsip ini 

telah diterapkan oleh informan. Karena, masih terdapat praktik curang yang 

dilakukan oleh informan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.   

4.3.2.3 Prinsip Kebermanfaatan (Maslahah / Benefit) 

Prinsip kebermanfaatan telah diterapkan oleh informan dalam aktivitas 

bisnis yang dijalankan. Hal ini dikarenakan, produk yang dihasilkan dan dijual 
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oleh informan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan tidak menimbulkan 

kemudharatan bagi masyarakat. Produk yang dijual merupakan salah satu 

kebutuhan dharuriyat karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari bagi masyarakat. Meskipun bukan merupakan makanan yang wajib 

ada bagi masyarakat. Namun, setidaknya memberikan manfaat dan tidak 

menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat. 

Selain itu, dalam proses produksi sendiri tidak menghasilkan limbah yang 

dapat merugikan bagi masyarakat sekitarnya. Hanya saja polusi akibat 

pembakaran kayu bakar yang mungkin dirasakan oleh informan sendiri dan 

karyawannya. Namun, bukan dalam tingkatan yang mampu membahayakan 

masyarakat maupun mengganggu aktivtas masyarakat. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas bisnis yang dijalankan oleh informan telah 

menerapkan prinsip kebermanfaatan. Hal ini dikarenakan, dalam aktivitas bisnis 

yang dilakukan mampu menciptakan suatu kemaslahan atau manfaat bagi 

masyarakat dan tidak ada kemudharatan (bahaya) yang dirasakan oleh pihak 

lain maupun lingkungan.  

4.3.2.4 Prinsip Bertanggung Jawab (Amanah / Responsibility) 

Prinsip bertanggung jawab telah diterapkan oleh informan dalam aktivitas 

bisnisnya. Hal ini dikarenakan telah memenuhui indikator-indikator dari prinsip 

bertanggung jawab itu sendiri. Pertama, selalu memberikan upah karyawan tepat 

waktu. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu pernyataan bahwa ―nggeh (Iya),, 

harian.. langsung dibayar…‖. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 

pembayaran upah karyawan atau buruh ini adalah setiap hari dan langsung 

dibayarkan oleh informan. Hal ini merupakan salah satu anjuran dari Islam.   

Kedua, selalu menepati janji kepada konsumen dan mitra usaha. Untuk 

konsumen sendiri memiliki pelanggan dan tentunya setiap harinya telah 

mengetahui perjanjian baik dalam waktu pengambilan dan total pembayaran. 
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Sedangkan, untuk mitra usaha informan juga memiliki yaitu pemodal seperti 

salah satu pernyataan bahwa ―ada.. penjual tepungnya.. kerjasamanya ya kita 

dikasih barang nanti berapa hari lalu dibayar..‖. Dari pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa pemodal adalah penjual tepung yang mana untuk 

pembayarannya adalah beberapa hari setelah tepung diterima oleh informan. 

Kemudian, informan juga menjelaskan terkait pemenuhan janji kepada 

mitrausaha bahwa ―Nggeh mboten mbak.. (Ya nggak mbak).. tepat waktu.. kan 

pokok beberapa hari ngonten (gitu) baru dibayar.. sesuai kesapakatan.‖. Jadi, 

sesuai dengan kesepakatan bahwa pembayaran tepung sendiri dilakukan 

beberapa hari setelah diterma oleh informan.    

Selanjutnya, informan juga transparan kepada konsumen atas produk 

yang dijualnya. Seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa ―ya para konsumen 

sudah paham kok dek tentang barang, misal kenaikan harga krupuk nopo (atau) 

kualitase niku (itu) sudah paham.‖. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 

transparansi telah dilakukan dengan bai oleh informan. Hal ini dikarenakan, para 

konsumen sangat faham dengan baik terkait kualitas maupun harga produk 

bahkan apabila terdapat kenaikan. Sehingga, informan telah bertanggung jawab 

dalam memberikan informasi sedetail mungkin terkait produk kepada konsumen. 

Atau, dengan kata lain telah transparan keapada konsumen terkait produk yang 

dijualnya. 

Dari ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa informan 2 telah 

menerapkan prinsip bertanggung jawab dalam aktivitas bisnis yang dijalankan. 

Hal ini dikarenakan, selalu menepati janji kepada para karyawan, konsumen, 

maupun mitra usaha. Apapun bentuk perjanjian tersebut. Selain itu, juga 

transparan kepada para konsumen dan tidak ada yang ditutupi dari produknya 

baik dari sisi kualitas maupun harga produk.  
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4.3.2.5 Prinsip Keadilan (Adl / Justice) 

Prinsip keadilan belum sepenuhnya diterapkan dalam aktivitas bisnis 

yang dijalankan oleh informan. Hal ini dikarenakan, dalam aktivitas bisnisnya 

masih mengandung unsur kezaliman atau kerugian bagi pihak lain khususnya 

pelaku bisnis lain. Namun, pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis yaitu 

konsumen, karyawan, dan mitra usaha tidak terdapat kerugian dalam setiap 

transaksi atau akad yang disepakati. Pertama, dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan tidak melakukan tindakan curang yang dapat menyebabkan kerugian 

bagi pihak konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan prinsip 

kejujuran yang diterapkan dalam setiap transaksi penjualan. Dimana, informan 

selalu menjaga kualitas dan kuantitas produk yang akan dijual kepada 

konsumen. 

Kedua, informan selalu berbuat adil kepada karyawan. Perlakuan adil 

kepada karyawan ini tercermin pada sistem pengupahan khususnya nominal. 

Seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa ―Ya tergantung.. bidangnya 

masing-masing. Ya tergantung bidang..‖. Dari pernyataan tersebut menunjukkan 

bahwa besaran upah karyawan tergantung pada bidang masing-masing 

karyawan. Hal ini menunjukkan adanya suatu keadilan, karena besarnya upah 

dipengaruhi juga dengan besarnya usaha yang dilakukan oleh masing-masing 

karyawan. Karena, usaha dari karyawan yang memiliki kerja berat dan resiko 

tinggi seharusnya upah yang diterimanya pun lebih besar karena sebanding 

dengan usahanya.  

Ketiga, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh informan 

mencerminkan suatu keadilan bagi mitra usaha. Dalam prinsip bertanggung 

jawab telah dijelaskan bahwa informan selalu menepati janji waktu pembayaran 

kepada mitra usaha. Hal ini menunjukkan adanya suatu keadilan, karena 

informan telah memenuhi kewajibannya sehingga hak yang diterima oleh mitra 
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usaha pun mampu dipenuhi dengan baik. Sehingga, mitra usaha tidak merasa 

dirugikan atas akad atau perjanjian yang telah ia sepakati dengan informan. 

Karena, dalam perjanjian kerjasama antara mitra usaha dan informan berjalan 

dengan baik dan tidak ada suatu tindakan curang dan kerugian yang ditanggung 

dari salah satu pihak, maka tercipta suatu keadilan.  

Namun disisi lain, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh informan 

mampu merugikan pihak lain yaitu pelaku bisnis lain. Hal ini dikarenakan, 

terdapat suatu tindakan curang yang dilakukan oleh informan yaitu penimbunan 

produk dan bahan baku. Terutama, pada penimbunan bahan baku dimana dapat 

merugikan pelaku bisnis lain. Menurut keterangan dari informan 5 dimana 

merupakan pebisnis yang bidang usahanya sama dengan informan 2 

mengatakan bahwa bahan baku produk selalu mengalami kenaikan harga.  

Sedangkan, para pebisnis tidak mampu untuk merubah (menaikkan / 

menurunkan) harga pasar. Sesuai dengan pernyataan informan bahwa ―Bukann.. 

Harga pasar itu susah dek..‖. Penimbunan yang dilakukan oleh informan mampu 

merugikan pebisnis lain karena akan menyebabkan kelangkaan atau penawaran 

akan turun dan mampu meningkatkan harga bahan baku. Jadi, biaya produksi 

akan mengalami peningkatan sedangkan harga produk di pasar yang konstan. 

Kondisi tersebut akan menyebabkan tingkat keuntungan yang diperoleh pebisnis 

lain yang tidak melakukan penimbunan bahan baku khususnya menurun atau 

bahkan mengalami kerugian karena tidak mampu menutupi biaya produksi.  

Sehingga, tindakan penimbunan yang dilakukan oleh informan mampu 

merugikan pebisnis lain. Tentunya, prinsip keadilan dari etika bisns Islam belum 

tercermin karena terdapat kerugian yang dialami oleh pebisnis lain akibat praktik 

penimbunan yang dilakukan oleh infoman. Meskipun, dalam aktivitas bisnis tidak 

menyebabkan kerugian kepada pihak-pihak yang terlibat langsung seperti 
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konsumen, mitra usaha, maupun karyawan. Namun, prinsip keadilan dari etika 

bisns Islam belum diterapkan oleh informan.  

 Jadi, dengan bisnis yang telah dilaksanakan selama 28 tahun dan bahkan 

telah dikenal oleh masyarakat luas sampai di luar Kabupaten Tuban. Serta, 

adanya bisnis tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat desanya. 

Ternyata, informan belum menerapkan etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis 

yang dijalankannya selama ini. Hal ini dikarenakan, terdapat suatu tindakan 

curang yang dilakukan oleh informan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. 

Sehingga, dengan tindakan curang tersebut menyebabkan prinsip kejujuran, dan 

keadilan belum mampu diterapkan oleh informan. Tidak diterapkannya kedua 

prinsip tersebut menyebabkan etika bisnis Islam juga belum mampu diterapkan 

oleh informan.  

4.3.3 Informan 3 (Bapak Samiti/ UMKM Murni Bakery) 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa informan belum menerapkan 

etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis yang dijalankan. Hal ini dikarenakan 

terdapat tiga prinsip etika bisnis Islam yang belum diterapkan. Prinsip tersebut 

adalah tauhid, prinsip bertanggung jawab, dan keadilan. Sedangkan, prinsip 

lainnya yaitu kejujuran dan prinsip kebermanfaatan telah diterapkan. Sehingga, 

etika bisnis Islam ini belum diterapkan oleh informan karena terdapat dua prinsip 

yang belum diterapkan dalam aktivitas bisnis yang dilakukannya. 

4.3.3.1 Prinsip Tauhid (Unity) 

Prinsip tahid belum diterapkan sepenuhnya oleh informan dalam aktivitas 

bisnis yang dijalankan. Hal ini dikarenakan, dalam aktivitas bisnisnya menggangu 

pelaksanaan kewajiban yaitu ibadah sholat. Untuk kegiatan produksi sendiri, 

selalu terdapat waktu untuk beristirahat, makan maupun sholat bagi karyawan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa ―secara umum.. jam.. tujuh 
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sampai jam empat… jam istirahate makan sholat..‖. Sehingga, dalam aktivitas 

produksinya dilaksanakan mulai pukul 07.00-16.00. Serta, terdapat waktu untuk 

istirahat bagi karyawan.  

Namun, dalam jam istirahat ini sendiri tidak dijelaskan secara spesifik 

waktunya. Sedangkan, selama proses produktivitas setiap harinya melewati 

ibadah dzuhur dan ashar. Seperti pernyataan dari informan bahwa ―Gantian.. 

gentian..Dadi roti nggae iku ora iso bareng.. (gentian.. gentian.. jadi buat roti itu 

nggak bisa bareng..)‖. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan istirahat untuk sholat dan makan itu sendiri dilakukan secara 

bergilir. Artinya, dalam pelaksanaan ibadah sholat pun baik dzuhur maupun 

ashar terdapat karyawan yang menunaikan secara segera dan mengulurnya. 

Sedangkan, dalam Al Jumu’ah ayat 9 telah disebutkan dengan jelas bahwa 

setiap individu muslim untuk segera menunaikan ibadah sholat apabila telah 

memasuki waktunya dan meninggalkan semua aktivitasnya di dunia termasuk 

bisnis.   

Dari pelaksanaan jam istirahat dalam aktivitas produksi yang dijalankan 

oleh informan belum mencerminkan prinsip tauhid. Hal ini dikarenakan, informan 

masih mementingkan aktivitas bisnisnya daripada ibadah wajib khususnya 

sholat. Sedangkan, prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam itu sendiri adalah 

setiap aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu muslim tidak dibenarkan 

apabila mengganggu bahkan sampai melalaikan kewajibannya untuk ibadah 

sholat dan juga zakat.    

Namun, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan informan membagikan 

sebagian hartanya kepada masyarakat sekitarnya. Seperti pernyataan dari 

informan bahwa ―Ya untuk desa.. Acara tahunan.. Kanggo (untuk) warga Demit 

khusus e.(khususnya)‖. Dari pernyataan informan belum menjelaskan secara 
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spesifik bentuk kegiatan sosialnya. Kemudian, salah satu karyawannya 

menjelaskan lebih spesifik kegiatan sosial yang dilakukan oleh informan bahwa: 

Yo ga ngerti, tapi nek kaleh tangga-tanggane niku apik kabeh.  
Misal rekreasi ziaroh ngono kui ga bayar blas.. Malah disanguni rungatus 
ewu.. Malah disanguni rungatus ewu.. Iyo nek karyawane dikeki rungatus 
ewu nek wong jobo seket ewu.. Iku ra bayar.. 

 Ya nggak ngerti, tapi sama tetangga itu baik semua. 
Misal rekreasi, itu nggak bayar sama sekali. Bahkan diberi saku dua ratus 
ribu. Iya kalau karyawan diberi dua ratus ribu kalau orang luar lima puluh 
ribu. Itu nggak bayar sama sekali.  

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa bentuk pembagian keuntungan 

usaha dari informan adalah dengan mengadakan acara tahunan yaitu rekreasi 

religius (ziaroh) bagi karyawan dan masyarakat desa sekitar. Serta, membagikan 

sejumlah uang kepada masing-masing karyawan dan masyarakat.  

 Dari kegiatan yang dilakukan oleh informan untuk masyarakat sekitarnya 

menunjukkan adanya pembagian sebagian harta perniagaannya kepada 

masyarakat sekitarnya. Atau disebut dengan zakat perniagaan, karena memang 

dari penghasilan bersih yang diperoleh dari informan sudah wajib untuk 

menunaikan zakat. Meskipun menunaikan zakat namun, dalam aktivitas bisnis 

yang dijalankan oleh informan belum mencerminkan prinsip tauhid. Hal ini 

dikarenakan, dalam aktivitas produksinya mengganggu ibadah wajib yaitu sholat. 

Sehingga, prinsip tauhid dari etika bisnis Islam belum diterapkan oleh informan. 

4.3.3.2 Prinsip Kejujuran (Shiddiq / Fairness) 

Prinsip kejujuran telah diterapkan oleh informan dalam aktivitas bisnis 

yang dijalankannya. Hal ini dikarenakan, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan 

tidak pernah melakukan praktik curang. Pertama, tidak pernah menjual produk 

yang memiliki aib atau rusak. Hal ini sesuai dengan salah satu pernyataan 

informan terkait penanganan produk yang memiliki aib atau berkualitas rendah.  

Yo.. diwenehno.. tonggo ne.. Kan paleng gosong.. 
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Yo.. piye yo mbakk.. tergantung awak e dewe kan.. sebagai produk kan 
seng jelas kualitas.. terus… yo mokk kualitas.. Kan uwong.. 
kepercayaane kan kualitas.. 

Ya.. dikasihkan.. tetangga.. Kan mungkin gosong.. 
Ya.. gimana ya mbak.. tergantung kita sendiri kan.. sebagai produk kan 
yang jelas kualitas.. terus.. ya cuma kualitas.. Kan orang, 
kepercayaannya kan kualitas.. 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa apabila terdapat produk yang 

gagal atau rusak maka diberikan kepada tetangga yang mau menerimanya. Hal 

ini dikarenakan, salah satu hal terpenting bagi informan adalah menjaga kualitas 

produk. Kualitas produk akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap 

produk yang dijual. Sehingga, apabila terdapat produk yang memiliki aib tidak 

akan dijual karena akan mengurangi kepercayaan konsumen pada informan. 

Apabila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informan berkurang maka 

tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan usaha yang dijalankannya.  

Kedua, tidak pernah melakukan praktik sumpah palsu dalam 

menawarkan produk kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan, salah satu hal 

yang dikhawatirkan oleh informan adalah kurangnya kepercayaan masyarakat 

atas produk Murni Bakery. Karena sifat dari masyarakat adalah selalu 

menyebarkan informasi terkait kualitas produk yang dimiliki oleh masing-masing 

penjual. Seperti pernyatan informan bahwa ―nggarai wong-wong kene kan getok 

tular istilahe.. (Soalnya orang-orang sini kan  dari mulut ke mulut istilahnya)‖. 

Sehingga, menurut informan apabila melakukan sumpah palsu pada salah satu 

konsumen maka konsumen tersebut pastinya akan memberitahukan kepada 

orang-orang terdekatnya dan begitu seterusnya, maka masyarakat akan ragu 

untuk membeli produk dari Murni Bakery. Akhirnya, usaha yang dijalankan oleh 

informan akan mengalami kerugian.  

 Ketiga, tidak pernah melakukan praktik ba‟I naassy. Seperti pernyataan 

informan terkait penetapan harga apakah sesuai dengan pebisnis lainnya, bahwa 
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―Untuk harga mestine yo onok sing podo (tentunya ya ada yang sama).. Jadi kan 

kita ada sebelas produk.. Jadi nggak ngerti lah.. Tergantung ukuran roti dan 

rasane.. Masalah harga kan setiap perusahaan punya prinsip dewe-dewe toh 

(sendiri-sendiri kan)..‖. Dari pernyataan informan menunjukkan bahwa dalam 

penetapan harga sendiri tidak mengetahui apakah sesuai dengan pebisnis roti 

lainnya. Sedangkan, untuk penetapan harga sendiri sesuai dengan ukuran dan 

rasa dari produk. Harga yang ditawarkan oleh informan telah ditentukan dan 

tidak dapat ditawar oleh para konsumen. Sehingga, tidak ada praktik ba‟I najassy 

karena penetapan harga sendiri juga sewajarnya sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan oleh informan.   

Keempat, tidak pernah mempraktikkan ihtikar atau penimbunan barang. 

Salah satu alasannya adalah produk tidak mampu tahan lama. Seperti 

pernyataan dari informan bahwa ―Murni nggak pernah stok.. Memang satu hari 

dikek nang (ditaruh di) konter, konter minimal satu dua hari misalnya nggak 

habis.. Tak tarik dikasihkan ke tetangga-tetangga..‖. Dari pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa kue yang diproduksi dari Murni Bakery ini memang tidak 

bertahan lama. Salah satu alasannya adalah tidak menggunakan bahan 

pengawet, sesuai dengan pernyataan informan bahwa ―Nggak ada.. 

pengawete..‖. Sehingga, produk yang dihasilkan oleh informan hanya bertahan 

sampai dua hari. Apabila selama dua hari produk tidak terjual maka akan ditarik 

dan diberikan kepada tetangganya yang mau, sehingga tidak ada praktik 

penimbunan jangka panjang yang dilakukan oleh informan.  

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang dijalankan 

oleh informan telah mencerminkan prinsip kejujuran. Hal ini dikarenakan, dalam 

praktik bisnis tidak pernah melakukan suatu tindakan curang. Salah pernyataan 

informan yang menjelaskan bahwa: 
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Lah iku.. iku sing ora disenengi Murni.. kan ndak sesuai. Curang niku kan 
otomatis ndek ngarep, curang iku piye yo. Curang iku selain Allah 
membenci suwe-suwe uwong yo ngerti ngono lo. Ora iso barang elek 
disembunyikan ngono mbak. Nggak bisa.. 

Lah itu.. itu yang tidak disukai Murni.. kan tidak sesuai. Curang itu kan 
otomatis di depan, curang itu gimana ya. Curang itu selain Allah 
membenci lama kelamaan orang juga tahu.. Tidak bisa tindakan jelek 
disembunyikan mbak.. Enggak bisa..  

Apabila suatu tindakan curang dilakukan oleh seorang pebisnis dan telah 

diketahui oleh masyarakat, takutnya suatu trust masyarakat akan hilang. 

Sedangkan, salah satu prinsip yang dipegang oleh informan adalah membangun 

kepercayaan masyarakat. Dimana hal ini telah dijelaskan pada paragraf sebelum 

mengenai praktik sumpah palsu.  

4.3.3.3 Prinsip Kebermanfaatan (Maslahah / Benefit) 

Prinsip kebermanfaatan telah diterapkan oleh informan. Hal ini 

dikarenakan, produk yang dihasilkannya yaitu kue maupun bakery tentunya 

memiliki manfaat bagi masyarakat. Produk tersebut mampu mencukupi 

kebutuhan dharuriyat atau pokok bagi masyarakat. Sehingga, dalam aktivitas 

bisnis yang dilakukan oleh informan tidak hanya bertujuan untuk mencapai suatu 

profit tetapi membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan mereka. Jadi, 

produk yang dihasilkan oleh informan mampu menciptakan kemaslahatan bagi 

masyarakat atau konsumen khsusunya.  

