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MOTTO 

                             

“ Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. 

“Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, 

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. (Al-Zalzalah: 7-8) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF 

LATIN 

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada 

umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama 

lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab 

harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, 

perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut : 

A. Konsonan 

 q = ق z = ز „ = ء

 k = ك s = س b = ب

 l = ل sy = ش t = ت

 m = م sh = ص ts = ث

 n = ن   dl = ض j = ج

 w = و th = ط h = ح

 h = ه zh = ظ kh = خ

 y = ي „ = ع d = د

  gh = غ dz = ذ

  f = ف r = ر

 

B. Vokal 

= a = i = u 

C. Diftong  

 ay = ا ي 

 aw =  ا و

D. Syaddah ( ) 

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya al-thibb. 
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E. Kata Sandang ( ال... ) 

Kata sandang ال ... (  ) ditulis dengan al- ... misalnya  الصنا عة = al-

shina’ah. Al ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada 

permukaan kalimat. 

F. Ta‟ Marbuthah) ة (  

Setiap ta‟marbuthah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة = al-

ma’isyah. 
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Abstrak 

Setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual 

beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai hukum Islam, yaitu harus 

saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, 

tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil. 

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual 

beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha 

perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada 

aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim 

berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha 

Allah SWT di dunia dan akhirat. Salah satu profesi yang dianjurkan 

dalam Islam bahkan sering tersebut dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah 

adalah profesi petani dan pedagang. Karenanya banyak sekali sahabat 

Rasulullah berprofesi menjadi petani atau pedagang. Hanya saja, di 

dalam Islam setiap profesi yang dibenarkan untuk ditempuh tujuannya 

bukan semata-mata untuk menghasilkan uang atau meraih kekayaan. 

Akan tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah untuk 

mendapatkan keberkahan dari hasil jerih payahnya. Dan keberkahan 

dari harta bukan dinilai dari kuantitasnya akan tetapi dinilai dari 

kualitas harta tersebut, darimana dia peroleh dan kemana dia 

belanjakan. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research), dimana sumber data yang digunakan adalah data primer 

dan sekunder, sumber data-data yang berkaitan dengan penelitian 

secara langsung adalah data primer dan sekunder, sumber data-data 

yang berkaitan dengan penelitian secara langsung yang meliputi 

dokumen-dokumen serta wawancara langsung kepada pedagang, 

pembeli, dan pengelola. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah interview, dokumentasi dan observasi. sedangkan analisis 

yang digunakan dengan menggunakan analisis kualitatif dan 

deskriptif kualitatif. 

 Berdasarkan hasil penilitan yang penulis lakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa  sebagian besar etika jual beli pedagang 

muslim menurut Imam Al-Ghazali sudah dipraktikkan di pasar 

Gladak Kaliwungu Selatan. Dengan latar belakang yang religius, 
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para pedagang masih menjunjung nilai-nilai etika bisnis dalam 

menjual barang dagangannya, diantaranya adalah  1) tidak memuji 

barang yang dijualnya secara berlebihan, dari dua belas responden 

hanya dua pedagang yang memuji barang dagangannya secara 

berlebihan, yaitu pedagang grabatan dan sayuran. 2) menyatakan 

segala kekurangan dari barang yang akan dijual baik tersembunyi 

ataupun nyata, dari dua belas responden empat pedagang yang tidak 

sesuai yaitu pedagang sembako, pedagang grabatan,  pedagang 

sayuran, dan pedagang daging ayam. 3) tidak menyembunyikan 

sedikitpun tentang kadarnya, dua belas pedagang memang jujur 

dalam timbangan. 4) berkata benar tentang harga barang dan tidak 

menyembunyikan sesuatu, dari dua belas responden menyatakan 

bahwa mereka berkata benar tentang harga barang dan tidak 
menyembunyikan sesuatu. 

Kata kunci : Etika Jual Beli Menurut Imam Al-Ghazali, Pedagang, 
Pasar Gladak       Kaliwungu Selatan 
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