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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bisnis Bank Jatim Syariah 

Berkaitan dengan bisnis, Islam juga memberikan aturan dan ketentuan 

bagaimana menjalankan proses dan menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariat 

Islam. Sistem yang menganut prinsip-prinsip ajaran agama Islam disebut dengan 

syariah, dan penerapan syariah sangat luas seperti dalam sistem perbankan, transaksi 

jual beli, dan bisnis. Terkait dengan bisnis maka yang dimaksud dengan Bisnis 

Syariah berarti didalamnya harus terdapat etika-etika yang mencerrminkan ketentuan 

dan pelaksanaan sistem Syariah sesuai dengan ajaran Islam.   

Dalam islam, bisnis merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, sehingga 

islam mendorong umatnya untuk berbisnis. Dalam berbisnis, islam mewajibkan kita 

mematuhi aturan dan etika syariah sesuai dengan al-qur’an dan  hadist. Pada Bank 

syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. 

Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank 

konvensional.  Pada intinya prinsip  syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam 

yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist.Islam sebagai agama 

merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan 

universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun 

dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). 
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2.2 Pengertian Etika Bisnis Syariah 

Istilah etika diartikan sebagai satu perbuatan standar (standard of 

conduct) yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika ialah satu studi 

mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh 

seseorang. Keputusan etik ialah satu hal yang benar mengenal perilaku standar. Etika 

bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke 

dalam kegiatan bisnis. W. F. Schoell (1993: 46) menyatakan: some filosophers day 

that behaviour is ethical if it follows the wills of GOD. 

Jadi sebenarnya perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti 

perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah 

dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadits. 

Definisi lain menyatakan bahwa “Business ethics is about building of trust between 

people and organizations, and absolutely essential ingredient to conducting business 

successfully in especially in the long term” (Trevino 995: 290). Pelaku-pelaku bisnis 

diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya artinya usaha yang ia 

lakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari era 

relasinya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai 

suksesnya satu bisnis di kemudian hari. Sebuah perusahaan bisnis harus ada etika 

dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, dan map akibat dari pemakaian 

sumber daya tersebut, apa akibat dari proses produksi atau management yang 

menimbulkan masalah baru. Diharapkan orang bisnis memiliki standar etik yang 
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lebih tinggi, karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, yang selalu 

mengawasi kegiatan mereka. 

Banyak istilah lain yang senada dengan etika yaitu, akhlaq, budi pekerti, 

perangai, tabiat, moral, sopan santun, dan sebagainya. Terhadap uraian mengenai 

istilah ini, kita kutip pandangan Hamzah Ya’kub dalam bukunya Etika Islam (1991: 

11-15): perkataan akhlaq berasal dari bahasa Arab, yang diartikan sama dengan budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Pengertian akhlaq ialah ilmu yang tentang 

perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Rasulullah SAW diutus oleh Alla 

SWT adalah untuk menyempurnakan dan atau memperbaiki akhlaq manusia, bukan 

untuk langsung mengembangkan ekonomi, tapi akhlaq dulu. 

Menurut Velasque (2005) Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan 

mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral 

sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis 

merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan 

pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk 

mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. 

Jadi Etika Bisnis adalah ajaran mengenai moral yang benar dan salah, sebagai bahan 

pembekalan kepada pemimpin perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis. Islam 

memiliki wawasan komprehensif tentang etika bisnis. 

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua 

orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara 

murni.Mereka masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala 
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tindakan.Mereka kurang memahami etika bisnis atau mungkin saja mereka paham, 

tapi memang tidak mau melaksanakaan. 

 

2.3 Dasar-Dasar Etika Bisnis Syariah 

Dalam Ethical Climate Theory dari Bart Victor dan John B. Cullen, 

diuraikan criteria ethic pada personal individual terdiri dari tiga komponen yaitu: Self 

interest, friendship, personal morality. Dalam penulisan ini, tiga komponen tersebut 

yang digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat realitas masalah pada perbankan 

syari’ah. Etika dalam bisnis dan perbankan sangat terkait dengan tiga hal diatas. 

Moralitas atau perbuatan moral diartikan sebagai perbuatan baik dan perbuatan buruk 

dalam kegiatan bisnis/perbankan. Dalam hubungan itu etika menyentuh aspek 

individual dan peraturan social. Hubungan antar manusia adalah sangat peka karena 

sering dipengaruhi oleh emosi yang kadangkala kurang rasional. Dalam hubungan 

itulah, timbul peraturan-peraturan yang kita sebut norma atau kaidah yang dapat 

menumbuhkan adanya suatu jaringan peraturan-peraturan, norma atau kaidah yang 

sangat erat bahkan berhubungan satu dengan yang lain.  