Selain itu, bahan yang dipakai dalam pembuatan produknya tersebut 

tidak menggunakan bahan pengawet.  Seperti pernyataan dari informan bahwa 

―Murni nggak pernah stok.. Memang satu hari dikek nang (ditaruh di) konter, 

konter minimal satu dua hari misalnya nggak habis.. Tak tarik dikasihkan ke 

tetangga-tetangga.. Nggak ada.. pengawete..‖.  Sehingga produk yang dihasilkan 

dan dijual kepada konsumen adalah produk yang berkualitas dan tidak memiliki 

kemudharatan. Hal ini dikarenakan produk yang dijual tidak mengandung bahan 

kimia yang berbahaya bagi kesehatan konsumen.  
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Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh informan telah mencerminkan prinsip kebermanfaatan dari etika 

bisnis Islam. Hal ini dikarenakan, dalam aktivitas bisnis yang dijalankannya tidak 

menjual barang yang haram atau barang yang tidak memberikan manfaat bagi 

orang lain. Serta, selalu mengutamakan kepentingan dan keamanan bagi 

kesehatan konsumen karena produk tidak mengandung bahan kimia yang 

berbahaya dan hanya untuk keuntungan informan sendiri.  

4.3.3.4 Prinsip Bertanggung Jawab (Amanah / Responsibility) 

Prinsip bertanggung jawab belum sepenuhnya diterapkan oleh informan 

dalam aktivitas bisnis yang dijalankan. Hal ini dikarenakan hanya satu indikator 

dari prinsip bertanggung jawab yang diterapkan dalam aktivitas bisnisnya. 

Indikator tersebut adalah selalu memberikan informasi sedetail mungkin kepada 

konsumen terkait produk. Namun, belum sepenuhnya menepati janji waktu 

kepada konsumen dan pembayaran upah. Kurangnya penerapan kedua hal 

tersebut dikarenakan beberapa alasan atau kendala yang dihadapi oleh 

informan. 

Dalam penjualan produk informan selalu terbuka terkait produk terutama 

apabila terdapat kenaikan harga. Produk yang dijual oleh informan sebelummnya 

tidak pernah mengalami kenaikan hanya karena adanya sedikit kenaikan bahan 

baku. Namun, pada suatu periode waktu terjadi peningkatkan harga bahan baku 

sehingga menuntut informan untuk menaikkan harga produk.  

Memang ada pernah tepung naik mungkin pada satu periode tahun dua 
ribu empat belas nek ga salah masuk ke global.. gelem gak gelem 
memang harus naik.. Kan ape ngelongi iku ganti resep ngga berani ape 
naikno opo yo.. Iyo susah… Yo mesti terus terang informasi kalo 
konsumen pesen tanggal iki “ada kenaikan buk”. Mulai dari itu sampai 
saiki mboten pernah berubah. 

Memang ada pernah tepung naik mungkin pada satu periode 2014 kalau 
nggak salah masuk ke global.. mau nggak mau memang harus naik. Kan 
mau mengurangi itu ganti resep nggak berani mau naikan apa ya.. Iya 
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susah.. Ya pasti terus terang informasi kalau konsumen pesen tanggal ini 
―ada kenaikan buk‖. Mulai dari itu sampai sekarang tidak pernah berubah. 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan transparan atau terbuka 

terkait dengan produk semisal ada kenaikan harga pada produknya. Pada 

awalnya hingga saat ini beliau belum pernah menaikkan harga produk meskipun 

terjadi kenaikan tepung. Namun, pada tahun 2014 terjadi kenaikan harga tepung 

hingga masuk global yang mengakibatkan harga produk harus naik. Sehingga, 

informan berusaha untuk menginformasikan kepada konsumen terkait adanya 

kenaikan atau perubahan harga pada produknya.   

Namun dalam pembayaran upah, informan biasanya kurang tepat waktu 

khsusnya kepada karyawan yang bekerja di toko. Seperti pernyataan dari 

karyawan toko bahwa: 

Nek nang omah… mesti tanggal siji.. Nek nang omah mesti tanggal siji. 
Cuma misal nek koyok bocah toko ngeneki yo iku kadang dekne kan 
gaiso ngeterno, kadang dititipno ikinane opo jenenge sing kirim.. Nek aku 
dibayar tanggal piro ae gapopo, nek aku yo.. Jane yo wes diamplopi 
tanggal siji. 

Kalau orang rumah.. pasti tanggal satu.. Kalau di rumah pasti tanggal 
satu. Tapi misal kalau orang toko gitu ya itu biasanya beliau ga bisa 
ngantar, biasanya dititipkan apa namanya yang kirim. Kalau saya dibayar 
tanggal berapa saja tidak masalah, kalau saya ya.. Sebenarnya sudah 
diampopi tanggal satu.   

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa informan selalu memberikan upah 

tepat waktu kepada karyawan bagian produksi. Namun, kepada karyawan toko 

seperti Mbak Tiya informan biasanya membayar upahnya tidak tepat waktu 

karena terdapat kendala tertentu. Meskipun terdapat kendala dalam memberikan 

upah tepat waktu kepada konsumen, informan harus berusaha membayar upah 

dengan tepat waktu, sesuai dengan H.R Ibnu Majah bahwa ―Dari Abdulullah bin 

Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda: berikanlah upah kepada pekerja 

sebelum kering keringatnya‖. Sehingga, informan harus berusaha membayar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

upah pekerja dengan tepat waktu karena ditakutkan para pekerja tidak mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.  

Meskipun dalam pembayaran upah kepada karyawan toko tidak tepat 

waktu, informan berusaha untuk memberitahukan kepada para karyawannya 

toko apabila terdapat penundaan pembayaran dan sebisa mungkin 

membayarnya melalui cara apapun. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Tiya 

bahwa: 

Pokok kadang yo dititipne karyawane. Tapi biasane Ibuk ngonokui kondo 
“Ya.. Gajimu iki keri Ya..Bocah-bocah di kon tapi gaiso ngeterno”. Terus 
yo tak jawab “Nggeh Buk”. Sing penting wonge ngomong ngono lo.  

Intinya biasanya ya dititipkan karyawannya. Tapi biasanya Ibu ngomong 
―Ya.. Gajimu ini ditunda Ya.. Anak-anak disuruh tapi gabisa ngantar‖. 
Terus saya jawab ―Iya Buk‖. Yang penting orangnya ngabari gitu lo. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa informan berusaha membayar upah 

para karyawannya dengan tepat waktu. Namun, terkadang terdapat suatu 

kendala tertentu semisal terdapat banyak pekerjaan yang menyebabkan para 

karyawan bagian produksi maupun informan tidak bisa mengantarkan upah 

kepada karyawan toko. Namun, selalu memberitahukan kepada karyawan toko 

apabila terdapat penundaan upah dan menjelaskan alasannya. 

 Selain itu, pada konsumen yang memesan terkadang juga tidak bisa 

menepati janji waktu penyerahan produk. Seperti yang dinyatakan oleh informan 

bahwa: 

Insya Allah selama usaha awal nganti saiki kita tepat waktu lah masalah  
telat kan wajar seprapat jam setengah jam. Telate biasane nek garapan e 
kakehan.. Pesanan banyakk nah niku kan ya mungkin kendalane niku 
kan tempat, mesin, tenaga.. 

Insya Allah selama usaha dari awal sampai sekarang kita tepat waktu lah 
masalah.. telat kan wajar seperempat jam setengah jam.. Telatnya 
biasanya kalau kerjaan banyak. Pesanan banyak nah itu kan ya mungkin 
kendalanya itu kan tempat, mesin, tenaga.  

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa informan selalu berusaha menepati 

janji waktu pemesanan produk kepada konsumen. Namun, terkadang terdapat 
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keterlambatan dengan batas kewajaran yaitu seperempat atau setengah jam. 

Keterlambatan tersebut dikarenakan terdapat kendala seperti banyaknya 

pesanan sedangkan adanya keterbatasan tenaga dan mesin maupun tempat 

atau jarak pemesan yang menyebabkan kurangnya penepatan janji waktu 

pesanan kepada konsumen.  

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa informan belum menerapkan 

sepenuhnya prinsip bertanggung jawab dari etika bisnis Islam.  Hal ini 

dikarenakan terkadang belum sepenuhnya mampu menepati janji waktu 

pembayaran upah kepada karyawan toko dan kepada konsumen yang 

memesan. Meskipun, informan selalu transparan pada barang yang dijualnya 

kepada konsumen. Namun, tetap saja prinsip tanggung jawab belum 

sepenuhnya diterapkan oleh informan.  

4.3.3.5 Prinsip Keadilan (Adl / Justice) 

Prinsip keadilan belum diterapkan oleh informan dalam aktivitas bisnis 

yang dijalankan. Pertama, berbuat adil kepada konsumen yang mana selalu 

menjaga kualitas produk. Sesuai dengan prinsip kejujuran bahwa informan selalu 

menjaga kualitas produk dengan baik, karena hal tersebut mampu membangun 

trust masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan oleh informan. Serta, dalam 

penetapan harga pun informan juga adil karena sesuai dengan ukuran dan rasa 

produk dan setiap konsumen mendapatkan harga yang sama. Sehingga, 

menjaga kualitas dan adil dalam penetapan harga adalah bentuk adanya 

keadilan kepada konsumen karena tidak merasa dirugikan dalam transaksi jual 

beli yang dilakukannya dengan informan.   

Selain itu, dalam tindakan juga bersikap adil kepada setiap karyawan. 

Seperti yang dinyatakan oleh salah satu karyawannya yang bernama Mbak Tya 

bahwa informan selalu bersikap adil kepada masing-masing karyawannya. 

Namun, disisi lain dalam pemberian upah kepada karyawan toko kurang tepat 
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waktu. Seperti yang telah dijelaskan oleh salah satu karyawan pada prinsip 

bertanggung jawab, bahwa informan belum mampu memberikan upah kepada 

para karyawan toko tepat waktu karena terdapat beberapa kendala tertentu. 

Tidak tepatnya pembayaran upah kepada karyawan toko ini mampu mengurangi 

hak dari mereka. Serta, terdapat ketidakadilan bagi para karyawan toko karena 

informan mampu memberikan upah tepat waktu bagi karyawan bagi produksi. 

Meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh informan dalam 

memberikan upah tepat waktu kepada karyawan toko, namun tetap saja prinsip 

keadilan belum tercermin oleh informan. Karena, berperilaku tidak adil kepada 

para karyawan toko.  

 Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh informan belum menerapkan prinsip keadilan dari etika bisnis 

Islam. Hal ini dikarenakan, terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan atau 

tidak adil dalam perjanjian yang dilakukan oleh informan yaitu para karyawan. 

Karena, terdapat salah satu perilaku yang mencerminkan ketidakadilan bagi 

salah satu pihak yang terlibat langsung dalam bisnis yang dijalankan oleh 

informan, maka prinsip keadilan belum diterapkan oleh informan dalam aktivitas 

bisnis yang dijalankan.  

Jadi, bisnis yang baru berjalan selama 12 tahun namun telah memiliki 

beberapa cabang usaha. Bahkan, informan kunci terkenal sebagai seseorang 

yang sangat religius dan dermawan tentunya telah faham tentang ajaran-ajaran 

Islam, namun belum menentukan terimplementasikannya etika bisnis islam 

dalam aktivitas bisnis yang dijalankannya. Hal ini dikarenakan, terdapat suatu 

kendala diluar dugaan dari Bapak Samiti yang menyebabkan kurang atau belum 

diterapkannya etika bisnis Islam. Kendala tersebut adalah tempat produksi, 

situasi semisal banyaknya pesanan, kurangnya tenaga dan mesin. Sehingga, 

kendala tersebut menyebabkan informan belum mampu memenuhi dua prinsip 
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dalam etika bisnis Islam yaitu bertanggung jawab dan keadilan. Serta, dalam 

aktivitas bisnisnya sendiri masih mengganggu pelaksanaan ibadah wajib yaitu 

sholat. Dimana, hal ini menyebabkan prinsip tauhid belum diterapkan.  

 

4.3.4 Informan 4 (Ibu Yuni Setiorini / UMKM Keripik Tempe Melati) 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa informan belum menerapkan 

eika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis yang dijalankan. Hal ini dikarenakan, 

terdapat tiga prinsip dari etika bisnis Islam yang belum diterapkan. Prinsip 

tersebut adalah kebermanfaatan, bertanggung jawab, dan keadilan. Sedangkan, 

kedua prinsip lainnya yaitu tauhid dan kejujuran telah diterapkan. Tidak 

diterapkannya ketiga prinsip ini menyebabakan etika bisnis Islam belum 

diterapkan. Karena, etika bisnis Islam dapat dikatakan telah diterapkan jika 

semua prinsipnya telah terpenuhi.  

4.3.4.1 Prinsip Tauhid (Unity) 

Prinsip tauhid telah dilaksanakan oleh informan dalam aktivitas bisnis 

yang dijalankan. Hal ini dikarenakan kedua indikator dari prinsip tauhid telah 

terpenuhi. Pertama, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan tidak mengganggu 

aktivitas ibadah wajib yaitu sholat.  Untuk kegiatan produksi sendiri fleksibel dan 

mengikuti kemauan karyawannya. Sesuai dengan pernyataan informan dan 

salah satu karyawannya yaitu Ibu Jasminten bahwa: 

Niki kan nyuwune bakdo subuh.. jam gangsal nah yah menten niki mpun 
bakdo. (Ibu Yuni) 
Ini kan mintanya setelah subuh.. jam lima nah jam segini sudah selesai 

Enggeh-nggeh gampangane sampek jam setengah sepuluh, jam sepuluh 
ngono ae. (Ibu Jasminten) 
Iya-iya intinya sampai jam setengah Sembilan, jam sembilan gitu aja. 

Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas produksi yang 

dilakukan informan dilakukan pukul 05.00-10.00 WIB. Jadi, aktivitas produksi 

dimulai disaat para karyawan telah melaksanakan ibadah sholat subuh dan 
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sebelum sholat dzuhur telah selesai. Sehingga, dalam aktivitas produksinya tidak 

mengganggu aktivitas ibadah sholat.  

Selain itu, membagikan sebagian keuntungan untuk orang lain. Sesuai 

dengan pernyataan informan bahwa: 

Kalau iku setiap hari raya mbak.. niku maringi anak-anak yatim.. Yo hari 
raya niku andum-andum yotro kangge lare cilik-cilik 

Kalau itu setiap hari raya mbak.. itu memberi anak-anak yatim.. Ya hari 
raya itu bagi-bagi uang untuk anak-anak kecil.  

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya informan 

membagikan sebagian hartanya untuk anak yaitm dan anak-anak sekitar 

rumahnya. Dimana, hal tersebut dilakukan setiap hari raya idul fitri sebagai 

bentuk berbagi atau sedekah. Pembagian sebagian harta yang dilakukan oleh 

informan termasuk kedalam infaq. Hal ini dikarenakan, penghasilan bersih yang 

diperoleh informan dan juga tidak adanya persediaan atau aset (modal) 

meunjukkan belum adanya kewajiban untuk menunaikan zakat perniagaan. 

Sehingga, bentuk sosial keagamaan yang dilakukan oleh informan adalah infaq. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh informan telah mencerminkan prinsip tauhid. Hal ini dikarenakan, 

kedua indikator dari prinsip tahuid telah terpenuhi atau diterapkan. Selain 

kegiatan produksi yang dijalankan tidak mengganggu aktivitas ibadah sholat, 

informan juga membagikan sebagian keuntungan atau pendapatannya kepada 

orang lain. Jadi, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh informan 

mengutamakan kewajibannya sebagai seorang muslim.  

4.3.4.2 Prinsip Kejujuran (Shiddiq – Fairness) 

Prinsip kejujuran telah diterapkan oleh informan dalam aktivitas bisnis 

dijalankan. Hal ini dikarenakan, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan informan 

tidak melakukan tindakan curang. Pertama, tidak pernah menjual produk yang 
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memiliki aib (rusak) atau berkualitas jelek. Seperti pernyataan dari informan 

bahwa: 

Ndamel piyambak mbak..  soale yen tempe tumbas niku kirang alus.. Nah 
nek ndamel keripik tempe nek mboten alus kan angel diirisne. 

Buat sendiri mbak.. soalnya kalau tempe beli itu kurang halus. Nah kalau 
buat keripik kalau nggak halus susah diirisi. 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa untuk menjaga kualitas produknya 

informan harus memastikan prosesnya dari awal. Mulai dari bahan baku 

tempenya, hal ini dikarenakan kualitas dari tempe akan mempengaruhi kualitas 

dari keripik tempenya juga. Untuk menghindari adanya kualitas jelek dari 

produknya, maka informan memproduksi bahan bakunya sendiri yaitu tempe. 

Sehingga, informan berusaha menjaga kualitas produk dengan baik yang akan 

dijual kepada konsumen.  

Kedua, tidak pernah melakukan sumpah palsu atau melebih-lebihkan 

kualitas produknya. Penawaran produk dari informan diawali dengan 

memperkenalkan produknya ke masyarakat melalui toko maupun warung . 

Seperti salah satu pernyataan informan bahwa  

Nok warung-warung ngonokui.. dititip-titip i.. Mbiyen nggeh tau dititipke 
toko Gandhi.. Sak niki mpun mboten nate.. Soale opo ning omah nggeh 
sak niki wong-wong podo ngerti. 

Di warung-warung gitu.. dititipkan.. Dulu ya pernah dititipkan toko 
Gandhi.. Sekarang sudah nggak pernah.. Soalnya apa di rumah ya 
sekarang orang-orang pada tahu,  

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa awal memperkenlkan produk ke 

masyarakat adalah dengan menitipkan produknya ke warung maupun toko. 

Sehingga, masyarakat akan  mengenal produk yang diproduksi/dijual oleh 

informan. Pada akhirnya, masyarakat mengerti bagaimana kualitas  produk yang 

dijual oleh informan dan bahkan banyak konsumen yang membeli langsung 

membeli produk dengan jumlah yang besar kepada informan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa informan tidak melakukan sumpah palsu dengan melebih-
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lebihkan kualitas produk supaya masyarakat minta membeli produknya. Karena, 

dalam penjualan produk sendiri apa adanya sesuai dengan kualitas yang ada 

tanpa melebih-lebihkan. 

Ketiga, tidak pernah melakukan praktik ba‟I najassy. Hal ini dikarenakan 

untuk penetapan harga produk sendiri sesuai dengan pelaku usaha keripik 

tempe yang lainnya. Seperti pernyataan dari informan bahwa: 

Kadang aku atut wong Blora. Wong Blora iku wong sak deso sami damel 
keripik tempe sedoyo. 

Biasanya saya ikut orang Blora. Orang Blora itu orang satu kampung 
sama produksi keripik tempe semua. 

Karena informan merupakan satu-satunya produsen keripik tempe yang ada di 

desanya maka dalam penetapan harga produk disesuaikan dengan para penjual 

keripik tempe yang ada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Blora. 

Sehingga, informan tidak pernah melakukan rekayasa penawaran harga atau 

ba‟I najassy karena harga produk telah disesuaikan dengan harga pasar. Hal ini 

sesuai dengan syariat islam karena praktik ba‟I najassy sendiri dilarang. Seperti 

yang telah disebutkan dalam H.R al-Bukhari dan Muslim bahwa ―Dari Ibn „Umar 

bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli najassyi‖.  

Keempat, jujur dalam ukuran atau timbangan produk. Seperti pernyataan 

informan bahwa ―Pokok dipastikan delapan biji.. Ngenten niki nek sing alit (Kalau 

gini yang kecil) empat isinya.. delapan ratus dari sini.. Dadi dijual seribu..‖. Dari 

pernyataan informan menunjukkan bahwa selalu memastikan kuantitas 

produknya. Dimana, terdiri dari dua jenis ukuran kecil hanya satu bungkusnya 

hanya berisi empat dan ukuran besar berisi delapan. Informan juga selalu 

memastikan jumlah perbungkusnya, sesuai dengan pernyataan sebelumnya.   

Kedua, tidak pernah melakukan ihtikar atau penimbunan barang baik 

dalam produk maupun tempe. Namun, terdapat persediaan untuk berjaga-jaga 

jika ada orang yang membeli. Hal ini dikarenakan, setiap harinya informan hanya 
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memproduksi sedikit dari produknya. Seperti salah satu pernyataanya bahwa 

―ndamel sekedik mbak sing penting  lancar.. (buat sedikit mbak yang penting 

lancar)‖. Setiap harinya informan selalu memproduksi keripik tempe namun 

hanya dengan jumlah yang kecil. Sehingga, setiap produksi hanya untuk dijual 

pada hari itu saja. Karena, jumlah produksi yang hanya sedikit. Serta, dibuktikan 

dengan pernyataan informan yang mengatakan bahwa dalam proses produksi 

sendiri yang membutuhkan waktu lama.  

 Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh informan telah mencerminkan prinsip kejujuran. Hal ini 

dikarenakan, tidak pernah melakukan suatu tindakan curang yang mampu 

merugikan pihak lain. Selain itu, tentunya adanya tindakan curang ini adalah 

untuk menguntungkan pihak dirinya sendiri dan merugikan pihak lain. Kejujuran 

ini sendiri dilihat dari penjualan produk yang memiliki kualitas produk yang baik 

dan apa adanya tidak menipu konsumen dengan melebih-lebihkan kualitas 

produk, dan tidak melakukan rekayasa penawaran harga supaya konsumen 

membeli dengan harga di atas harga pasar, jujur dalam takaran atau timbangan, 

serta tidak melakukan praktik penimbunan. 

4.3.4.3 Prinsip Kebermanfaatan (Maslahah – Benefit) 

Prinsip kebermanfaatan dari etika bisnis Islam belum sepenuhnya 

diterapkan oleh informan. Hal ini dikarenakan, dalam proses produksi yang 

dilakukan menghasilkan limbah yang tentunya jika tidak dikelola dengan baik dan 

benar akan menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat maupun lingkungan. 

Namun, produk yang dihasilkan merupakan bentuk dari kebutuhan dharuriyat 

sehingga memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Pemenuhan kebutuhan 

dharuriyat ini penting karena untuk menunjang melakukan ibadah murni atau 

wajib serta tentunya memproduksi barang dharuriyat adalah wajib.  
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Namun, proses pembuatan keripik tempe diawali dengan pembuatan 

tempe. Dalam pembuatan tempe sendiri memiliki limbah yang mana jika dibuang 

di sungai maupun lingkungan dengan sembarangan tetunya akan mencemari 

lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sedangkan, informan sendiri 

dalam mengatasi limbah yang dihasilkan hanya mengandalkan pihak lain. 

Seperti penyataan dari informan bahwa ―Pokok isuk-isuk mpun wonten tiyang 

sing nyuwun ampase niku kangge pakan sapi..‖. Sehingga, informan tidak 

mampu mengolah limbah dengan kemampuannya sendiri dan hanya 

mengandalkan pihak lain. Secara tidak langsung pertanggung jawaban informan 

dalam mengelola limbah kurang.  

4.3.4.4 Prinsip Bertanggung jawab (Amanah – Responsibility) 

Prinsip bertanggung jawab belum diterapkan oleh informan dalam 

aktivitas yang dijalankan. Hal ini dikarenakan, salah satu indikator dari prinsip 

bertanggung jawab belum terpenuhi. Pertama, selalu menepati janji waktu 

pemesanan produk kepada konsumen.  Seperti salah satu pernyataan dari 

informan bahwa:  

Ee.. Enggeh - enggeh niki nggeh wonten sing pesen kangge nopo 
ngonten niku pengaosan. Pokok kudu pesen jauh hari. Soale tempe niku 
kan dadose empat hari kan, ben kulo saget tepat waktu ngonten.. 

Ee.. Iya-iya niki ya ada yang pesan buat apa itu ini pengajian. Intinya 
harus pesan jauh hari. Soallnya tempe itu kan jadinya empat hari kan, 
biar saya bisa tepat waktu gitu.. 

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa untuk perjanjian pemesanan produk 

dengan jumlah yang besar harus dilakukan jauh-jauh hari. Apabila dilakukan 

secara dadakan, Ibu Yuni tidak sanggup melayani karena proses pembuatan 

produk sendiri yang membutuhkan waktu cukup lama serta persediaan dari 

keripik tempe yang tidak seberapa. Sehingga, Iinforman selalu berusaha 

menepati janji waktu pemesanan kepada konsumen apabila pemesanan 

dilakukan beberapa hari sebelum acara atau produk diperlukan. 
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Kedua, transparan terhadap produk tanpa menutup-nutupi kualitas 

produk atau apa adanya. Informan menjelaskan mengenai bagaimana penjualan 

produk kepada masyarakat bahwa  

Awale niku nok warung-warung ngonokui.. dititip-titip i.. Pokok sakniki 
sing tumbas katah niki ten griyo.. biasane wonten tiyang kesah ngonten 
niku pesen ten mriki. 

Awalnya itu di warung-warung gitu.. dititip-titipkan.. pokok sekarang yang 
beli banyak ke rumah… biasanya ada orang yang mau pergi gitu pesan 
kesini..  

Dari pernyataan informan menunjukkan bahwa proses awal penjualan produk 

adalah dititipkan kepada pemiliki toko atau waraung, dan pada akhirnya 

masyarakat pun mengenal produk tersebut. Akhirnya pun, banyak masyarakat 

yang langsung memesan produk melalui informan secara langsung. Jadi, dalam 

jual beli yang dilakukan informan tidak berusaha menutup-nutupi kualitas produk 

dan transparan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat mampu meenilai 

kualitas produk yang ditawarkan oleh informan dengan sendirinya.  

Namun, dalam pembayaran upah informan masih belum bisa menepati 

janji dengan tepat waktu. Upah kepada karyawan sendiri seharusnya diberikan 

setiap hari karena perjanjian awal adalah perharinya diberi upah Rp. 15.000,00. 

Dalam pembayaran upah ini informan tidak mampu membayar setiap hari, 

seperti yang dinyatakan oleh salah satu karyawan bahwa ―nggeh, nggeh mboten 

mesti yo sak nyuwune kulo.. (iya.. ya nggak pasti ya semintanya saya)‖. Dari 

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan dalam membayar upah 

pekerja tidak tepat waktu dan tergantung karyawan memintanya pada saat 

berapa hari. Sedangkan, dalam H.R Ibnu Majah telah jelas disebutkan bahwa 

―Dari Abdulullah bin Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda: berikanlah upah 

kepada pekerja sebelum kering keringatnya‖. Tidak tepatnya informan dalam 

membayar upah kepada karyawan terutama tanpa memberikan suatu kejelasan 

akan merugikan pihak karyawan.  
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Selain itu, dalam penanganan limbah yang dihasilkan pada proses 

produksi kurang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan, dalam penanganan 

limbah hanya mengandalkan pihak lain dan informan tidak mampu mengolahnya 

sendiri. Seperti pernyataan dari informan bahwa: 

Nggeh. Waune kan kulo buang ten peceren terus bau.. Sakniki mboten 
nate mbak. Pokok isuk-isuk mpun wonten tiyang sing nyuwun ampase 
niku kangge pakan sapi.. Malah nggenah mbak.. Terus cukak nggeh 
purun, cukak,  sari ne, terus kulit kedelaine dinyuwun sedoyo kangge 
pakan sapi.. 

Iya. Awalnya kan saya buang di selokan terus bau.. Sekareng nggak 
pernah mbak.. Pokok pagi-pagi sudah ada orang yang minta amapasnya 
itu untuk pakan sapi.. Malah enak mbak.. Terus cukak (air limbah) juga 
mau, cukak.. sarinya, terus kulit kedelainya diminta semua untuk pakan 
sapi. 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semua limbah yang dihasilan 

dalam produksi keripik tempe diberikan kepada peternak. Pada awalnya, limbah 

yang dihasilkan dari proses produksi tempe langsung dibuang di selokan depan 

rumah. Tentunya akan mencemari lingkungan dan menyebabkan bau menyengat 

yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Namun, saat ini diberikan kepada 

para peternak untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Disisi lain, karena 

informan tidak mampu dalam mengolah limbah tersebut apabila tidak ada 

peternak yang mengambil limbah tersebut tentunya akan dibuang ke selokan 

yang mampu mencemari lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat.  

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh informan  belum mencerminkan prinsip bertanggung jawab dari 

etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan dalam bisnis yang dijalankannya belum 

mampu membayar upah pekerja sesuai dengan tepat waktu serta kurang mampu 

bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan dalam proses produksi. 

Meskipun Ibu Yuni menepati janji kepada konsumen dan transparan terhadap 

produk. Namun, tetap saja prisnip bertanggung jawab dari etika bisnis Islam 

belum diterapkan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh informan. 
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4.3.4.5 Prinsip Keadilan (Adl – Justice) 

Prinsip keadilan belum diterapkan sepenuhnya oleh informan, karena 

terdapat salah satu pihak yang dirugikan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan 

yaitu masyarakat sekitar dan juga karyawan. Namun, untuk konsumen sendiri 

informan berlaku adil. Dimana, keadilan dalam konsumen tercermin dalam setiap 

tindakan yang dilakukan oleh informan tidak berusaha melakukan kecurangan 

pada konsumen. Dalam prinsip kejujuran telah tercermin bahwa informan selalu 

berusaha menghindari kecurangan dalam transaksi jual beli dengan menjaga 

kualitas dan memperhatikan kuantitas produk. Tindakan tersebut mampu 

memberikan keadilan bagi para konsumen, karena tidak ada unsur kerugian 

yang dirasakan oleh pihak konsumen itu sendiri.  

Namun, disisi lain informan bertindak tidak adil kepada karyawan. Hal ini 

dikarenakan, dalam pembayaran upah kepada karyawan kurang tepat waktu, 

meskipun dalam tindakan informan selalu bersikap adil.  Tidak tepatnya informan 

dalam memberikan upah kepada para karyawannya merupakan tindakan tidak 

adil. Pada sisi informan kurang mampu memenuhi kewajibannya sehingga hak 

karyawan kurang mampu terpenuhi dengan baik. Serta, dalam tindakan tersebut 

dari sisi karyawan dirugikan akibat kurang terpenuhinya janji waktu pembayaran 

upah. Sehingga, dalam perjanjian yang dibuat oleh informan dan karyawan 

dalam pembayaran upah terdapat salah satu pihak yang dirugikan karena tidak 

mampu terpenuhinya hak dari pihak tersebut.  

Selain itu, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh informan juga 

merugikan pihak lain yaitu masyarakat. Karena, proses dalam produksi 

menghasilkan limbah serta kurang bertanggung jawabnya informan dalam 

pengelolaan limbah tersebut. Dimana, dalam pengelolaan limbah hanya 

mengandalkan pihak lain. Apabila tidak ada pihak yang mengambil limbah 

tersebut tentunya informan akan membuangnya ke selokan. Hal ini dibuktikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

dengan pernyataan informan yang telah dijelaskan pada prinsip bertanggung 

jawab sebelumnya. Pembuangan limbah ke selokan mampu mencemari 

lingkungan serta tentunya akan mengganggu aktivitas masyarakat. 

Terganggunya aktivitas masyarakat dalam pembuangan limbah ini menunjukkan 

adanya kerugian yang dialami oleh mereka. Sehingga, dalam aktivitas bisnis 

yang dijalankan oleh informan belum mencerminkan keadilan kepada pihak 

masyarakat.  

Dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan belum diterapkan oleh 

informan. Hal ini dikarenakan, terdapat pihak-pihak yaitu karyawan dan 

masyarakat yang dirugikan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh informan. 

Kerugian yang dialami oleh kedua pihak tersebut menunjukkan tidak 

diterapkannya prinsip keadilan dari etika bisnis Islam yang dilakukan oleh 

informan.  

Jadi, meskipun selama 20 tahun informan 4 adalah satu-satunya podusen 

keripik tempe yang ada di desanya namun tidak berusaha untuk memonopoli 

pasar. Seperti, berusaha untuk menaikkan produk di atas harga pasar atau pada 

umumnya dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan 

pihak konsumen. Akan tetapi, proses produksi produk yang dilakukan oleh 

informan menghasilkan suatu limbah. Dalam penanganan limbah tersebut tidak 

mampu dilakukan dengan kemampuan sendiri. Artinya, hanya mengandalkan 

pihak lain yaitu peternak. Selain itu, dalam pemberian upah  kepada karyawan 

sering tidak tepat waktu. Hal ini menyebabkan tidak diterapkannya prinsip 

kebermanfaatan, bertanggung jawab, dan keadilan dari etika bisnis Islam. Oleh 

karena itu, etika bisnis Islam belum diterapkan oleh informan karena terdapat 

dua prinsip yang belum terpenehui yaitu bertanggung jawab, kebermanfaatan 

dan keadilan.  
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4.3.5 Informan 5 (Bapak Sarpin / UMKM Kerupuk Pak Sarpin) 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa informan belum menerapkan 

etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis yang dijalankan. Hal ini dikarenakan, 

terdapat dua prinsip dari etika bisnis Islam yang belum diterapkan. Kedua prinsip 

tersebut adalah keadilan dan bertanggung jawab. Sedangkan, ketiga prinsip lain 

yaitu tauhid dan kebermanfaatan telah diterapkan. Karena terdapat prinsip yang 

belum diterapkan, maka etika bisnis Islam belum diterapkan oleh informan.  

4.3.5.1 Prinsip Tauhid (Unity) 

Prinsip tauhid dari etika bisnis Islam telah diterapkan oleh informan dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya. Hal ini dikarenakan kedua indikator dari prinsip 

tauhid telah terpenuhi. Pertama, aktivitas produksi yang dilakukan tidak 

mengganggu aktivitas ibadah sholat karena terdapat jam istirahat. Seperti yang 

dijelaskan oleh informan bahwa ―jam kerja pagi sampai siang, jam lima sampai 

jam satu.. enten (ada).. Jam istirahate jam setengah dua belas sampai jam dua 

belas..‖. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam aktivitas produksi 

dimulai jam 05.00-13.00 dan istirahat jam 11.30-12.00. Dari waktu istirahat yang 

diberikan oleh informan menunjukkan adanya pemberhentian produktifitas saat 

ibadah sholat dzuhur berlangsung. Sehingga, aktivitas produksi tidak 

mengganggu para karyawan untuk melaksanakan ibadah sholat.  

Karena, dari penghasilan bersih yang diperoleh informan belum mencapai 

nishab  maka belum wajib untuk membayar zakat perniagaan. Dimana, 

penghasilan bersih perharinya hanya sekitar Rp. 80.000,00 serta tidak ada aset 

(persediaan) barang dagang. Namun, informan membagikan sebagian harta 

yang dimiliki melalu infaq. Seperti yang dinyatakan oleh informan bahwa  ―yo 

zakat fitrah kui.. terus ngewenehi bocah-bocah nek pas riyoyo ngonokui. (ya 

zakat fitrah itu.. terus memberi anak-anak kalau waktu hari raya.)‖. Bentuk infaq 
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yang dilakukan adalah diberikan kepada anak-anak sekitar tentunya di setiap 

tahuntepat idul fitri.  

Dari kedua hal tersebut menunjukkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh informan  tidak mengganggu kewajiban sebagai seorang muslim. 

Selain tidak mengganggu aktivitas ibadah sholat, juga membagikan sebagian 

keuntungan usaha kepada orang lain. Karena, tidak ada satupun indikator dari 

prinsip tauhid yang tidak diterapkan. Maka, informan telah menerapkan prinsip 

tauhid dari etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis yang dijalankannya.   

4.3.5.2 Prinsip Kejujuran (Shiddiq – Fairness) 

Prinsip kejujuran telah diterapkan sepenuhnya oleh informan dalam 

aktivitas bisnis yang dijalankan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas 

bisnisnya tidak pernah melakukan suatu tindakan curang. Pertama, aktivitas 

bisnis yang dijalankan tidak pernah melakukan sumpah palsu dengan melebih-

lebihkan kualitas produknya. Penawaran produk ke masyarakat ini dilakukan 

melalui pihak lain. Seperti penjelasan dari informan bahwa: 

Nek tuku sing dagang pas pertama kali iku yo dikek i modal ndisik.. didol 
ndisik engkok nek habis lagek dibayar.. Pertama.. Nek saiki gak.. Saiki 
wong dodol ada uang ada barang.. Digowo keliling sek ambek bakul e..  

Kalau beli yang pedagang waktu pertama kali itu diberi modal dulu.. dijual 
dulu nanti kalau habis baru dibayar. Pertama.. Kalau sekarang enggak.. 
Sekarang pedagang ada uang ada barang.. Dibawa keliling dulu sama 
pedagangnya... 

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa awal pengenalan produk ke 

masyarakat adalah dengan memberikan modal berupa produk kepada 

pedagang. Produknya tersebut dijual oleh pedagang, hingga pada akhirnya 

banyak masyarakat yang mengenal produk tersebut. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada suatu praktik sumpah palsu yang dijalankan oleh informan 

karena dalam penjualan produk apa adanya. Tanpa harus melebih-lebihkan 

keunggulan produk masyarakat akan mengerti bagaimana kualitas dari produk 

tersebut.  
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Kedua, dalam praktik bisnis yang dijalankan juga tidak pernah melakukan 

ba‟I najassy. Atau dilakukannya suatu praktik rekayasa penawaran dengan harga 

yang tinggi supaya konsumen membeli produk dengan harga tersebut. Hal ini 

dikarenakan, harga produk yang dijual oleh informan sama dengan harga pasar 

pada umumnya. Sesuai dengan pernyataan dari informan bahwa ―Heem.. 

Hargane yo sama kaleh pasar (harganya ya sama dengan pasar)..‖. Sehingga, 

informan tidak pernah melakukan praktik ba‟I najassy karena harga produk dijual 

sesuai dengan harga pasar dan tidak bermaksud menjual di atas harga pasar 

maupun di bawah harga pasar.  

Ketiga, jujur dalam takaran maupun timbangan. Seperti pernyataan dari 

informan bahwa: 

Nek ko kene kan iku kiloan, mentah kiloan.. mateng yo kiloan.. Yo pokok 
ojok sampek kurang ngono mantepan timbangane.. dadi kudu imbang.. 

Kalau dari sini kan itu kiloan, mentah kiloan.. matang ya kiloan. Ya pokok 
jangan sampai kurang gitu timbangannya, jadi harus seimbang,,  

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa produk yang dijual oleh informan 

adalah per kiloan. Serta, selalu memperhatikan timbangan atau takaran produk 

sebelum diserahkan kepada konsumen.  Keseimbangan timbangan adalah kunci 

dari tepatnya kuantitas produk yang akan diterima oleh konsumen. Sehingga, 

informan selalu memperhatikan kuantitas produknya dengan benar dalam 

aktivitas bisnis yang dijalankannya. 

 Keempat, tidak pernah melakukan penimbunan atau ihtikar. Seperti yang 

dijelaskan oleh informan bahwa ―kadang kan ngeneki langsung dijupuk bakul.. 

nek entek ngonoku lagek jaluk kirimi. (biasanya kan kalau gini langsung diambil 

pedagang, kalau habis gitu baru minta kirim)‖. Dari pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada praktik penimbunan. Karena, setiap produksi 

produk langsung diambil oleh pedagang namun juga menyisakan sebagian untuk 

persediaan barang tetapi hanya untuk menyediakan para pedagang. Sehingga, 
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dalam aktivitas bisnis yang dijalankannya informan tidak pernah melakukan 

praktik penimbunan atau ihtikar.  

Namun, informan menjual produk yang gagal atau berkualitas rendah. 

Seperti pernyataan salah satu pernyataan informan bahwa: 

La nek dang dangane mentah.. Nek dang-dangane mentah kan rusak.. 
ora gelem mekar.. cilik-cilik ngono kui.. Yo dituku sing tumbas. Wong 
kadang uwong ngono kui, akeh mileh sing cilik-cilik.. Ancen nek tuko 
ngeneki enak sing cilik-cilik. Tapi bakule rugi.. 

La kalau adonan masih mentah.. Kalau semisal masih mentah kan rusak.. 
nggak mau mekar.. kecil-kecil gitu.. Ya dibeli pembeli.  Biasanya orang 
gitu banyak milih yang kecil-kecil. Memang kalau beli enak yang kecil-
kecil. Tapi penjualnya rugi.  

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa setiap ada produk yang gagal 

seperti tidak mekar tetap dijual kepada konsumen. Namun, dalam penjualan 

produk gagal atau memiliki aib tersebut tidak berusaha untuk menutup-

nutupinya. Telah disebutkan dalam   H.R Al Quzwani bahwa ―tidak dibenarkan 

seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia 

menjelaskan aibnya‖.  

Sehingga, dalam penjualan produk yang memiliki aib tersebut informan 

tidak berusah untuk menipu konsumen. Terutama, terdapat kerelaan dari 

konsumen untuk membeli produk tersebut. Karena, pada dasarnya suatu 

transaksi jual beli itu sendiri sah apabila terdapat kerelaan antara kedua belah 

pihak. Seperti yang telah disebutkan dalam Q.S An Nisa ayat 29 bahwa ―hai 

orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama secara batil, 

kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka‖.  

Dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnisnya telah 

mencerminkan prinsip kejujuran. Hal ini dikarenakan, informan tidak  pernah 

melakukan suatu tindakan curang. Meskipun terdapat penjualan produk yang 

rusak kepada konsumen, namun tidak berusaha menutup-nutupi. Karena, telah 
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terdapat kesepakatan antara konsumen dan informan. Sehingga, terdapat 

keridhloan diantara kedua belah pihak dan tentunya jual beli tersebut sah.  

4.3.5.3 Prinsip Kebermanfaatan (Maslahah – Benefit) 

Prinsip kebermanfaatan sendiri telah diterapkan dalam aktivitas bisnis 

yang dijalankan oleh informan. Hal ini dikarenakan, produk yang dihasilkan 

merupakan barang yang halal dan tidak menyebabkan kemudharatan. Produk 

yang dihasilkan merupakan makanan sehingga dapat dikategorikan sebagai 

kebutuhan pokok. Sedangkan, makanan yang dijual oleh informan sendiri 

merupakan makanan halal dan dapat diterima oleh masyarakat banyak. 

Selain itu, dalam proses produksi produk tidak menghasilkan suatu 

limbah yang dapat merugikan orang lain. Sehingga, produk tidak menyebabkan 

suatu kemudharatan bagi masyarakat maupun lingkungan. Dari kedua hal 

tersebut menjukkan bahwa prinsip kebermanfaatan telah diterapkan oleh 

informan. Hal ini dikarenakan, produk yang diproduksi  dan dijual merupakan 

produk halal dan suci serta dalam proses produksi produk itu sendiri tidak 

menyebabkan kemudharatan ataupun kerugian bagi masyarakat, lingkungan, 

mapun makhluk hidup lainnya.  

4.3.5.4 Prinsip Bertanggung jawab (Amanah – Responsibility) 

Prinsip bertanggung jawab belum diterapkan sepenuhnya oleh informan 

dalam aktivitas bisnis dijalankannya. Hal ini dikarenakan, terdapat salah satu 

indikator dari prinisp bertanggung jawab yang belum terpenuhi.  Pertama, selalu 

menepati janji kepada konsumen. Seperti pernyataan dari informan bahwa 

―pesen.. onok.. kadang ono sing pesen nggo tahlilan biasane cuma 10 kilo, 15 

kilo.. enggeh.. berusaha menepati waktune.. (pesan.. ada... biasanya ada yang 

pesan buat tahlilan biasanya Cuma 10 kilo, 15 kilo.. iya.. berusaha menepati 

waktunya..)‖. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat konsumen 
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yang memesan produk untuk acara tertentu, dan informan berusaha untuk 

menepati janji waktu pemesanan.   

Kedua, memberikan informasi sedetail mungkin terkait produk kepada 

konsumen (transparan). Meskipun informan menjual produk yang rusak, akan 

tetapi selalu memberikan informasi dengan detail kepada konsumennya. Bahkan 

konsumen banyak yang membeli produk gagal ini karena memang selera 

mereka. Seperti pernyataan dari informan bahwa ―Iyo.. Wong kadang uwong 

ngono kui, akeh mileh sing cilik-cilik.. Ancen nek tuko ngeneki enak sing cilik-

cilik.. (iya.. biasanya orang gitu, banyak pilih yang kecil-kecil.. memang kalau beli 

gitu enak yang kecil-kecil)‖. Sehinggga, dalam penjualan produk yang gagal 

tersebut ada keterbukaan antara informan dengan konsumen. Serta, terdapat 

kerelaan dari konsumen untuk membeli produk. Karena, memang hal utama 

dalam jual beli adalah adanya keridhloan antara kedua belah pihak yaitu pembeli 

dan juga penjual.  

Namun, dalam pembayaran upah kepada karyawan tidak tepat waktu. 

Seperti salah satu penjelasan informan bahwa ―harian tapi mbuh, ngonoku 

tergantung sing kerjo. engkok umpane rung dino njaluk, telung dino jaluk.. dewe-

dewe.. (harian tapi nggak tahu, kalau itu tergantung yang kerja. nanti semisal dua 

hari minta, tiga hari minta.. sendiri-sendiri)‖. Dari pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa dalam memberikan upah kurang tepat waktu, dimana 

perjanjian awal upah diberikan per hari. Pemberian upah tidak sesuai perjanjian 

karena karyawan tidak ada yang meminta upah setiap harinya. Sedangkan, 

dalam Islam telah dijelaskan bahwa untuk membayar upah pekerja dengan tepat 

waktu. Seperti yang telah disebutkan dalam H.R Ibnu Majah terkait bahwa dalam 

membayar upah harus tepat waktu.  

Dari ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh informan belum mencerminkan prinsip bertanggung jawab dari 
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etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan, tidak tepatnya pembayaran upah kepada 

karyawan menjadi salah satu penyebab tidak diterapkannya prinsip tersebut. 

Meskipun, informan selalu menepati janji waktu kepada konsumen dan 

transparan terkait produk kepada konsumen, namun hal tersebut kurang untuk 

mencerminkan prinsip bertanggung jawab. Sehingga, prinsip bertanggung jawab 

ini belum diterapkan oleh informan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. 

4.3.5.5 Prinsip Keadilan (Adl – Justice) 

Prinsip keadilan ini belum diterapkan oleh informan dalam aktivitas bisnis 

yang dijalankan. Hal ini dikarenakan, terdapat kerugian yang ditanggung oleh 

salah satu pihak yaitu karyawan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan. Pihak-

pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh informan sendiri 

adalah konsumen dan karyawan, sedangkan untuk mitra usaha tidak memiliki. 

Sedangkan, untuk pihak konsumen sendiri telah mencerminkan prinsip keadilan.  

Kedilan telah tercermin pada konsumen karena, dalam setiap transaksi 

jual beli informan tidak melakukan satupun tindakan curang. Dimana, informan 

selalu transparan terhadap produk dan tidak menutup-nutupi produk yang rusak. 

Sehingga, dalam membeli produk tersebut konsumen tidak merasa tertipu atau 

dirugikan karena telah mengetahui bagaiamana kondisi produk. Serta, informan 

juga selalu memperhatikan kuantitas produk yang akan dijual kepada konsumen 

dengan benar. Kedua tindakan tersebut menunjukkan adanya suatu tindakan adil 

yang dilakukan oleh informan kepada konsumen karena dalam transaksi jual beli 

tidak ada satu pihakpun yang dirugikan. 

Namun, disisi lain informan kurang bertindak adil kepada karyawan 

karena dalam pembayaran upah kurang tepat waktu, dimana telah dijelaskan 

dalam prinsip kejujuran. Meskipun dalam tindakan berlaku adil, seperti yang 

dijelaskan oleh informan terkait tindakannya kepada karayawan bahwa ―yo adil 

cah.. Nek gak adil lak yo meri.. upah e yo podo.. (ya adil lah.. kalau nggak adil 
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kan iri nanti.. upahnya juga sama)‖. Karena, dalam pembayaran upah pekerja 

kurang tepat waktu maka akan mengurangi hak yang diterima oleh karyawan. 

Hal ini juga menunjukkan adanya perjanjian yang dilakukan oleh informan dan 

karyawan terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut dialami 

oleh karyawan karena kurang tepatnya pemenuhan hak yang diterima oleh 

karyawan. Sehingga, terdapat suatu ketidakadilan yang diterima oleh karyawan 

karena kurang tepatnya informan dalam membayar kewajibannya sehingga hak 

karyawanpun kurang diterima dengan baik.  

 Dari keempat hal tersebut menunjukkan bahwa informan tidak 

menerapkan prinsip keadilan. Hal ini dikarenakan, tidak bertindak adil kepada 

karyawan. Kurang tepatnya pembayaran upah pekerja menyebabkan prinsip 

keadilan kurang tercermin. Karena, dalam pemenuhan hak kepada karyawan 

kurang tepat sehingga, karyawan dalam menerima haknya kurang tepat dan 

baik. Sehingga, dalam perjanjian pengupahan yang dilakukan oleh informan dan 

karyawan terdapat salah satu pihak yang dirugikan karena kurang tepatnya 

pemenuhan janji yang dilakukan oleh pihak lain.  

Jadi, bisnis yang dijalankan selama 37 tahun dan sempat mengalami 

kemacetan dalam operasional kurang lebih dua tahun bukan disebabkan adanya 

suatu tindakan curang yang dilakukan oleh informan. Hal ini dikarenakan, dalam 

setiap transaksi jual beli yang dilakukannya, informan selalu transparan terhadap 

produk yang dijualnya. Sehingga, konsumen tidak merasa dirugikan dalam 

pembelian produk yang rusak tersebut karena terdapat unsur keridhloan dari 

kedua belah pihak. Namun, disis lain etika bisnis Islam belum diterapkan oleh 

informan karena terdapat dua prinsip yang belum diterapkan. Kedua prinsip 

tersebut adalah prinsip bertanggung jawab dan juga keadilan.  
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4.4 Penerapan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pelaku UMKM 

Makanan dan Minuman di Kabupaten Tuban 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para informan kunci 

dan pendukung cukup menggambarkan perilaku bisnis yang dilakukan oleh para 

UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Tuban. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa para informan kunci belum menerapkan etika bisnis Islam 

dalam aktivitas bisnis yang dilakukan. Sehingga, dapat menggambarkan bahwa 

para pelaku UMKM muslim khususnya dibidang makanan dan minuman 

Kabupaten Tuban juga belum menerapkan etika bisnis Islam. Tidak 

diterapkannya etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh para 

pelaku UMKM ini karena terdapat beberapa kendala. 

Kendala-kendala tersebut menyebabkan adanya beberapa prinsip dari 

etika bisnis Islam tidak mampu diterapkan. Sehingga, tidak diterapkannya 

prinsip-prinsip tersebut menyebabkan tidak terimplementasikannya etika bisnis 

Islam dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh para pelaku UMKM. Pada sub 

bab ini akan dijelaskan bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam 

oleh para pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Tuban. 

Sedangkan, untuk kendala akan dibahas dalam sub bab tersendiri.  

1. Prinsip Tauhid (Unity) 

Prinsip tauhid sendiri menjadi dasar dari penerapan prinsip etika 

bisnis Islam lainnya. Hal ini dikarenakan, prinsip tauhid adalah konsep 

yang mendasar bagi semua umat muslim untuk menjalankan ajaran-

ajaran Islam yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Djakfar (2008: 173) 

mengatakan bahwa ―semakin kuat ikatan ke-Tuhanan seseorang maka 

akan semakin konsisten ia mengimplementasikan ajaran-ajaran-Nya yang 

berbentuk ibadah‖. Sehingga, seharusnya apabila seorang pebisnis yang 

telah menerapkan prinsip tauhid dalam aktivitas bisnisnya tentunya dalam 
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melaksanakan bisnisnya selalu menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan-larangan dari ajaran bisnis Islam. Atau dalam kata lain, apabila 

para pebisnis muslim telah menerapkan prinsip tauhid dalam aktivitas 

bisnisnya maka prinsip-prinsip lain dari etika bisnis Islam seharusnya juga 

diterapkan.  

Konsep tauhid bertujuan untuk menyadarkan manusia sebagai 

makhluk ilahiyah, sosok makhluk yang bertuhan (Veithzal, 2012: 38). 

Maka, segala bentuk ibadah mahdah yaitu yang berhubungan langsung 

kepada Allah SWT tidak boleh ditinggalkan oleh para umat muslim 

termasuk para pebisnis. Ibadah tersebut adalah syahadat, sholat, puasa, 

zakat, dan haji bagi yang mampu. Sehingga, segala ibadah ghoiru 

mahdah yaitu ibadah yang disamping langsung berhubungan dengan 

Allah juga makhluk lainnya, salah satunya adalah bisnis tidak boleh 

mengganggu aktivitas ibadah mahdah. Untuk itu, segala bentuk aktivitas 

bisnis yang dijalankan oleh pebisnis muslim tidak diperbolehkan atau 

dilarang apabila mengganggu aktivitas ibadah wajib seperti sholat.  

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM 

makanan dan minuman di Kabupaten Tuban belum sepenuhnya 

menerapkan prinsip tauhid. Hal ini dikarenakan, beberapa diantara 

mereka dalam menjalankan bisnisnya masih mengganggu aktivitas 

ibadah wajib yaitu sholat. Terutama dalam menjalankan aktivitas produksi 

tidak ada waktu istirahat bagi karyawan. Tidak adanya kelonggaran waktu 

untuk istirahat bagi karyawan akan mengganggu pelaksanaan ibadah 

sholat wajib bagi mereka. Sehingga, dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten 

Tuban belum menerapkan prinsip tauhdi karena melalaikan ibadah wajib 

daripada urusan bisnisnya. Sedangkan, dalam Q.S Al Jumu’ah ayat telah 
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dijelaskan bahwa setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pebisnis 

tidak boleh mengganggu aktivitas ibadah wajib sholat.  

Namun, disisi lain pada prinsip tauhid juga berkaitan dengan 

kepemilikan. Dimana, segala bentuk harta yang dimiliki oleh seorang 

individu adalah semata untuk jalan Allah. Jadi, harta yang ddimiliki oleh 

indvidu memiliki fungsi sosial. Karena, kepemilikan individu dalam Islam 

dibatasi dan sebagian darinya ada hak untuk orang lain. Seperti yang 

telah disebutkan dalam Surat Adz –Dzariah (19) bahwa ―Dan pada harta-

harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang 

miskin yang tidak mendapat bagian‖. Sehingga, setiap keuntungan yang 

dimiliki oleh para pebisnis maka wajib membagikan sebagian diantaranya 

untuk orang yang membutuhkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya 

terdapat ketentuan-ketentuan tertentu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata para pelaku UMKM 

makanan dan minuman di Kabupaten Tuban memiliki sifat sosial. Artinya 

membagikan sebagian hasil keuntungannya untuk orang yang 

membutuhkan. Meskipun terdapat beberapa informan yang belum 

mencapai ketentuan seperti nishab mereka berusaha membagikan 

sebagian keuntungan dengan tujuan bershadaqah. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya aktivitas bisnis yang dijalankan oleh para pelaku UMKM 

muslim makanan dan minuman di Kabupaten Tuban tidak hanya 

memberikan keuntungan material (profit) akan tetapi juga memberikan 

benefit yang mampu dirasakan bagi masyarakat sekitarnya.  

Meskipun para pelaku UMKM muslim makanan dan minuman di 

Kabupaten Tuban melaksanakan zakat, infaq, maupun shadaqah, namun 

prinsip tauhid belum mampu diterapkan. Hal ini dikarenakan, dalam 

aktivitas yang dijalankan oleh mereka mengganggu pelaksanaan ibadah 
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wajib sholat. Sedangkan, sholat merupakan rukun islam kedua dan lebih 

utama daripada melaksanakan ZIS. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

prinsip tauhid belum mampu diterapkan sepenuhnya oleh para pelaku 

UMKM muslim makanan dan minuman di Kabupaten Tuban.  

2. Prinsip Kejujuran (Shiddiq / Fairness) 

Kejujuran merupakan salah satu prinsip penting yang harus 

diterapkan oleh setiap individu termasuk pebisnis. Adanya suatu 

kecurangan yang dilakukan oleh seorang pebisnis dalam aktivitas bisnis 

yang dilakukan oleh pebisnis mampu merugikan pihak lain baik bagi 

konsumen maupun pelaku bsins lain. Kerugian yang dialami oleh pihak 

lain adalah bentuk tidak tercerminnya prinsip keadilan. Sehingga, apabila 

suatu prinsip kejujuran tidak diterapkan oleh pelaku bisnis tentunya, 

prinsip keadilan juga tidak tercermin dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa, prinsip kejujuran ini akan 

mempengaruhi prinsip keadilan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM muslim 

bidang makanan dan minuman di Kabupaten Tuban belum menerapkan 

prinsip kejujuran dalam aktivitas bisnis yang dijalankan. Hal ini 

dikarenakan beberapa diantara mereka melakukan tindakan curang 

dalam aktivitas bisnis yang dijalankannya. Tindakan curang tersebut 

adalah melakukan suatu praktik penimbunan baik berupa produk maupun 

bahan baku. Sedangkan, praktik penimbunan sendiri merupakan tindakan 

yang dilarang dalam Islam sebagaimana telah disebutkan dalam H.R 

Muslim bahwa ―Dari Ma‟mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: 

Barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa)‖.   

Suatu penimbunan merupakan salah satu tindakan curang, 

karena mampu mengurangi jumlah barang yang beredar di pasar 
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sehingga harganya pun naik. Pada saat kenaikan harga barang yang 

ditimbun oleh informan yaitu tepung makan akan menguntungkan 

baginya. Hal ini dikarenakan, biaya produksi yang dikeluarkan akan 

konstan dan keuntungan yang diperolehnya pun stabil. Sedangkan, bagi 

pelaku bisnis lain yang tidak melakukan penimbunan bahan baku merasa 

rugi karena biaya produksi yang dikeluarkan semakin tinggi dan tentunya 

jumlah keuntungan yang diterima berkurang. Oleh karena itu, 

penimbunan merupakan suatu tindakan curang.  

Sedangkan, dalam transaksi jual beli rata-rata para pelaku UMKM 

muslim makanan dan minuman di Kabupaten telah bersikap jujur tidak 

ada suatu tindakan curang. Hal ini dikarenakan, dalam penjualan produk 

tidak berusaha melakukan penipuan dengan melebih-lebihkan kualitas 

produk atau menjual produk yang memiliki aib. Meskipun terdapat 

beberapa diantara mereka menjual produk yang rusak atau gagal kepada 

konsumen akan tetapi berusaha menjelaskannya, sehingga pihak 

konsumen tidak dirugikan. Sehingga, dalam aktivitas bisnis yang 

dilakukan oleh para pelaku UMKM muslim makanan dan minuman di 

Kabupaten Tuban tidak berusaha melakukan tindakan curang kepada 

konsumen dengan tujuan menguntungkan bagi dirinya sendiri.  

Meskipun dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para 

pelaku UMKM muslim makanan dan minuman di Kabupaten Tuban 

tindakan curang, namun mereka berusaha melakukan penimbunan. 

Dimana, penimbunan ini merupakan suatu tindakan curang dan kerugian 

mampu dirasakan oleh para pebisnis lain. Sedangkan, dalam Islam suatu 

prinsip kejujuran merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh 

siapapun termasuk pebisnis. Seperti yang telah disebutkan dalam H.R 

Bukhari Muslim bahwa: 
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Dari Ibn Mas’ud r.a dari Nabi SAW bersabda, sesungguhhnya 
kejujuran membawa pada kebajikan dan kebajikan membawa 
pada surga dan sesungguhnya seseorang benar-benar jujur 
sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. 
Sesungguhnya kebohongan membawa pada keburukan dan 
keburukan itu membawa pada neraka dan sesungguhnya 
seseorang benar-benar dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai 
pendusta 

Dari hadist tersebut menunjukkan bahwa seorang individu muslim 

termasuk pebisnis diwajibkan untuk tidak melakukan penipuan atau 

berbohong dan menjalankan prinsip kejujuran. Karena, tidak 

diterapkannya suatu prinsip kejujuran akan merugikan individu itu sendiri.  

3. Prinsip Kebermanfaatan (Maslahah / Benefit) 

Aktivitas bisnis yang dijalankan oleh setiap pebisnis harus 

memberikan kebermanfaatan (maslahah) dan menghindari adanya 

kemudharatan (bahaya) bagi dirinya sendiri maupun pihak lain. Imam 

Ghazali dalam Veithzal (2012: 58) menyimpulkan bahwa maslahat adalah 

upaya mewujudkan dan memilihara lima kebutuhan dasar yakni agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga, seorang produsen maupun 

pedagang wajib menjual produk yang termasuk kebutuhan pokok 

(dharuiyat) karena dapat menciptakan suatu kemaslahatan bagi 

masyarakat dan menunjang umat muslim untuk memenuhi lima 

kebutuhan dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturuna, dan harta.  

Para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Tuban  

rata-rata meproduksi produk untuk kebutuhan pokok. Sehingga, mereka 

dalam berbisnis tidak hanya mengejar suatu material profit namun juga 

menciptakan suatu kemaslahatan bagi para konsumennya. Namun, disisi 

lain dalam kegiatan produksi produk terdapat beberapa diantaranya yang 

mengandung unsur kemudharatan. Hal ini dikarenakan, terdapat limbah 

yang dihasilkan dalam kegiatan produksi. 
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Limbah hasil produksi suatu produk apabila mampu dikelola 

dengan baik dan benar tidak akan menimbulkan suatu kemudharatan 

(kerugian) bagi masyarakat maupun lingkungan. Hal yang tidak 

dibenarkan dalam aktivitas produksi yang menghasilkan limbah adalah 

apabila limbah tersebut tidak mampu diolah dan dibuang ke sungai 

maupun lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan 

dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, beberapa 

pelaku UMKM muslim makanan dan minuman di Kabupaten tidak mampu 

mengelola limbah dengan baik dan hanya mengandalkan pihak lain untuk 

memanfaatkannya.  

Apabila pihak yang diandalkan dalam pengolahan limbah tersebut 

lupa atau lalai untuk mengambil limbah, kedua informan ini membuang 

limbahnya ke sungai. Hal ini tentunya menimbulkan kemudharatan 

karena mampu mencemari lingkungan dan mengganggu aktivitas yang 

dijalankan oleh masyarakat sekitarnya. Sehingga, kemampuan pebisnis 

dalam mengolah limbah yang baik dan benar sangat diperlukan dalam 

aktivitas produksi karena untuk menghindari adanya suatu kemudharatan 

bagi pihak lain maupun lingkungan. Sedangkan, dalam Islam sendiri 

apabila segala aktivitas termasuk bisnis mengakibatkan kerugian atau 

kemudharatan bagi pihak lain maka tidak mencerminkan suatu prinsip 

keadilan. Jadi, apabila prinsip kebermanfaatan atau maslahah ini tidak 

diterapkan secara tidak langsung prinsip keadilan juga tidak diterapkan.  

4. Prinsip Bertanggung Jawab (Amanah / Responsibility) 

Setiap individu muslim diberikan kebebasan dalam menjalankan 

segala aktivitas sehari-hari termasuk memanfaatkan sumber daya alam 

yang ada. Akan tetapi, dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut 

harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukannya 
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tersebut. Salah satunya adalah adanya limbah yang dihasilkan atas 

pemanfaatan sumber daya alam untuk menciptakan suatu produk. 

Apabila seorang pelaku bisnis termasuk UMKM dalam memproduksi 

suatu produk terdapat limbah yang dihasilkan maka harus bertanggung 

jawab atas limbah tersebut.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM muslim 

bidang makanan dan minuman di Kabupaten Tuban kurang bertanggung 

jawab atas limbah yang dihasilkan dalam aktivitas produksi. Hal ini 

dikarenakan, beberapa di antara mereka tidak mampu mengelola limbah 

sendiri dan hanya mengandalkan pihak lain untuk memanfaatkannya. 

Ketidakmampuan dalam mengelola limbah yang dihasilkan dari proses 

produksi menunjukkan adanya kurang bertanggung jawabnya dalam 

pengelolaan limbah. Apabila, pihak yang diamanahi untuk mengelola 

limbah lalai, maka para pelaku UMKM ini akan kesulitan dalam 

pengelolaan limbah, dan kebanyakan diantara mereka membuang limbah 

ke sungai maupun selokan. Sehingga, dapat merugikan pihak lain yaitu 

masyarakat dan tentunya dapat mencemari lingkungan.  

Bertanggung jawab tidak hanya dalam pengelolaan limbah yang 

dihasilkan dalam aktivitas produksi, akan tetapi juga segala hal yang telah 

dilakukan oleh para pebisnis harus dipertanggung jawabkan. Termasuk 

dalam pemenuhan janji yang telah ia buat dengan para karyawan, 

konsumen, maupun mitra usaha. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa 

para pelaku UMKM muslim bidang makanan dan minuman di Kabupaten 

Tuban belum sepenuhnya menepati perjanjian yang dilakukan kepada 

beberapa pihak. Terutama, ketidakmampuan dalam memenuhi janji 

kepada karyawan (pembayaran upah tepat waktu) dan juga kepada 

konsumen yaitu pengiriman pesanan produk.  
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Suatu prinsip tanggung jawab perlu dilakukan oleh para pebisnis 

karena untuk mengurangi atau menghindari adanya kerugian yang akan 

dialami oleh pihak lain. Sehingga, segala bentuk tindakan yang telah 

diambil oleh para pebisnis harus dipertanggung jawabkan. Untuk 

menghindari adanya kerugian yang dialami pihak lain maupun 

lingkungan. Serta, akan mewujudkan suatu bisnis yang mampu 

memberikan kebermanfaatan dan keadilan bagi semua pihak.     

5. Prinsip Keadilan (Adl / Justice) 

Keadilan merupakan suatu prinsip yang dijunjung tinggi dalam 

Islam, dimana segala bentuk tindakan tidak boleh merugikan bagi salah 

satu pihak. Dalam perekonomian negera pun berusaha untuk 

menciptakan keadilan yang tercermin pada kesejahteraan yang merata. 

Aktivitas bisnispun harus memberikan keadilan bagi pihak-pihak terkait 

didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa diantara para 

pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Tuban belum 

menerapkan prinsip keadilan. Karena, terdapat kerugian yang dialami 

oleh beberapa pihak akibat bisnis yang dilakukan oleh para pelaku 

UMKM.  

Pertama, dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh beberapa 

pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Tuban merugikan 

pihak konsumen dan karyawan. Hal ini dikarenakan kurang tepat 

waktunya para pelaku UMKM dalam memenuhi janji waktu kepada kedua 

pihak tersebut. Sehingga, kurangnya tepatnya pemenuhan janji waktu ini 

menunjukkan hak kedua pihak (konsumen dan karyawan) kurang 

terpenuhi dengan baik. Jadi, tidak terpenuhinya hak konsumen dan 

karyawan ini menunjukkan adanya kerugian yang ditanggung oleh 

mereka. Hal ini lah yang menyebabkan suatu keadilan belum dirasakan 
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bagi beberapa konsumen dan karyawan pelaku UMKM makanan dan 

minuman di Kabupaten Tuban.  

Selain itu, ketidakadilan juga tidak tercermin bagi pihak lain yang 

tidak terlibat langsung dalam aktivitas bisnis yaitu masyarakat dan 

pebisnis lain. Hal ini dikarenakan, terdapat pelaku UMKM makanan dan 

minuman di Kabupaten Tuban melakukan suatu praktik penimbunan. 

Terutama, barang yang ditimbun adalah bahan baku. Tentunya, praktik 

penimbunan ini mampu merugikan pelaku UMKM lain yang sebidang 

dengannya. Hal ini dikarenakan, akan menyebabkan jumlah bahan baku 

yang ada di pasar semakin langka dan akan mengalami kenaikan harga 

terus menerus.  

Sedangkan, apabila harga produk jadi di pasar sulit dinaikkan 

maka jumlah keuntungan yang diperoleh para pelaku UMKM yang tidak 

melakukan penimbunan akan berkurang atau bahkan penghasilan tidak 

mampu menututupi biaya produksi. Sehingga, penimbunan oleh seorang 

pebisnis akan merugikan bagi para pelaku bisnis yang sebidang 

dengannya dan hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Kerugian 

yang dialami oleh pelaku bisnis lain ini menunjukkan tidak diterapkannya 

prinsip keadilan.  

Prinsip keadilan ini juga tidak tercermin karena dalam aktivitas 

bisnis yang dijalankan oleh beberapa pelaku UMKM makanan dan 

minuman di Kabupaten Tuban menyebabkan kerugian bagi masyarkat 

sekitarnya. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi produk 

menghasilkan suatu limbah yang mana dapat menyebabkan kerugian 

bagi masyarakat dan lingkungan. Terutama, beberapa diantara para 

pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Tuban tidak mampu 

mengelola limbah tersebut dengan baik dan hanya mengandalkan pihak 
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lain. Apabila pihak yang diandalkan tersebut lalai dalam mengelola limbah 

maka limbah tersebut akan dibuang karena kurangnya kemampuan para 

pelaku UMKM ini dalam mengelola limbah. Pembuangan limbah baik di 

sungai, selokan, maupun di dataran akan mengakibatkan pencemaran 

lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitarnya. 

Tergganggungnya aktivitas masyarakat ini menunjukkan adanya kerugian 

yang dialami oleh pihak lain, sehingga prinsip keadilan pun belum 

diterapkan.  

 Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik bisnis yang dijalankan oleh para 

pelaku UMKM khususnya bidang makanan dan minuman di Kabupaten Tuban, 

belum menerapkan etika bisnis Islam. Tidak diterepaknnya etika bisnis Islam 

oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Tuban ini 

dikarenakan mereka hanya menerapkan satu sampai tiga prinsip. Sedangkan, 

dalam bisnis yang dijalankan oleh para pelaku bisnis muslim harus sesuai 

dengan syariat-syariat Islam yang tercermin dalam prinsip-prinsip etika bisnis 

Islam. Jadi, apabila para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten 

Tuban hanya menerapkan satu sampai tiga prinsip maka dua prinsip lainnya 

tidak diterapkan. Kedua prinsip lain yang tidak diterapkan menunjukkan adanya 

penyimpangan terhadap syariat-syariat Islam dalam bisnis, sehingga etika bisnis 

Islam pun belum diterapkan.  

 Tidak diterapkannya etika bisnis Islam oleh para pelaku UMKM makanan 

dan minuman di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa dalam praktik bisnis 

yang dijalankan tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Sedangkan, dalam 

Islam seorang pebisnis harus menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam 

supaya terciptanya suatu bisnis yang Islami. Bisnis Islam ini sendiri tidak hanya 

bertujuan untuk mencapai suatu profit akan tetapi memiliki tujuan yang lebih luas 

lagi. Dimana, tujuan utama dalam bisnis Islam sendiri adalah mencapai suatu 
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keberkahan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dalam ekonomi Islam yaitu 

untuk mencapai suatu falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Sehingga, dalam 

menjalankan suatu bisnis seorang pebisnis muslim harus beriorientasi pada 

ajaran-ajaran Islam.  

 Akan tetapi, dari praktik bisnis yang dilakukan oleh kelima informan belum 

menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan, prinsip-prinsip etika 

bisnis Islam ini merupakan suatu pedoman bagi para pelaku bisnis muslim dalam 

menjalankan bisnisnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM 

muslim di Kabupaten Tuban khsusnya di bidang makanan dan minuman belum 

mencapai suatu tujuan akhir dalam bisnis yaitu keberkahan. Hal ini dikarenakan, 

dalam menjalankan bisnisnya hanya berfokus pada keuntungan materi dan cara 

yang dilakukannya belum sepenuhnya karena ridhlo Allah SWT. Serta, tujuan 

akhir dari ekonomi yaitu falah belum dicapai oleh para UMKM muslim makanan 

dan minuman di Kabupaten Tuban.   

 

4.5 Kendala Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku UMKM 

Makanan dan Minuman di Kabupaten Tuban 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM makanan dan 

minuman di Kabupaten Tuban belum menerapkan etika bisnis Islam. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil wawancara dan observasi kepada kelima informan kunci, 

yang mana mereka hanya menerapkan satu sampai tiga prinsip etika bisnis 

Islam. Jadi, terdapat beberapa prinsip yang belum diterapkan. Oleh karena itu 

etika bisnis Islam belum mampu diimplementasikan oleh para pelaku UMKM 

makanan dan minuman di Kabupaten Tuban. Tidak diterapkannya beberapa 

prinsip dari etika bisnis Islam ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang 

tidak mampu dihadapi oleh para pelaku UMKM.  
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 Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh kelima informan 

kunci menunjukkan bahwa semua prinsip dari etika bisnis Islam pasti terdapat 

pelaku UMKM makanan dan minuman yang tidak menerapkan. Hal ini 

digambarkan dari perilku bisnis yang dijalankan oleh kelima informan kunci. 

Pertama, prinsip tauhid merupakan prinsip yang paling mendasar diantara kelima 

prinsip lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tauhid ini belum 

diterapkan sepenuhnya oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman di 

Kabupaten Tuban. Belum diterapkannya prinsip tauhid dikarenakan, beberapa 

pelaku UMKM mementingkan bisnisnya daripada melaksanakan ibadah sholat.  

Salah satu kendalanya adalah dalam proses produksi produk tidak bisa 

ditinggalkan. Seperti pernyataan salah satu informan bahwa ―Gantian.. 

gentian..Dadi roti nggae iku ora iso bareng.. (gentian.. gentian.. jadi buat roti itu 

nggak bisa bareng..)‖. Sehingga, salah satu kendala tidak diterapkannya prinsip 

tauhid ini adalah dalam proses produksi yang tidak bisa ditinggalkan. Alternatif 

lain adalah dengan melakukan sholat secara bergilir supaya dalam kegiatan 

produksi tersebut tetap ada yang menangani. Dari kendala tersebut 

menunjukkan adanya perioritas terhadap urusan bisnis daripada melaksanakan 

ibadah wajib yaitu sholat. Sedangkan, dalam Islam melarang segala bentuk 

aktivitas di dunia yang mampu melalaikan ibadah wajib. Karena, tujuan sebagai 

khalifah di bumi umat muslim adalah untuk beribadah kepada Allah SWT.   

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kejujuran belum 

diterapkan sepenuhnya oleh beberapa pelaku UMKM makanan dan minuman di 

Kabupaten Tuban. Prinsip kejujuran belum diterapkan karena terdapat beberapa 

tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankan. Bentuk tindakan curang tersebut adalah melakukan sutau praktik 

penimbunan baik terhadap produk maupun bahan baku. Salah satu informan 

menyebutkan bahwa kendala atau alasan mengapa melakukan penimbunan 
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adalah untuk berjaga-jaga. Karena, salah satu alasan lain adalah harga bahan 

baku yang terus mengalami kenaikan sedangkan para pelaku UMKM tidak 

mampu menaikkan harga produknya di pasaran.   

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kebermanfaatan 

belum diterapkan sepenuhnya oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman 

di Kabupaten Tuban. Penyebab tidak diterapkannya prinsip ini adalah produk 

yang dihasilkan memberikan kemudharatan. Hal ini dikarenakan, proses produksi 

produk oleh kedua informan menghasilkan limbah. Salah satu kendala adanya 

limbah berpotensi untuk menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat dan 

lingkungan adalah apabila tidak ada peternak yang mengambil limbah untuk 

dimanfaatkan sebagai pakan ternaknya. Kurangnya pemanfaatan limbah yang 

dilakukan oleh informan sendiri dan hanya mengandalkan peternak mampu 

menyebabkan limbah yang dihasilkan pada proses produksi produknya 

menggangu aktivitas masyarakat dan mencemari lingkungan.  

Keempat, prinsip bertanggung jawab belum diterapkan sepenuhnya oleh 

para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Tuban. Terdapat dua 

hal yang menyebabkan prinsip bertanggung jawab tidak diterapkan yaitu tidak 

membayar upah pekerja tepat waku dan tidak menepati janji kepada konsumen 

tepat waktu. Tidak membayar upah tepat waktu ini dilakukan oleh ketiga 

informan tersebut. Salah satu kendala yang menyebabkan adalah kurangnya 

komunikasi antara informan dan karyawannya. Hal ini dikarenakan, beberapa 

diantara para pelaku UMKM akan memberikan upah apabila para karyawan 

meminta dan sebaliknya. Salah satu hal lain yang mendasari adalah kurangnya 

kesadaran dari pihak pelaku UMKM untuk segera membayar upah pekerja tepat 

waktu dan bertanggung jawab untuk menepati janji waktu pembayaran upah. 

Selain jarak antara karyawan toko dengan rumahnya (tempat produksi) 

yang lumayan jauh juga menjadi kendala dalam pemberian upah karyawan toko 
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khsusnya tepat waktu. Faktor lain karena memang tepat terdapat pesanan 

banyak dan tentunya para karyawan produksi sibuk yang menyebabkan tidak 

bisa mengantarkan upah kepada karyawan toko pada saat itu juga. Sehingga, 

jarak dan situasi menjadi salah satu kendala pembayaran upah kepada 

karyawan toko bagi informan kunci khususnya informan 3. Namun, apabila 

terdapat kendala dalam pengantaran upah kepada karyawan toko selalu 

memberikan informasi. Sehingga, terdapat keterbukaan antara informan dan 

karyawan toko. Jadi, tidak ada kesalahpahaman yang akan dialami oleh 

karyawan toko.  

Sedangkan, hal lain yang menyebabkan tidak diterapkannya prinsip 

bertanggung jawab adalah tidak mampu menepati janji waktu pemasanan 

kepada konsumen. Hal ini seperti yang dialami oleh informan 3, dimana 

terkadang terdapat keterlambatan waktu pengiriman produk kepada konsumen. 

Salah satu kendala yang dihadapi adalah memang pada saat situasi tertentu 

terdapat banyak pesanan sedangkan waktu, tenaga, dan mesin sangat terbatas, 

serta apabila tempat konsumen yang memesan sangat jauh dari tempat 

produksi. Sehingga keempat hal tersebut menjadi kendala bagi informan untuk 

menepati janji waktu pengiriman pesanan kepada konsumen.  

Kelima, prinsip keadilan belum diterapkan sepenuhnya oleh para pelaku 

UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Tuban. Hal ini dikarenakan dalam 

aktivitas bisnis yang dijalankan menyebabkan kerugian pada beberapa pihak 

seperti konsumen, karyawan, pelaku bisnis lain, dan masyarakat. Tidak 

diterapkannya prinsip keadilan ini dapat dilihat dari tindakan curang pelaku  

UMKM yaitu dilakukannya suatu praktik penimbunan bahan baku. Dimana, pihak 

yang dirugikan adalah pelaku bisnis lain. Salah satu kendalanya adalah untuk 

berjaga-jaga karena harga bahan baku yang semakin meningkat sedangkan 

harga produk yang cenderung tetap dan tidak ada kenaikan.  
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Selain itu, prinsip keadilan belum tercermin karena dalam aktivitas 

bisnisnya merugikan pihak lain yaitu masyarakat. Salah satu kendalanya adalah 

ketidakmampuan dalam mengelola limbah menyebabkan aktivitas masyarakat 

sekitar terganggu. Serta, pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas bisnis yaitu 

konsumen dan karyawan. Tidak diterapkannya keadilan pada konsumen dan 

karyawan adalah dikarenakan tidak terpenuhinya janji yang telah disepakati 

dengan tepat waktu. Kendala yang dihadapi adalah jarak, waktu, tenaga, dan 

mesin menyebabkan kurang terpenuhinya janji dengan tepat waktu.     

Jadi, etika bisnis Islam belum mampu diterapkan oleh para para UMKM 

makanan dan minuman di Kabupaten Tuban karena terdapat beberapa kendala 

yang dihadapi. Kendala yang dihadapi sendiri berasal dari intern atau dari diri 

informan itu sendiri maupun ekstern. Seperti kurangnya kesadaran dalam 

pembayaran upah tepat waktu dan kurangnya kemampuan pengelolaan limbah 

yang dihasilkan atas hasil produksi. Serta, terjadinya naik turunnya bahan baku 

mengakibatkan terbatasnya kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. 

Selain itu, kendala dari luar seperti jarak tempuh tempat konsumen yang jauh 

mengakibatkan tidak tepatnya pengantaran pesanan kepada konsumen. 

Kendala-kendala tersebut yang mengakibatkan belum terimplementasikannya 

etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh para pelaku UMKM 

makanan dan minuman di Kabupaten Tuban. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pelaku UMKM muslim makanan dan minuman di Kabupaten Tuban 

belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam. Hal ini dapat 

digambarkan dari  praktik bisnis yang dijalankan oleh kelima informan, 

yang mana hanya menerapkan satu sampai tiga prinsip dari etika bisnis 

Islam.  

b. Prinsip tauhid belum sepenuhnya diterapkan oleh para pelaku UMKM 

muslim makanan dan minuman di Kabupaten Tuban. Hal ini dikarenakan, 

dalam aktivitas bisnis yang dijalankan mengganggu ibadah wajib yaitu 

sholat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah dalam proses produksi 

yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga dalam pelaksanaan aktivitas 

ibadah sholat harus bergantian.  

c. Prinsip kejujuran belum diterapkan sepenuhnya oleh para pelaku UMKM 

muslim makanan dan minuman di Kabupaten Tuban. Hal ini dikarenakan, 

beberapa di antara mereka melakukan suatu tindakan curang yaitu 

penimbunan bahan baku. Alasan melakukan penimbunan adalah untuk 

berjaga-jaga karena harga bahan baku yang terus mengalami kenaikan.  

d. Prinsip kebermanfaatan belum diterapkan sepenuhnya oleh para pelaku 

UMKM muslim makanan dan minuman di Kabupaten Tuban. Hal ini 

dikarenakan dalam proses produksi produk menghasilkan suatu limbah. 

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan para pelaku 

UMKM dalam mengolah limbah sendiri sehingga mampu mencemari 

lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat. 
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e. Prinsip bertanggung jawab belum diterapkan sepenuhnya oleh para 

pelaku UMKM muslim makanan dan minuman di Kabupaten Tuban. Hal 

ini dikarenakan, kurangnya komunikasi antara mereka dan karyawan, 

serta jarak antara tempat produksi dan karyawan toko yang sangat jauh 

menyebabkan sering terjadinya keterlambatan dalam membayar upah. 

Selain itu, keterbatasan tenaga, waktu, tempat produksi, dan jarak 

tempuh ke tempat konsumen menyebabkan keterlambatan dalam 

pengiriman pesanan produk kepada konsumen.  

f. Prinsip keadilan belum diterapkan sepenuhnya oleh para pelaku UMKM 

makanan dan minuman di Kabupaten Tuban. Hal ini dikarenakan, dalam 

aktivitas bisnis yang dijalankan menyebabkan kerugian bagi beberapa 

pihak yaitu konsumen, karyawan, pelaku bisnis lain, dan masyarakat.  

Dimana, ketidakadilan bagi para konsumen dan karyawan adalah 

kurangnya pemenuhan hak bagi kedua pihak dalam perjanjian yang telah 

disepakti dengan para pelaku UMKM. Ketidakadilan bagi pelaku bisnis 

dikarenakan adanya suatu tindakan curang yang dilakukan oleh para 

pelaku UMKM yaitu praktik penimbunan sehingga mampu merugikan 

mereka. Terakhir, ketidakadilan bagi masyarakat karena dalam proses 

produksi menghasilkan suatu limbah sedangkan ketidakmampuan dalam 

mengelola limbah mengakibatkan pembuangan limbah liar di sungai, 

sehingga mampu mengganggu aktivitas masyarakat.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini beberapa saran yang 

dapat peneliti berikan kepada pihak-pihak terkait: 

a. Untuk meningkatkan motivasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah di Kabupaten Tuban dalam menjalankan aktivitas bisnisnya 

sesuai dengan ajaran Islam maka perlu adanya sosialisasi tentang etika 

bisnis Islam. Sosialisasi dapat dilakukan oleh Lembaga Kegamaan Non 

Pemerintahan yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Tuban supaya mampu meningkatkan 

pengetahuan dan motivasi para pelaku UMKM untuk melaksanakan 

praktik bisnis sesuai dengan etika bisnis Islam.  

b. Tokoh-tokoh agama seperti ulama dan kyai sebaiknya lebih 

mengintesifkan dakwah tentang etika bisnis Islam. Melalui dakwah 

tersebut dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai etika 

bisnis islam. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat khususnya 

pebisnis tentang etika bisnis Islam diharapkan dalam menjalankan 

aktivitas bisnisnya sesuai dengan etika bisnis Islam. Sehingga, para 

pebisnis muslim telah mengetahui batasan-batasan dalam menjalankan 

bisnis dan tidak akan bertindak curang yang nantinya dapat merugikan 

pihak lain.  

c. Bagi para praktisi, akademisi, maupun mahasiswa yang konsen di bidang 

ekonomi Islam khususnya bisnis Islam ataupun yang tertarik dalam 

bidang tersebut dapat menyumbangkan pemikiran dan ide-idenya tentang 

etika bisnis Islam melalui sebuah karya tulis baik buku, jurnal, maupun 

artikel ilmiah lainnya. Melalui buku ataupun artikel ilmiah tersebut 

diharapkan mampu menambah pengetahuan khususnya tentang etika 

bisnis Islam bagi pembaca. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN 

Informan Kunci 

1. Nama Pemilik Usaha : 

2. Alamat Usaha  : 

3. Nama Usaha  : 

4. Lama Usaha  : 

5. Pendapatan Usaha : 

6. Jumlah Karyawan : 

 

Tauhid 

1. Bagaimana peraturan jam kerja bagi setiap karyawan? Apakah terdapat jam 

istirahat untuk melakukan ibadah sholat? 

2. Bagaimana jam kerja operasional untuk melayani konsumen? 

3. Berapa keuntungan per bulan yang diperoleh? Dan bagaimana pengelolaan 

keuntungan tersebut? (alokasi keuntungan) 

Kejujuran 

1. Pernahkah produk mengalami kegagalan atau rusak? 

Bagaimana cara menangani produk yang rusak tersebut tetap diperjual 

belikan atau tidak? 

2. Bagaimana cara menawarkan produk kepada masyarakat untuk membeli 

produk?  

3. Dalam menawarkan produk kepada masyarakat, pernahkah melebih-

lebihkan keunggulan produk dengan maksud menipu? 

4. Pernahkah melakukan suatu rekayasa testimony konsumen untuk menarik 

konsumen? Bagamaina? 

5. Apakah harga sesuai dengan pada umumnya atau terdapat perbedaan 

harga produk yang anda miliki dengan yang lainnya? 

Keadilan 

1. Kuantitas barang dijual dengan kemasan/takaran? 

2. Apakah selalu memperhatikan kuantitas barang dengan teliti sebelum 

menjual kepada konsumen? Bagaimana? 

3. Apakah terdapat persediaan barang yang siap untuk dijual di masa 

mendatang? 

4. Bagaimana penetapan harga jual persediaan barang? Apabila terdapat 

perubahan harga barang sesuai pasar saat ini 
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5. Apakah menjual barang kepada setiap konsumen dengan harga yang 

sama? Jika tidak apa alasannya? 

6. Apakah terdapat perbedaan pemberian upah mulai dari waktu dan jumlah 

kepada karyawan? Jika ada apa alasannya? 

7. Bagaimana cara bersaing dengan pelaku UMKM lain? 

Bertanggung Jawab 

1. Sebelum mempekerjakan karyawan, apakah terdapat perjanjian upah? 

(jumlah dan waktu) 

2. Apakah selalu menepati janji mengenai pemberian upah kepada karyawan? 

Jika tidak apa kendala atau alasannya? 

3. Apakah selalu menepati janji kepada konsumen jika ada yang memesan 

barang? (kuantitas, harga, maupun waktu) Jika tidak apa alasannya? 

4. Apakah terdapat mitra usaha dalam menjalankan usaha ini? Sebutkan! 

5. Apakah selalu menepati janji kepada mitra usaha apapun bentuk perjanjian 

tersebut? Jika tidak apa alasannya? 

6. Apakah selalu memberikan informasi sedetail mungkin mengenai produk 

kepada konsumen? (kuantitas, kualitas, dan harga). Jelaskan! Serta berikan 

alasan jika tidak melakukannya! 

Kebermanfaatan 

1. Apakah selalu menjaga kehalalan dan kualitas produk? Bagaimana cara 

menjaganya? Jika tidak, apa alasannya? 

2. Apa tujuan dari menjaga kehalalan dan kualitas produk? 

3. Apakah produk yang anda jual menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat 

maupun lingkungan? Baik produk itu sendiri maupun limbah yang dihasilkan! 

4. Bagaimana cara anda mengatasi atau menghindari kemudharatan tersebut? 

Serta apa alasan anda tetap menjual produk tersebut? (jika terdapat 

kemudharatan) 
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Informan Pendukung 

(Karyawan) 

1. Nama  : 

2. Usia  : 

3. Agama  : 

4. Lama Bekerja : 

Pertanyaan 

1. Apakah pemilik memberikan waktu istirahat kepada karyawan pada saat 

waktu ibadah? 

2. Apakah anda selalu memanfaatkan waktu istirahat tersebut untuk 

melakukan ibadah? 

3. Apakah pemilik membagikan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial 

keagamaan seperti zakat, infaq maupun shadaqah? 

4. Apakah pemilik selalu memperlakukan adil kepada setiap karyawannya? 

5. Apakah pemilik selalu memberikan upah tepat waktu? 

6. Apakah pemilik selalu mengecek pekerjaan dari setiap karyawannya? 

7. Apa alasan anda bekerja di UMKM ini? 

 

(Konsumen) 

1. Nama : 

2. Usia : 

3. Agama : 

Pertanyaan 

1. Apakah penjual melayani pada saat waktu ibadah umat muslim berlangsung? 

2. Pernahkah anda melihat penjual memberikan bantuan sosial kepada 

masyarakat sekitar? 

3. Apakah penjual selalu ramah pada saat melayani konsumen? 

4. Pernahkah penjual mengunggulkan produk, namun tidak sesuai dengan 

kenyataannya? 

5. Pernahkah penjual mengurangi kuantitas barang? 

6. Apakah produk yang anda beli selalu berkualitas baik? 

7. Apakah harga jual produk sesuai dengan harga pada umumnya? 

8. Apakah penjual pernah menjelekkan produk dari pelaku usaha lain? 

9. Apakah produk yang dijual oleh penjual selalu mengutamakan kesehatan 

konsumen? 

10. Adakah limbah yang dihasilkan dari proses produksi produk? Jika ada 

apakah pengusaha melakukan penangangan? 

11. Apa alasan anda memilih untuk membeli produk dari pebisnis A? 
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LAMPIRAN 2 TRANSKIP WAWANCARA 

Informan Kunci 

Informan 1 
Nama Pemilik  : Bapak Samingun  
Alamat   : Dsn Ngrojo, Desa Ngrojo, Kecamatan Bangilan 

Nama Usaha  : Tahu Uap 
Lama Usaha  : 31 th  
Pendapatan   : > Rp 100.000 
Jumlah Karyawan : 5   
 
N : Pak biasane kan ngenten pak biasane wonten produksi, ampase tapi 

dibuang ten lingkungan nah niku kan mboten etis. Nah niku Bapak biasae 
pripun? 

S : Nak ampas dijupuk i iku lo malah (orang lain) telat-telat 
N : Dikelola nggeh Pak ampase 
S : Heem. Kanggo pakan ternak 
N : Nggeh Pak, Namine?   
S : Nama sing gadah? 
N : Nggeh sing gadah 
S : Sing gadah Mbah Samingun 
N : Nama usahane nopo Pak niki? 
S : Tahu Uap 
N : Niki mpun lami toh Pak? 
S : Sampun 
N : Pinten tahun Pak? 
S : Mpun… pinten yo. Kulo ten mriki mawon mpun luami.. dua puluh.. Turun 

temurun e..  
N : O…  
S : Dua puluh tambah saya limo las. Empat pulah lah. Eh tiga puluh 

tahunan.  
N : Berarti karyawanne mpun katah Pak? 
S : Karyawane, satu, dua, tiga, empat, lima. Limaa. 
N : Lima karyawan nggeh. 
S : Nggeh 
N : Biasane niku pendapatan e per tahun pinten Pak? 
S : Per tahun piro yo Mbak. Yo digawe piro yo Mbak.. Perhari yo.. 
 Emm.. digawe minimal ngono ae lo Mbak. 
N : Nggeh – nggeh 
S : Maksude pendapatan, sudah-sudah bayar buruh atau..  
 Kotor atau bersih? 
N : Bersih e mawon. 
S : Kita minimal aja lah, satu hari katakan delapan puluh lah..  
 Eh seratus lah. Tapi lebih dari seratus. 
N : Ngapunten nggeh Pak bade tanglet.  Ten mriki enten aturan misal 

dzuhur enten istirahate ashar nggeh wonten istirahate? 
S : Ngonten niku nggeh tergantung orange kalo istirahat nggeh monggo nek 

mboten nggeh mboten nopo-nopo soalnya kita nggak mengikat soale jam 
tujuh toh jam delapan mulai marine nggeh jam dua belas toh jam satu. 
kadang nggeh jam tiga tergantung naik turunnya pesanan 

N : Nggeh Pak.  
Dari keuntungan niku Bapak biasane sedekah nopo zakat ngonten?  
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S : Mestinya ya seperti itu.. Mestinya.. Kan berbagi atau menolong orang 
yang sedang membutuhkan.  

N : Niki terkait jual beline nggeh Pak. 
S : Nggeh 
N : Tidak menjual barang yang memiliki aib. Maksudnya, yen barang niku 

kualitase jelek, mboten diperjual belikan. 
S : Ndak –ndak, malah kita harus menjaga kualitas toh mbak.  
N : Nggeh-nggeh  
S : Kita bersaing soalnya.  
N : Berarti mboten menjual sing kagungan aib ngonten nggeh. 
S : Mboten.. 

Bahkan kalau kita itu nggak laku, kan hari ini harus keluar kok ndak laku.. 
kita minimal kasih ke orang lah. hari ini nggak laku kita minimal kita kasih 
orang lah. Kalau orangnya mau ya kita kasih kalau nggak ya kita buang.  

N : Mboten pernah mengunggulkan barang, semisal tempe niku mboten 
unggul tapi Bapak unggul-unggul kan? 

S : Nggak – nggak sekarang orang lak pintar-pintar toh mbak. Orang 
sekarang sudah pintar, sudah pintar memilih lah.  

N : Mboten pernah mempraktikan bai najassy niku misale enten pembeli 
tapi jenengan minta tiyang lain buat membeli harga lebih tinggi untuk 
menarik pembeli tersebut membeli barang dengan harga yang tinggi itu 

S : Nggak – nggak kita harga ya patok segitu sesuai pasar. Kita harga 
standar bahkan naik pun nggak pernah. Meskipun bahan naik tapi hargae 
tetap, kalo naik bahkan kita nggak laku. Kita harus bertahan kan gitu, 
intinya kan kita bersaing tapi sebenarnya bersatu menjaga kualitas nah 
untuk pemasaran harga nya sepakat dengan penjual tempe lainnya. 
Intinya kita sportif lah. 

N :Niki Pak terkait upah karyawan niku biasane perjanjian antara karyawan 
kaleh panjenengan?  

S : Iya.. Perjanjian.. Kalau memang, pokoknya dia mau ya segitu nek nggak 
mau ya gimana baiknya.  

N : Tepat waktu nggeh pak? Yen bayar?  
S : Bahkan kita bayarnya perhari mbak maune bulanan terus njaluk 

minggguan terus mingguan njaluk harian. Kita ngikut ae.  
N : Enten niku Pak kreditur? Maksude modale saking bank?   
S : Eee.. Untuk modal kita memang ada yang menjamin. 
N : Mboten Bank tapi Pak? 
S : Mboten-mboten. Ada yang memodali lah, maksude kita dikasih. Kita 

dikasih modal bukan bentuk.. uang tapi bentuk kedelai. 
N : O… Nggeh 
S : Kedelai. Kita disuruh katakan buatlah.. Kalau habis kita bayar.  
N :Tapi nepati janji nggeh Pak? 
S ; Nggeh.. Pokoknya sekali habis kita bayar terus dikirim lagi, habis bayar 

kirim lagi ngonten loh mbak.  
N : Mboten pernah niki Pak mengurangi takaran atau kuantitas? 
S :Nggak pernah… Soalnya kalau sekali kita kurangi kuantitas, kualitase 

pun turu. Kan untuk ukuran tebal tipisnya kan tempe gitu, kita standar.  
N : Pak biasane niki wonten konsumen sing pesen tahu maupun tempe? 
S : Nggak.. Nggak ada mbak.. Soalnya kan kita sudah ada pelanggan. 

Meskipun ada yang beli sewaktu-waktu kita pasti ada persediaan sedikit-
sedikit..  

N : Tidak berusaha melakukan ihitikar Pak? Maksude penimbunan barang? 
S :Nggak pernah.. Iya kita kan habis produksi langsung dikirim.  
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Informan 2 

Nama Pemilik  : Ibu Jumilah 
Alamat   : Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo 
Nama Usaha  : Pabrik Krupuk Yuk Jum 
Lama Usaha  : 28 th 
Pendapatan   : > Rp 100.000,00/hari  
Jumlah Karyawan : 11 
 
 
N : Buk namine sinten buk? 
S : Pemilik usaha nopo sinten? 
N : Pemilik usahane 
S : Ibu Jumilah 
N : Enten nama usahane Buk? 
S : Pabrik Yuk Jum Krupuk ngono ae  
N : Lama usaha pinten Buk?  
S : Lama usaha… duapuluh delapan tahun 
N : Pendapatan usahane pinten Buk rata-rata? 
S : Tiga juta, satu bulan minimal tiga juta 
N : Bersih nggeh Buk? 
S : Nggeh bersih 
N : Jumlah karyawane pinten Buk? 
S : Ee… enam, tujuh, delapan.. sebelas 
N : Nggeh…  

Nggeh Buk, ten mriki enten peraturan jam kerja bagi karyawannya? 
S : Jam masuk dari jam enam sampai jam satu tiga puluh.  
N : Istirahate niki yah menten ngggeh Buk? Jam sebelas 
S : Mboten jam sebelas niki maem..  
N : O.. Nggeh.. 
S : Jam makan jam sebelas..  
N : Selesaine satu tiga puluh nggeh Buk? 
S : Selesaine niku 
N : Nggeh.. Yen niku Buk layanan kangge konsumen wonten nggak Buk? 

Nopo setiap jam saget kangge konsumen tumbas kerupuk e? 
S : O.. setiap jam bisa 
N : O.. Nggeh. Nggeh Buk dari keuntungan niku mpun bersih niku kangge 

nopo mawon Buk panjenengan?  
S : Niku penghasilan karyawan nopo penghasilan liyane? 
N : Penghasilan krupuknya 
S : Ya untuk operasi pabrik 
N : Enten niku nggak Buk? Misal membagikan sebagian keuntungan 

kangge anak-anak Yatim nopo yang membutuhkan ngonten Buk? 
S : O.. Untuk itu ada iya, misal e zakat utowo infaq.  
N : Ada nggeh? 
S : Iya 
N : Nggeh.. Prosedur pengemasan produk sebelum dijual kepada 

konsumen niku pripun Buk? Ada pengecekan barang nopo mboten? 
S : Yo.. Ada toh dek 
N : Buk biasane wonten produk e sing rusak nopo mboten? 
S : Pasti ada lah 
N : Niku mboten dijual nggeh Buk? 
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S : Mbotenn..Em.. untuk.. Istilahe krupuk yang rusak itu untuk tambahan 
pembeli lah 

N : O.. tambahan nggeh 
Cara Ibuk menawarkan produk bapak ke masyarakat niku bagaimana? 

S : O.. di pasar atau di warung-warung rumahan 
N : Langsung dikirim gitu ya Buk? 
S : Langsung dikirim. Ada pembeli yang datang ke pabrik juga 
N : Nggeh.. Pernah niku nggak pak merakayasa keunggulan terhadap 

konsumen supaya membeli barang? 
S : Ya itu dari warna nopo bentuk e? 
N : Niku daya tarik e nggeh? 
S : Iya daya tarik e 
N : Untuk haga nya niku pripun Buk? Sesuai pasar nopo mboten? 
S : Ikut pasar.. Per biji seratus rupiah 
N : Nggeh 
S : Harga pasar 
N : Seratus rupiah nggeh Buk? 
S : Iya perbijinya 
N : Berarti pokok per biji niku seratus rupiah nggeh Buk? 
S : Tergantung pembeli kadang-kadang mau yang bungkusan itu juga ada 
N : Kalau bungkusan niku berapa Buk biasane? 
S : Kalau bungkusan kita tergantung menjualnya kalau seribu ya kita kasih 

berapa entar dua ribu berapa 
N : Apakah selalu menjaga kuantitas barang? 
S : O.. ya sangat perlu. sangat perlu niku 
N : Untuk menjaga pelanggan ya Buk? 
S : Iya. Untuk menjaga pelanggan..  
N : Enten persediaan barang nopo mboten pak? ten gudang 
S : Ada, tepung khususnya. Tepung ada.. Untuk jaga-jaga lah..  
N : O.. mboten bentuk krupuk nggeh pak? 
S : Mboten. O maksude nek krupuk ada mentah ada mateng ada 
N : Nggeh.. Buk misalkan kadang harga tepung itu naik, bahan bakunya 

niku naik. Nah niku pripun pak hargane? Harga krupuk e 
S : Mengantisipasinya ya barangnya diperkecil 
N : O.. barange diperkecil ya  
S : Iya 
N : Bukan harganya yang dinaikkan nggeh buk? 
S : Bukann.. Harga pasar itu susah dek. 
N : Nggeh. Kalau setiap konsumennya niku diberi harga yang berbeda atau 

sama Buk? 
S : Untuk konsumen yang langsung beli di pabrik tentunya beda, nanti dijual 

ke pasar beda lagi 
N : Buk niki kan sing sadean krupuk katah. Niku cara bersainge bapak 

pripun pak? 
S : Bersaingnya ya.. Untuk setiap penjual sudah memilik pelanggan masing-

masing. 
N : Nggeh, sudah memiliki pelanggan masing-masing nggeh 
S : Sudah.. memiliki pelanggan masing-masing 
N : Niki kan enten karyawane Buk. Nah niku wonten perbedaan 

pengupahane nopo mboten Buk? 
S : Adaa.. 
N : Ada nggeh Buk? Niku pripun Buk? 
S : Ya tergantung.. bidangnya masing-masing. Ya tergantung bidang.. 
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N : Jadi beda-beda nggeh Buk? 
S : Beda-beda. 
N : Sebelumnya ada perjanjian Buk terhadap upah pekerja niki? 
S : Kalau upah itu kita mengikuti umumnya masyarakat, pada umumnya di 

masyarakat.. untuk hariannya itu berapa 
N : Harian nggeh Buk? 
S : Nggeh,, harian.. 
N : Berusaha menepati janji nggeh Buk? Terhadap…. 
S : Karyawannya nggeh? 
N : Nggeh 
S : Iyaa…  
N : Berarti perhari langsung dibayar ngonten nggeh Buk? 
S : Langsung dibayar… 
N : Wonten konsumen yang memesan barang Buk biasanya? 
S : Iya.. wonten..  
N : Niku nggeh berusaha menepati nggeh? 
S : Berusaha menepati janji 
N : Enten mitra usaha Buk niki? Pemodal 
S : Ada.. Penjual tepungnya.. 
N : Nggeh.. Niku pripun Buk? Kerjasamane? 
S : Kerjasamanya ya kita dikasih barang nanti berapa hari lalu dibayar.. 
S : Pernah nunggak mboten buk dalam pembayarane? 
N : Nggeh mboten mbak.. tepat waktu.. kan pokok beberapa hari ngonten 

baru dibayar.. sesuai kesapakatan..  
N : Apakah selalu memberikan informasi sedetail mungkin Buk mengenai 

barang? 
S : Ya para konsumen sudah paham kok dek tentang barang, misal 
 kenaikan harga krupuk nopo kualitase niku sudah paham 
N : Buk niki cara menjaga kualitas barange niku pripun? 
S : Ya dari ukuran krupuknya itu..   
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Informan 3 

Nama Pemilik  : Bapak Samiti 

Alamat   : Dsn Ngutu, Desa Demit, Kecamatan Jatirogo 

Nama Usaha  : Murni Bakery  

Lama Usaha  : 10 th 

Pendapatan Usaha : > Rp. 3.000.000,00/bln 

Jumlah Karyawan : 5 

 
N : Namine panjenengan Pak? 
S : Samiti 
N : Niki roti nggeh Pak? 
S : Nggeh  
N : Mpun dangu Pak niki? 
S : Dua ribu… sembilan 
N : Pendapatan e usaha pinten Pak kinten-kinten?  
S : Gak mesti mbak.. Tergantung.. nopo yo.. konsumen 
N : Tapi biasane.. 
S : Nggeh kadang pitung puluh ewu.. kadang seratus ribu.. Nggak mestii 
N : Perhari nggeh 
S : Nggeh 
N : Jumlah karyawane pinten Pak ten mriki? 
S : Enekk.. Limo.. 
N : Gangsal nggeh..  

 Enten niku nggak Pak.. Peraturan jam kerjane?  
S : Secara umum.. Jamm.. tujuh sampai jam empat.. 
N : Enten jam istirahate nopo mboten Pak?  
S : Jam istirahate makan sholat.. 
N : Jam dua belas nggeh Pak? 
S : Gantian.. gentian..Dadi roti iku ora iso bareng..  
N : O.. nggeh.. Kalau pelayanan untuk konsumen pripun Pak? 
S : Konsumen yo biasa nang toko..  
N :Jam tutup e mboten enten Pak? 
S : Jam delapan malam..  
N : Jam delapan malam nggeh.  

Pak dari keuntungane panjenengan niku enten kegiatan sosial nopo 
mboten Pak?  

S : Ya untuk desa.. Acara tahunan.. Kanggo warga Demit khusus e  
N : Pak biasane wonten produk seng gagal nopo mboten?  
S : Nggeh pasti entenn.. 
N : Niku penanganane pripun Pak? 
S : Yo.. diwenehno.. tonggo ne.. Kan paleng gosong..  
N : Nggehh..  
S : Terus diwenehno tonggo-tonggone mbak… 
N : Sebelum e niku Pak penawarane panjenengan ten masyarakat niku 

pripun Pak?  
S : Yo.. piye yo mbakk.. tergantung awak e dewe kan.. sebagai produk kan 

seng jelas kualitas.. terus… yo mokk kualitas.. Kan uwong.. 
kepercayaane kan kualitas..  

N : O.. Nggehh..  
S : Nggarai wong-wong kene kan ketok tular istilahe..  
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N : Hargane panjenengan niki sesuai dengan harga pasar nopo mboten 
Pak? 

S : Untuk harga mestine yo onok sing podo.. Jadi kan kita ada sebelas 
produk.. Jadi nggak ngerti lah.. Tergantung ukuran roti dan rasane.. 
Masalah harga kan setiap perusahaan punya prinsip dewe-dewe toh.. 

N : Nggeh.. 
S : Kalau harga mungkin ae nggak sama.. Mungkin loh.. Yang jelas kalau 

rejeki ya aku aku..  
N : Pak cara panjenengan menjaga kualitas niku pripun Pak? 
S : Kualitas piye yoo.. Nggeh sing penting kita melayani konsumen sing 

maksimal terutama.. Terus cara proses roti niku kan dari awal nimbang, 
terus proses e steam steamer lah istilahe.. kan rodok ruwet memang roti. 
La terus kedua nang nggone pengovenan. Semua niku nek dikerjakno 
stabil, standard, nggeh tetap.. Kualitas e tetep terjaga.. 

N : O.. Nggehh.. 
Yen persediane niku wonten nopo mboten Pak? Rotine.. 

S : Maksude…?? Stok toh? 
N : Nggeh..  
S : Murni nggak pernah stok.. Memang satu hari dikek nang konter, konter 

minimal satu dua hari misalnya nggak habis.. 
N : Nggeh. 
S : Tak tarik dikasihkan ke tetangga-tetangga..  
N : Mboten ada pengawete berarti nggeh.. 
S : Nggak ada.. pengawete..  
N : Nggehh.. 
S : Memang resiko murni iku.. Nek musime musim sepi.. 
N : Nggeh-nggehh 
S : Nah produksine kan dikurangi.. Iku prinsipe murni kan ngono.. Dadi 

produksine dikurangi.. Kan mesti ketok toh.. Misal e saiki kok sepi.. berarti 
produksine dikurangi.. Wayah rame.. ditambahi.. Dadi engkok nek e 
konsumen jagakno partai besar nang gone toko stok.. Ya memang ga tak 
layanii… Kan dari pihak murni mengharuskan sebelumnya.. Istilahe 
pesen riyen.. Terus Murni buatkan.. 

N : Nggeh.. 
S : Dadi nek melayani partai besar mboten saget..  
N : Berarti wonten konsumen sing pesen nggeh..  
S : Nggeh.. 
N : Niku berusaha menepati janji nopo mboten Pak? Waktunee.. 
S : Insya Allah selama usaha awal nganti saiki kita tepat waktu lah masalah  

telat kan wajar seprapat jam setengah jam. Telate biasane nek garapan e 
kakehan.. Pesanan banyakk nah niku kan ya mungkin kendalane niku kan 
tempat, mesin, tenaga..  

N : Pak yen misale wonten pesanan pagi niku pripun Pak ngonten niku? 
S : Pagi yo nggawene saiki toh..  
N : Nggeh.. 
S : Nek ga ngono yo nek sempet memang resiko.. bengi tak gawe..  
N : O Ngonten nggeh. Enggeh..  
S : Mulaine ngantek saiki isek dipercoyo uwong kan sing tak utamakno kan 

pelayanan dan kualitas. Wes ngono kui tok mbak..  
N : Nggeh.. Cabange mpun katah nggeh Pak?  
S : Cabang Bangilan. Bangilan, sing ketok resmi kan yo Bangilan ambek 

Jatirogo. 
N : Terose wonten Singgahan Pak? 
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S : Jenenge agen kan masalah kerjo kan mpun biasa mbak. Nggeh niku 
konco.. umpomo onok.. istilah e opo yo e.. sampingan lah.. Awak e dewe 
nek konco raket lak nitip.. Ngonten lah istilahe cuma Agen – agen. 

N : O.. Nggehh..  
Pak sebelum mempekerjakan karyawan niku wonten perjanjian nopo 
mboten? 

S : Perjanjian e piye yo.. Pokok e kerja yo kerja. Yowes ora mbolos ngono 
lah ngono tok. Perjanjiane pokok e yo melbu ne jam sekian, memang ada 
ketelatan misal e jam kerja kok belum masuk ya iku kudu dari Murni kan 
negur..  

N : Pak carane panjenengan bersaing kaleh pelaku UMKM lain pripun?  
S : Murni dari awal memang ga pernah merasa bersaing.. Prinsip e Murni 

ya… memang kerja. Masalah wong liyo merasa persaingan kan.. 
Memang Murni nggak pernah saingan lah. Pokok ya coro basane ―Lakum 
Dii Nukum Waa Liya Diin‖ Awak e dewe kerjo sekian harga, nah uwes 
masalahe saing persaingan nanti.. Ya Murni ga pernah cek memange ke 
lain produk. Nggak pernah cek harga, yoo wes terserah.. Nggeh sesuai 
keyakinan Murni awal harga, ukuran tak bedakan  sing penting entuk 
untung walaupn hanya.. seratus rupiah dua ratus rupiah sing penting kan 
untung.. Kita ndak ambil keuntungan banyak.. Yo.. sing penting untung 
iso bayari kuli ngono.  

N : Nggehh.  
S : Tapi kan kadang emang ono sing adol kelarangen ono sing kemurahen 

iku kan wajar mbak itu kan biasa. Tapi sing jelas Murni kan nggak pernah 
merasa persaingan neng nggone toko-toko lain e. Dadi ket awal iku niat 
ku nyambut gawe, wes ngono tok.  

N : Untuk pemberian upahnya niku per hari nopo bulanan pak? 
S : Bulanan mbak..  
N : Niku tepat waktu nggeh? 
S : Ya memang aturane kan tanggal satu..  
N : Nggehh.. Wonten mitra usaha nopo mboten Pak?  
S : Maksude piye? 
N : Enten pemodale 
S : Yoo.. modale yo modal dewe mbak. Ya memang sempet awal iku onok 

sing nawani dimodali tapi kan.. otomatis dimodali uwong otomatis coro 
nyambut gawe kan ada imbal balik nah iki sing Murni nggak suka kan. 
Kuat ga kuat bismillah ancen niate nawaitu  

N : Nggehh.. 
Terus niku Pak memberikan informasi sedetail mungkin kepada 
konsumen e niku mulai dari hargane terus kualitase 

S : Informasi iku pokoknya dari awal itu Murni istilahnya ga pernah 
ngerubah resep atau merubah harga ngonten. 

N : Nek niku Pak tepunge naik niku pripun? Kan bahan bakune  
S : Niku biasane nek tepung kan naik e sedikit toh 
N : O… Nggeh..  
S : La naik itu hanya beberapa minggu. Ya kendalane Murni ya memang 

kui. Kan misal e ape belonjo yo ora ono duwik. Yo prinsip e Murni piye.. 
Kalau di usaha orang lain kan misal tepung mundak harga ne diundakno. 
Tapi nek pengalaman sing Murni tau ngelakoni lah istilahe kan permainan 
harga.. naik diundakno tepung naik diundakno engkok nek tepung medun 
ga di dunno 

N : Nggeh.. 
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S : Kan repot dadi terus dadi Murni ya bertahan, harga Insya Allah 
bertahan.. Memang ada pernah tepung naik mungkin pada satu periode 
tahun dua ribu empat belas nek ga salah 

N : Nggeh.. 
S : Masuk ke global.. gelem gak gelem memang harus naik.. Kan ape 

ngelongi iku ganti resep ngga berani ape naikno opo yo.. 
N : Susah? 
S : Iyo susah… Yo mesti terus terang informasi kalo konsumen pesen 

tanggal iki ―ada kenaikan buk‖. Pernah itu satu kali nek ga salah dua ribu 
empat belas. Mulai dari itu sampai saiki mboten pernah berubah.  

N : Niku Pak carane menjaga kehalalan e niku pripun Pak? Mulai dari 
proses e nopo.. 

S : Halal iku maksude piye? 
N : Dari proses e misal wonten kecurangan nopo mboten bersih ngonten.. 
S : Wong masalah roti, nek roti masaku yo halal toh mbak.  
N : Kan wonten seng curang ngonten niku lo Pak 
S : Lah iku.. iku sing ora disenengi Murni.. kan ndak sesuai. Curang niku 

kan otomatis ndek ngarep, curang iku piye yo. Curang iku selain Allah 
membenci suwe-suwe uwong yo ngerti ngono lo. Ora iso barang elek 
disembunyikan ngono mbak. Nggak bisa.. Satu roti kan tiga ribu wes deal, 
lah umpomo resep endok tak kurangi.. 

N : Nggeh.. 
S : Bahan tak kurangi lah otomatis sampean pesen kan ga ngerti.. 
N : Nggeh.. 
S : Masalah roti enak nggak enak kan pembeli sing ngerasakan. Total e 

berapa semisal seribu roti kan.. tiga, tiga juta aku modal lima ratus ribu 
entuk untung dua juta lima ratus  

N : Nggeh.. 
S : Bisa mbak.. Tapi mungkin cuma satu kali putaran, lah sing ngerasakno 

mesti kan konsumen masyarakat otomatis sing entuk.. dirasakno kok 
rasane ngene… lahh sing rugi akhir e sopo? 

N : Murni ne.. 
S : Lah.. sing rugi akhir e pihak produk e industrine sing bangkrut.. La itu 

sing awak e dewe ati-ati.. Ya kita belajarlah menjaga kualitas sing nang 
pelanggan. Bahkan bahan Murni ga berani gonta ganti resep merek 
bahan kan ga berani Murni.. 

N : Nggeh..  
S : Sampai gampangane nang kene iki gampangane iso bertahan sampai 

berapa tahun ini.. Kan yo ora gampang mbak.. 
N : Nggeh..  
S : Yo mesti angel toh mbak menjaga kualitas opo maneh iki nang Deso. 

Sing penting yo kui mau menjaga kualitas.. dan pelayanan..   
N : Nggeh Pak. 
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Informan 4 

Nama Pemilik  : Ibu Yuni Setiyorini 

Alamat   : Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo 

Nama Usaha  : Keripik Tempe  

Lama Usaha  : ≥ 20 th 

Pendapatan Usaha : > Rp. 2.400.000,00/bln 

Jumlah Karyawan : 2 

 
N : Buk namine panjenengan  
S : Yuni setiyorini 
N : Mpun dangu buk niki usahane 
S : Sampunnn 
N : Pinten tahun buk? 
S : Riyen niku mpun damel terus sempat berhenti kan niku krismon niku lo, 
N : O nggeh - nggeh 
S : Terus niki mpun mulai merintis maleh 
N : Dadi waktu krismon niku mpun.. 
S : Mpun awis niku kan, kedelai naik niku ape diundakno kripik e kok niku.. 
N : Wedi yen mboten payu nggeh 
S : Nggeh 
N : Enten niku buk.. wonten karyawane ten mriki buk? 
S : Niku sing nggoreng.. kaleh sing ngiris.. 
N : Keleh berarti nggeh Buk? 
S : Nggeh.. Ndamel sekedik mbak sing penting  lancar..  
N : Pendapatan e pinten buk kinten-kinten? 
S : Pokok satu hari iku minimal 3 kg.. tapi setiap minggu libur.. Nggeh, satu 

hari minimal Rp. 80.000,00.  
N : Berarti setiap minggune libur? 
S : Nggeh soale wonten pengaosan ten masjid, dadose preii.. 
N : Pengaosan nopo buk niku? 
S : Yo kan setiap minggu wonten pengaosan ten masjid ageng.. 
N : Oalah nggehhh.. 
S : Dadose ben kaleh resik-resik terus karyawane kersane prei.. 
N : Buk nama usahane niki wonten? 
S : Keripik tempe ngonten mawon.. 
N : Buk niki kan wonten karyawane nggeh.. niku yen kerja niku jam pinten? 
S : Niki kan nyuwune bakdo subuh.. jam gangsal nah yah menten niki mpun 

bakdo.. 
N : Sekedap nggeh buk 
S : Nggeh.. sediluk og mbak..  
N : Jam limaa.. niki mpun bakdo.. 
S : Niki berarti disade piyambak nggeh buk?  
N : Nek alit ngeneki dititip-titipno mbak, neng warung kopi... 
S : Dititip-titipke nggeh.. 
N : Nggeh.. 

Buk dari keuntungane niku wonten kegiatan sosial keagamaan nopo 
mboten buk? Misale wonten shadaqah nopo infaq ngonten niku.. 

S : Kalau iku setiap hari raya mbak.. niku maringi anak-anak yatim.. Yo hari 
raya niku andum-andum yotro kangge lare cilik-cilik 

N : Buk biasane niki kripik e pernah gagal nopo mboten? 
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S : Riyen niku gagal terus mbak.. ndamel tempene niku dereng saget, 
bosok.. 

N : Berarti tempene niku damel piyambak? 
S : Ndamel piyambak mbak..  soale yen tempe tumbas niku kirang alus.. 

Nah nek ndamel keripik tempe nek mboten alus kan angel diirisne. 
Ngenten niki kulo nggeh mpun wonten sing ngge dirageni.. Pembuatane 
niku empat hari mbak proses e.. empat hari mateng.. 

N : Tempene niku? 
S : Nggeh.. 
N : Terus baru digoreng ngonten buk 
S : Nggeh empat hari niku cuma tempe.. 
N : Dangu berati nggeh buk.. 
S : Nggeh.. di godok riyen nggeh terus diidak,  
N : Nggeh… 
S : Terus dipesusi kan bersih, dikum suwengi.. semalam.. enjing digodok. 

Ngonten niki kan diatuk ditus..  
N : Nggeh...  
S : Ditus mengken mpun atus  dirageni.. terus diadahi.. pokok sekawan 

dinten niku nembe dirisi..  
N : Nggeh.. Lama nggeh bukk… 
S : Nggeh.. Kadang ngeragi ngono yo bosok..  
N : Rugi nggeh bukk.. 
S : Nggeh waktu niku dereng ngertos.. riyen niku.. sak niki kan mpun 

ngertos..  
N : Dadi luweh lama kripik tempe niki daripada produsen tempe nggeh buk.. 

Terus dari kegagaglane niku jenengan pripun buk? 
S : Nggeh duamel terus, pokok e mboten niku, pokok yo wes ndang nggawe 

neh ngono..  Nek tempe biasa niku sing disade ten peken kadang mboten 
resik kulite kan tasih katut.. Nek ngonten niki kan ngidak e kudu nganti 
ajur kersane nek diiris niku nggeh roto nggeh apik.. yen wonten kedelaine 
sing utoh bolong-bolong mbak kripik e. 

N : O.. Nggeh-nggeh… Buk carane panjenengan menawarkan produk ke 
masyarakat niku pripun buk awale? 

S : Awale? 
N : Nggeh.. 
S : Awale niku nok warung-warung ngonokui.. dititip-titip i.. Kadang yo kripik 

e entek duwite ora dikek i.. Pokok susahe yo ngonten.. Tapi nek sak niki 
nggeh mpun langsung diparingi.. Poko saiki kripik e entek langsung 
diparingi yotro, nek biyen lak kripik e entek jaluk duite angel.  kadang 
dikek I separo wes mbuh..  

N : Tapi mpun katah buk sak niki?  
S : Nggeh… Pokok sakniki sing tumbas katah niki ten griyo.. biasane 

wonten tiyang kesah ngonten niku pesen ten mriki.. 
N : Buk kan ten mriki katah nggeh buk saingane.. 
S : Ten mriki? 
N : Nggeh.. 
S : Mboten wonten.. mboten wonten sing saget damel kripik tempe… 
N : Jenengan piyambak nggeh.. 
S : Nggeh.. Mboten wonten sing saget niku.. Ngirise niku sing angel.. 

Ngenten niki ngirisi piyambak mboten ngangge mesin. Nek mesin iku 
pritilane katah mbak, pritilane sing katah. Enak diris piyambak mbak.. 
Kulo tuku mesin nang mediun nganggur niku lo.. 

N : Mboten di gae nggeh 
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S : Mboten.. Nek ningale ten google nggeh alah sajak e kok penak barang 
tumbas piyambak alah… Malah tempe tasih separuh mboten saget diiris..  

N : Berarti ngirisi piyambak nggeh bukk.. 
S : Nggeh-nggeh.. Raono sing iso mbak pokok wong kene.. ngirise iku lo 

sing angel.. 
N : Buk hargane niki biasane pinten buk sak bungkuse? 
S : Nak sing ageng lima ribu..  
N : Niku takarane pinten buk? 
S : Pokok dipastikan delapan biji..  

Ngenten niki nek sing alit empat isinya.. delapan ratus dari sini.. Dadi 
dijual seribu.. 

N : Cara panjenengan menjaga kualitas niku pripun buk? 
S : Pokok e bumbu ojok sampe iku mbak, pokok kudu enak ojok dikurangi 

toh opo..  
N : Nggeh-nggeh.. 
S : Kan biasane wonten tiyang sing bumbune dikurangi ngonten toh. Pokok 

sing penting kulo niku enak ngonten..  
N : Buk niki wonten persediaane nopo mboten?  
S : Wonten.. 
N : Setiap hari wonten stok e nggeh .. 
S : Enggeh.. 
N : Niku dalam bentuk tempe nopo kripik e? 
S : Keripik nggeh wonten tempe niku dereng dirageni nggeh tasih..  
N : Buk yen kedelai naik niku pripun?  
S : Nggeh naik mbak.. Mulai dari awal niku wae regane pinten mbak.. Saiki 

ngantek limangewu mbak. Kadang aku atut wong Blora. Wong Blora iku 
wong sak deso sami damel keripik tempe sedoyo. Niku riyen kan saking 
desa ibuk saking Bloro terus nggeh nderek-nderek damel.. 

N : O. Nggeh.. 
S : Tiyang Blora niku mbak damelane, pokok satu desa ngeneki mpun 

damel. Lare alit-alit ngeneki ngirisi nggeh saget kok mbak.. 
N : Ten Blora niku nggeh.. 
S : Nggeh..  
N : Tapi ten mriki jarang nggeh Buk 
S : Mboten wonten. Winginane wonten.. Klango.. Nggeh Klangon. Nggeh 

mriki carane damel. Sak niki nggeh damel terose.. 
N : Njenengan ajari nggeh.. 
S : Nggeh leh.. Kersane niku.. Nggeh saget ngonten wujud e. Ngirisi nggeh 

mpun saget..  
N : Berarti yen kedelaine naik nggeh naik nggeh buk hargane.  
S : Nggeh.. Kadang nggeh isine tak longi ngonten. Nek ga dinaikno piye yo. 

Yo rugi ngonten niku. 
N : Buk niku wonten konsumen langganan nggeh berarti..  
S : Nggeh dititip-tipke ngonten niku. Mbiyen nggeh tau dititipke toko Gandhi.. 

Sak niki mpun mboten nate.. Soale opo ning omah nggeh sak niki wong-
wong podo ngerti, luweh murah nek tuku nang omah. Regone wes larang 
nek nang kono, podo mlayu mrene mbak.. Mangkane tak tukokno etalase 
ngeneki ben pateng podo ngerti.. 

N : Oo.. nggeh-nggeh.. 
Buk dari karyawanne niku pripun buk? Upahe? 

S : Lima belas ribu mbak perhari..  
N : Perhari niku? 
S : Ngggeh..  
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N : Tapi nggeh langsung dikasih ngonten.. 
S : Nggeh langsung dikasih..  
N : Nggeh-nggeh.. 

Mpun dangu buk niku karyawane tapi? 
S : Sampun-sampun 

Dari awal riyen niko..  
N : Berarti hargane yen kalih saking tiyang toko niku delapan ratus nggeh?  
S : Saking mriki delapan ratus yen tiyang sing sade seribu 
N : Tapi yen wonten tiyang sing tumbas ten mriki nggeh delapan ratus buk? 
S : Nggeh 
N : Sami nggeh 
S : Nggeh 
N : Berarti setiap hari karyawane selesai langsung dikasih uang ngonten 

nggeh Buk 
S : Nggeh 
N : Buk biasane wonten konsumen sing pesen? 
S : Enggeh 
N : Wonten nggeh 
S : Wonten sing pesen ngonten, biasane nggeh dibeto ten peken. Setiap 

hari dibeto ten peken Bulu mriko 
N : Ten Bulu  
S : Nggeh 
N : Buk niku dari pemesanan niku njenengan berusaha menepati waktu 

nggeh? 
S : Maksude? 
N : Misal e kulo pendet sakniki  
S : Ee.. Enggeh - enggeh niki nggeh wonten sing pesen kangge nopo 

ngonten niku pengaosan. Pokok kudu pesen jauh hari. Soale tempe niku 
kan dadose empat hari kan, ben kulo saget tepat waktu ngonten. 

N : Enggeh. Buk berarti kan niki damel tempe piyambak. Niku wonten 
ampase Buk? 

S : Nggeh wonten disuwun ngge nyombor sapi 
N : Nggeh-nggeh. 
S : Pokok e mboten wonten sing bucal mbak niki.. 
N : Nggeh-nggeh dimanfaatke nggeh.. 
S : Nggeh. Waune kan kulo buang ten peceren terus bau.. Sakniki mboten 

nate mbak. Pokok isuk-isuk mpun wonten tiyang sing nyuwun ampase 
niku kangge pakan sapi.. Malah nggenah mbak.. Terus cukak nggeh 
purun, cukak,  sari ne, terus kulit kedelaine dinyuwun sedoyo kangge 
pakan sapi.  

N : Enggeh-enggeh. 
S : Pokok ngenten niki tiyang, mpun dipendet..kangge nyombor sapi.. 
N : Ee. Nggeh-nggeh..  
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Informan 5 

Nama Pemilik  : BapakSarpin 

Alamat   : Dsn Pulut, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan 

Nama Usaha  : Kerupuk Sarpin  

Lama Usaha  : 37 th 

Pendapatan Usaha : Rp. 80.000,00/hari 

Jumlah Karyawan : 5 

 
N : Pak ten mriki wonten aturan jam kerjane nopo mboten? 
S : Jam kerja pagi sampai siang, jam lima sampai jam satu 
N : Jam lima sampai jam satu nggeh. Enten jam istirahate Pak kangge 

makan, sholat ngonten. 
S : Enten.. Jam istirahate jam setengah dua belas sampai jam dua belas. 
N : Niku pendapatan e pinten Pak? 
S : Per? 
N : Per hari mpun 
S : Per hari.. 
N : Nggeh 
S : Pendapatane sing kerjo opo sing nduwe? 
N : Sing gadah 
S : Sing nduwe? 
N : Nggeh 
S : Piro yo? Marai oleh saitik-itik kok, iku ae sak gawean sedino ae. Gawe 

sedinone ae, digawe sidone iku sekitar.. piro yo aku ora ngitungi. Nek 
ndek mbiyen kae lumayan, saiki sak itik sekitar delapan puluhan 

N : Delapan puluhan nggeh 
Lama usahane pinten tahun Pak niki?  

S : 37 th, tapi malah kurep.. Marai kan ndek mbiyen gaonok saiki kan sing 
nggae krupuk wes uakeh.  

N : Nggeh-nggeh.  
Karyawane Pak? 

S : Karyawane.. apane iku? 
N : Jumlahe  
S : Jumlahe? 
N : Nggeh 
S : Ji.. loro, telu, papat, limo.. 
N : Limo nggeh..  

Pak setiap tahune niku wonten kegiatan infaq, shadaqah ngonten niku? 
S : Yo zakat fitrah kui.. terus yo ngewenehi bocah-bocah nek pas riyoyo 

ngonokui.. 
N : Nggeh.. 

Pak biasane wonten produk sing gagal nopo mboten? Sing rusak nopo 
mboten? 

S : Ono.. 
N : Niku pripun Pak? 
S : La nek dang dangane mentah.. Nek dang-dangane mentah kan rusak.. 

ora gelem mekar.. cilik-cilik ngono kui..  
N : Niku rugi nopo mboten Pak? 
S : Yo rugi no... 
N : Mboten di dol nggeh niku?  
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S : Yo dituku sing tumbas, kadang nek untune bapoh yo seneng sing cilik-
cilik.. Tapi bakule rugi.. 

N : Soale ditakar nggeh Pak? 
S : Iyo.. Wong kadang uwong ngono kui, akeh mileh sing cilik-cilik.. Ancen 

nek tuko ngeneki enak sing cilik-cilik.. 
N : Cara menawarkan produk ke masyarakat niku pripun Pak? 
S : Nek tuku sing dagang pas pertama kali iku yo dikek i modal ndisik.. di 

dol ndisik engkok nek habis lagek dibayar.. Pertama.. Nek saiki gak.. 
Saiki wong dodol ada uang ada barang.  

N : Dititipke berarti nggeh Pak? 
S : Heem.. Digowo keliling sek ambek bakul e..  
N : Pak hargane niku sesuai pasar? 
S : Heem.. Hargane yo sama kaleh pasar..  
N : Sama nggeh. Pak yen tumbas konsumen niku kuantitase kiloan 

ngonten? 
S : Heem kiloan 
N : Mboten dibungkus i piyambak? 
S : Nek ko kene kan iku kiloan, mentah kiloan.. mateng yo kiloan.. 
N : Niku jaga timbangan e pripun Pak? 
S :  Yo pokok ojok sampek kurang ngono mantepan timbangane.. dadi kudu 

imbang.. 
N : Nggeh.. Pak wonten persediaane nopo mboten niki? 
S : Onok 
N : Krupuk? 
S : Heem 

Kadang kan ngeneki langsung dijupuk bakul. Nek entek ngonoku lagek 
jaluk kirimi.  

N : Pak biasane kan tepung naik turun, niku pripun? 
S : Nek jaman saiki barang mentah naik harga barang mateng angel 

mundake 
N : Enggeh... Terus niku pripun? 
S : Yo.. sitik-sitik ngono ae.. yo njupuk tengah-tengah lah.. nok pasar yo 

diundakno sitik-sitik. Ora isolah mundak langsung uakeh ngono kui gaiso.. 
Pokok e tengah-tengah misale ape njupuk rungewu yo sewunan dang..  

N : Soale tepung tapioka nggeh Pak? 
S : Heem asli oka.. nek krupuk kene gaono terigune.. luarang 
N : Maksude gampang naik nggeh..  
S : Heem. Iki kan naik meh satu jatu satu kwintal 
N : Nggeh-nggeh 

Pak konsumen e nek beli hargane sama? 
S : Sama..  
N : Penjual kaleh masyarakat nggeh sama? 
S : Nek iku lain.. Nek sak itik-itik yo dewe neh leh mbak. Nek wong neng 

omah-omah kan tuku ne sitik-sitik, paling yo seprapat setengah.. Yo 
kacek mbuh sewu mbuh piro sak kilone.. Engkok wonge tuku rene kabeh 
bakule ora ditukoni..  

N : Pak yen terkait pemberian upah niku biasane pripun?.  
S : Harian.. 
N : Harian? 
S : Nggeh..  
N : Langsung dikasih ngonten nggeh Pak setiap harine? 
S : Harian tapi mbuh, ngonoku tergantung sing kerjo. Engkok umpane rung 

dino njaluk, telung dino jaluk.. Dewe-dewe..  
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N : Enggeh..  
S : Itungane iku per harian.. cuma e iku anu tergantung wonge. 
N : Nggeh.. Tapi kaleh karyawan e nggeh adil sedoyo nggeh Pak? 
S : Yo adil cah.. Nek gak adil lak yo meri.. Upah e yo podo..  
N : Enggeh-enggeh. Pak carane bersaing dengan pabrik krupuk laine 

pripun? 
S : Pokok mlaku ngono ae.. engkok sitik diterimo akeh diterimo.  
N : Pak biasane wonten sing konsumen pesen? 
S : Pesen.. Onok.. Kadang ono sing pesen nggo tahlilan biasane cuma 10 

kilo, 15 kilo 
N : Tapi berusaha menepati waktu nggeh? 
S : Enggeh.. berusaha menepati janji waktune..  
N : Pak niki setiap hari produksi tapi? 
S : Mboten.. Kadang yo prei toh.. Nek bendino yo keselen mbak. Nek rame 

ngono kae angget e yo moh prei.  
N : Enggeh 
S : Nek sepi yo ora.   
N : Pak modale niki saking pundi.. 
S : Bapak niku nggeh modal sendiri. Mpun jaman ket 37 tahun yang lalu. 

Kan maune kerjo ndek Bojonegoro pabrik krupuk sing sandek Klenteng..  
N : Ee. Enggeh..  
S : Nah terus nggae dewe.. Maune kerjone yo nok krupuk an.. 
N : Pak carane menjaga kualitas pripun? 
S : Piye yo.. Pokok e yo ati-ati leh mbak. Pokok ojok salah nggae ngono. 

Dradenane.. adange barang kudu teliti. Ngeneki mentah saitik ae yo gak 
mekar.  

N : Pak niki tapi mboten wonten limbahe nggeh..  
S : Gaonok. Limbahe opo awu iku.. Awu ngonoku malah dijupuk i wong-

wong dinggo pupuk..  
N : Saget toh Pak? 
S : Iso.. Lemah terus awu dicampur. Wong-wong ngonokui kadang njaluk 

dinggo pupuk.  
N : Enggeh sampun Pak..  
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Informan Pendukung 

Informan 1 

Nama  : Mbak Uli (27 th) 
Agama  : Islam 
Lama bekerja : >3 tahun 
 
N : Mbak, ngapunten namine njenengan? 
S : Uli 
N : Mbak usiane? 
S : Dua tujuh 
N : Mpun dangu mbak merdamel ten mriki? 
S : Wes suwik, tiga tahunan 
N : Nggeh.. Mbak pemilik memberikan waktu istirahat nopo mboten kangge 

karyawane? 
S : Iyo leh.. Jam dua belas.. 
N : Mbak masuk e jenengan jam pinten toh mbak? 
S : Masuk e? 
N : Nggeh.. 
S : Nek aku yo jam setengah wolu, nek sing ngadon tempe setengah pitu. 
N : Bedo nggeh mbak? 
S : Bedo..  
N : Sampai jam? 
S : Sampai jam dua.. Kadang yo jam satu.. 
N : Mbak, berarti jam dua belas niku nggeh sholat, makan ngonten niku? 
S : Iya.. Heem.. 
N : Mbak njenengan pernah ngertos nopo mboten pemilik niku membagikan 

zakat, infaq ten masyarakat? 
S : Yo.. Pernah leh.. 
N : Pernah nggeh. 
S : Heem.. 
N : Mbak, pemilik memberikan perlakuan adil nopo mboten terhadap 

karyawane? 
S : Yo adil.. Nak menurutku mbak yo. Nak menurute liyone yo… gak ngerti.. 
N : Nggeh… Mbak, upahe niku diberikan setiap nopo? bulan? 
S : Sepuluh hari.. 
N : Sepuluh hari, niku tepat waktu nggeh mbak? 
S : Ya.. tepat waktu.. 
N : Nggeh.. Pemilik selalu mengecek pekerjaan e karyawan nopo mboten? 
S : Gak.. Gak pernah.. 
N : Percaya ngonten niku nggeh? 
S : Percaya.. Kadang yo ngecek kadang yo ora.. Maksude kan uwes 

percoyo..  
N : Mbak sebelum dipasarke niku pemilik nggeh ngecek kualitas dan 

kuantitas e barang e nopo mboten? 
S : Yo ngecek leh… 
N : Dicek sek nggeh berarti? 
S : J : Heem..  
N : Mbak, alasane panjenengan merdamel ten mriki nopo? 
S : Aku? 
N : Nggeh.. 
S : Yo.. Nggo kesibukan tok.. 
N : Enggeh.. Suwun Mbak..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

Informan 2 

Nama  : Bapak Suyono (45 th) 
Agama  : Islam 
Lama bekerja : 15 tahun 
 
N : Ngapunten Pak namine panjenengan Bapak Suyono nggeh? 
S : Nggeh Suyono 
N : Panjenengan Islam nggeh Pak? 
S : Nggeh 
N : Mpun dangu Pak merdamel ten mriki? 
S : Nggeh sekitar.. Mpun.. lima belas tahunan.  
N : Kulo bade tanglet, pemilik e niki memberikan waktu kangge istirahat 

nggeh? 
S : Iya 
N : Niku jam sebelas sampai dua belas niku istirahate Pak? 
S : Nggak itu jam makane jam sebelas terus lanjut kerja 
N : Terus sholat dzuhur e pripun Pak? 
S : Ya niku.. Kan selesainya jam setengah dua jadi mengejar waktu kangge 

dzuhur. 
N : O.. Nggeh.. Berarti sholat e ten nggriyo nggeh Pak? 
S : Nggeh 
N : Pemilik e memperlakukan adil nopo mboten Pak kepada setiap 

karyawane? 
S : Selalu adil mbak. 
N : Untuk pemberian upah e niku tepat waktu nggeh Pak? 
S : Nggeh.. Setiap hari.. 
N : Pemilik e niku Pak, selalu mengecek kualitas dan kuantitas produk e 

nopo mboten Pak? Sebelum dipasarkan? 
S : Iya selalu mengecek mbak. 
N : Nggeh – nggeh. Sing terakhir Pak. Alasan panjenengan bekerja ten 

UMKM niki nopo Pak? 
S : Ya.. kan ini di desa toh mbak, di kampung cari kerjaan susah. Jadi ya 

dapat bekerja di sini sudah Alhamdulillah 
N : O.. nggeh Pak. Matursuwun sing katah nggeh Pak. 
 

 
Informan 3 
Nama  : Mbak Tya (21 th) 
Agama  : Islam 
Lama bekerja : ≥2 tahun 
 
N : Mbak pemilik memberikan waktu untuk istirahat nggak? 
S : Iyo 
N : Jam berapa mbak? 
S :Jam pitu sampai jam rolas terus jam telu bukak sampai jam wolu 
N : Terus dari jam istirahat niku digunakne nggeh ibadah sholat nggak? 
S :Yo nek wayah sholat yo sholat, nek gak yo gak..  
N : Yen jam enem pripun? 
S :Jam enem yo sholat neng kene leh 
N : Maghriban ten mriki? 
S :Iyo tak tutup sak diluk.  
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N : Pernah ngerti nopo mboten? Pemilik niku memberikan kegiatan sosial 
ke masyarakat? 

S :Kegiatan sosial? Maksude koyok baksos ngono kui? 
N : Nggeh kayak infaq, shodaqah. 
S :Yo ga ngerti, tapi nek kaleh tangga-tanggane niku apik kabeh.  
N : Nggeh-nggeh 
S :Misal rekreasi ziaroh ngono kui ga bayar blas.. Malah disanguni rungatus 

ewu.. 
N : Niku karyawane? 
S :Iyo nek karyawane dikeki rungatus ewu nek wong jobo seket ewu.. Iku ra 

bayar..  
N : Pemilik nggeh berlaku adil kepada setiap karyawane? 
S :Yo adil cah..  
N : Pemilik pernah membayar gaji ga tepat waktu? 
S :Nek bayar e gaji ga tepat waktu? 
N : Nggeh.. 
S :Nek nang omah… mesti tanggal siji.. Nek nang omah mesti tanggal siji. 

Cuma misal nek koyok bocah toko ngeneki yo iku kadang dekne kan 
gaiso ngeterno, kadang dititipno ikinane opo jenenge sing kirim.. Nek aku 
dibayar tanggal piro ae gapopo, nek aku yo.. Jane yo wes diamplopi 
tanggal siji, cuma ngekeknone iku kan adoh tekan Jatirogo tok Bangilan. 
Kan biasane nek kirim ngono kui nggae sepedah toh karyawan e nah 
Bapak ae ga tau nggae sepedah. Pokok kadang yo dititipne karyawane. 
Tapi biasane Ibuk ngonokui kondo ―Ya.. Gajimu iki keri Ya..Bocah-bocah 
di kon tapi gaiso ngeterno‖. Terus yo tak jawab ―Nggeh Buk‖. Sing penting 
wonge ngomong ngono lo.  

N : Nggeh.. 
S :Nek tepate tepat tanggal siji kabeh..  
N : Pemilik pernah ngecek i pekerjaan e karyawan e nopo mboten? 
S :Ga pernah. Cuma nek koyok keliru ngono kae, Ibuk ngono kae nek 

Bapak ga tau cawe-cawe.  
N : Oh nggeh, nek misal ten toko ngonten pemilik ngecek barang-barang 

nopo mboten? 
S :Ga tau..  
N : Nek misal wonten sing basi ngonten kui nggeh sampean mbak? 
S :Iyo leh. Pokok wonge iku percaya karo karyawane.  
N : Yang terakhir, alasan Mbak kerjo ten mriki nopo? 
J :Senenge iku piye yo, keneki bebas sing penting iso ngajeni sing nduwe. 

Iso ngajeni sing nduwe terus nek ono opo-opo ngomong sing jelas. 
Wonge lo terbuka meneh Bapak.  

P : Sae nggeh tiyange 
J :Yo iyo..    
 
 

Informan 4 
Nama  : Jasminten (51 th) 
Agama  : Islam  
Lama bekerja : ≥20 tahun 
 
N : Buk namine panjenengan? 
S : Kulo Jasminten 
N : Usiane panjenengan pinten Buk? 
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S : Kulo 51 
N : Buk mpun dangu merdamel ten mriki? 
S : Sampun dari awal 
N : Buk berarti kerjane niki mulai jam lima pagi sampai jam delapan pagi 

ngonten nggeh? 
S : Enggeh-nggeh gampangane sampek jam setengah sepuluh, jam 

sepuluh ngono ae. 
N : Buk karyawane berarti panjenengan kaleh sinten? 
S : Nggeh kulo bagian nggoreng nek ngiris mbak Nini.  
N : Buk upahe niku setiap hari jenengan diparingi ngonten? 
S : Nggeh, nggeh mboten mesti yo sak nyuwune kulo.  
N : O.. Nggeh.. Berarti tergantung panjenengan nyuwune ngonten nggeh. 
S : Engge-nggeh.  
N : Buk ibuk e niku selalu mengecek pekerjaane panjenengan nopo 

mboten? 
S : Mpun pasrah, nggeh ben dinten e nggeh mpun ngertos. Yo ngecek nek 

misale sawangane hasil e kok e kurang mantep ngonten niku nggeh. Kok 
nekan ngonten niku nggeh mboten, wong ancen mpun dianggep 
keluarga.  

N : Buk alasan panjenengan merdamel ten mriki nopo? 
S : Nggeh butuh pekerjaan.  
N : Tapi pemilik sae nggeh buk? 
S : Nggeh sae..  
N : Biasane ngggeh enten maringi infak nopo sedekah ngonten niku buk? 
S : Nggeh mboten. Cuma kaleh tonggo-tonggo ngonten niku sae tiyange. 
N : Nggeh-nggeh. Sampun Buk.  
 
 
 
Informan 5 
Nama : Mbak Nana 
Usia : 22 th 
Agama : Islam 
 
N : Penjual pernah melayani pada waktu ibadah sholat atau tidak? 
S : Yo didoli, nek sholat yo ora leh..  
N : Pernah nopo mboten melihat penjual memberikan sumbangan atau 

sedekah kepada masyarakat ngonten? 
S : Yo tau tapi.. yo jarang..  
N : Jarang nggeh, tapi sugih nggeh? 
S : Sugih banget.. 
N : Ramah nggak penjuale ke konsumen? 
S : Yo ramah leh.. 
N : Pernah nggak penjual mengunggulkan produk e tapi ngga sesuai 

kenyataane? 
S : Yo gaeroh leh mbak.. 
N : Tapi menurute sampean kualitase apik nopo mboten? 
S : Yo kadang apik kadang ora leh. Gak yo tergantung leh ngono iku.. 
N : Hargane niku menurute sampean pada umume nopo mboten? 
S : Yo.. yo iyo kok.. Marik-marik sakmono.. Podo wae.. 
N : Pernah nggak penjual menjual menjelek-jelekkan bisnis e tiyang liyo? 
S : Nggak eroh 
N : Maksude ten tonggo-tonggo.. 
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S : Gak yo wes meneng wae wonge.. Gatau ngelek-ngelek bisnis e wong 
liyo.. 

N : Biasane wonten limbahe nggak? 
S : Onok leh..  
N : Mambu nopo mboten? 
S : Kadang mambu nek dibuak nang kali..  
N : Katane kok dipendeti tiyang leh? 
S : Kadang yo iyo kadang yo ora..  
N : Nggeh.. Alasane sampean tumbas tahu tempe ten mriko nopo? 
S : Erek kok mbak, tangga ku dewe. Karo dene yo murah, enak.. 
N : Nggeh. Suwun nggeh Mbak.    
 
 

Informan 6 
Nama : Ibu Sulastri 
Usia : 52 th 
Agama : Islam 
 
N : Buk jenengan ten mriku mpun wonten pinten tahun? 
S : O.. wes ono puluhan tahun neng. Aku mergawe nang kono wes ono 

puluhan tahun.  
N : Yuk Jum sae nggeh  
S : Apik..  
N : Ngapunten Buk jenengan namine sinten Buk? 
S : Ibuk Sulastri. 
N : Buk biasane jenengan mendet e jam pinten krupuk e ten Pak Mohtar? 
S : Kadang yo jam sepuluh 
N : Jam sepuluhan ngonten 
S : Iyo jam sepuluh bengi.. Nek nggoreng kan sisan uakeh, terus ijek turah 

uakeh ngono kui. Teko pasar ngitung kanggo dodol sesok maneh ngono.  
N : Enggeh.. Berarti jenengan mendet terus disade maleh? 
S : Iyo.. Nggeh kulak nang kono, itung-itungan nang kono terus bungkusi. 

teko omah terus didol.  
N : Buk Yuk Jum niku kaleh masyarakat nggeh sae? 
S : Sae..  
N : Wonten niku nggak buk kegiatan sosial dari tiyange? 
S : Mboten..  
N : Buk tapi niku pripun produk e menurut panjenengan?  
S : Yo apik eh. Terus kan yo onone kui ngekek i penggawean uwong 

sekitare iku yo tonggo-tonggo. 
N : Enggeh.. 
S : Sing ngewangi..  
N : Tapi niki krupuk e apik nggeh buk kualitase? 
S : Apik, kualitas e apik. Laris kok bakule akeh..  
N : Buk pernah niku nggak buk mengurangi takaran ne nopo mboten Yuk 

Jum e?  
S : Gak pernah curang ngonokui..  
N : Buk, hargane niku termasuk murah nopo mboten menurut e 

panjengang? 
S : Yo.. podo-podo ae..  
N : Sami nggeh.. Pada umum e nggeh.. 
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S : Pada umume.. Regane kan macem-macem ono sing gedhe onok sing 
tanggung onok sing cilik..  

N : Buk ngapunten, tiyange niku pernah menjelekkan bisnis e tiyang lain 
nopo mboten? 

S : Ora.. ogak pernah.. Apik wonge..  
N : Buk niku mboten wonten limbahe toh buk pabrik krupuk e niku? 
S : Ogak.. gak onok.. Ora onok limbah..  
N : Buk alasan panjenengan mendet ten Yuk Jum nopo? 
S : Yo.. dinggo kerjo toh nduk, kan wong wedok yo kerjo. Nggeh bakul..  
N : Jenengan bakul e ten Bulu mriko? 
S : Iyo. Kabeh e kan mencar. Ono sing Bulu ono sing Tambakboyo. 
N : Enggeh.. 
S : Nek aku iki nang Sarang, Onok sing Bangilan. 
N : O.. Bangilan nggeh wonten? 
S : Bangilan yo ono..  
N : Berarti ageng nggeh Buk 
S : Gedhe leh.. Pokok biyen sak montor kui.. Ono sing tok Bulu, 

Tambakboyo. Sarang..  
N : O.. Nggeh.. 
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LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI 

Aktivitas Produksi UMKM Kerupuk Yuk Jum 

Aktivitas Produksi UMKM Tahu Uap 
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Aktivitas Produksi Usaha Bapak Sarpin 

Foto Bersama dengan Ibu Jumilah selaku Pemiliki Usaha Kerupuk “Yuk 
Jum” 
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Foto Bersama dengan Bapak Samingun selaku Pemilik Usaha Tahu Uap 

 

 
Foto Bersama dengan Bapak Samiti selaku Pemilik Usaha Murni Bakery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