Dengan etika, orang akan mampu untuk bersikap kritis dan rasional 

dalam membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat 

dipertanggungjawabkan sendiri. Etika juga dapat membantu manusia membedakan 

antara tingkah laku atau tindakan yang baik dan yang buruk. Tujuan pokok mengenai 

etika adalah mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya mengarah kepada 
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yang berfaedah dan berguna bagi sesama manusia. Di negara-negara barat seperti 

halnya Amerika, Inggris, dan yang lain, mengemukakan bahwa ilmu ekonomi bersifat 

netral. Akhir-akhir ini telah digugat oleh sebagian ekonom Barat sendiri. Pandangan 

bahwa ilmu ekonomi bebas nilai, telah tertolak. Dalam ilmu ekonomi harus melekat 

nuansa normativ dan tidak netral terhadap nilai-nilai atau etika sosial. Ilmu ekonomi 

harus mengandung penentuan tujuan dan metode untuk mencapai tujuan. Pemikiran 

ini banyak dilontarkan oleh Samuel Weston (1994), yang merangkum pemikiran 

Boulding (1970), Mc Kenzie (1981), dan Myrdal (1984). 

Berbagai buku etika bisnis dan dimensi moral dalam ilmu ekonomi 

semakin banyak bermunculan. Contoh kecil, kesadaran itu terlihat pada sikap para 

ekonom kapitalis Barat yang telah merasakan implikasi keburukan strategi spekulasi 

yang amat riskan- mengusulkan untuk membuat kebijakan dalam memerangi 

spekulasi. Prof. Lerner dalam buku “Economics of Control” , mengemukakan bahwa 

kejahatan spekulasi yang agressif, paling baik bila dicegah dengan kontra spekulasi. 

Mereka tampaknya belum berhasil menyelesaikan krisis tersebut, meskipun mereka 

menanganinya dengan serius.  

Karena obyek kajian dalam tulisan ini adalah perbankan syariah, maka 

Ethical Climate Theory dari Bart Victor dan John B. Cullen, akan disandingkan 

dengan tiga prinsip utama nilai – nilai Islam yang dijadikan sebagai andasan filosofi 

bagi perbankan Syariah dalam Gemala Dewi, (2005:37) terdiri dari:  
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a. Kejujuran (Honesty, Ash – Shidq)  

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia 

dalam berbagai segi kehidupan termasuk dalam bermuamalah, kejujuran menjadi 

bukti adanya komitmen akan pentingnya perkataan yang benar sehingga dapat di 

jadikan pegangan, hal mana akan memberikan manfaat bagi para pihak yang 

melakukan akad ( perikatan ) dan juga bagi masyarakat dan lingkungangnya. Perintah 

ini sesuai dengan Firman Allah SWT, Q.S. 33 :70  

Artinya :  

“ Hai orang – orang yang beriman , bertaqwalah kamu kepada Allah, dan 

katakanlah perkataan yang benar “ Di tempatlain Gemala Dewi, menyatakan 

sebagai berikut :“ Shidiq adalah nilai yang lebih dari keyakinan yang mendalam 

bahwa Allah maha tahu dan melihat setiap tindakan manusia.  

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah wajib dilakukan dengan 

moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran”. Dengan demikian kejujuran 

merupakan nilai moral yang mendasar untuk menggapai ridha Allah dalam praktek 

perbankan syariah.  

b. Kesetaraan, Faithful (Al Musawah) 

Adanya kesamaan untuk saling mempercayai yang di tuangkan dalam 

suatu akad menjadi faktor penentu bagi kesuksesan masing-masing pihak yang terkait 
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dengan hak dan kewajiban sehingga tidak saling merugikan keuntungan/ kelebihan 

kepada yang lain, ada kesediaan membentuk sesama dan mau bekerja sama. 

Kesemuanya ini di landasi oleh nilai – nilai ketauhidan, Akadnya benar – benar 

dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab bukan hanya dalam kaitanya dengan 

sesame, akan tetapi juga tanggung jawab terhadap Allah S.W.T, dan akan mendapat 

balasan-Ya. Tidak boleh ada upaya menzalimi orang lain. Firman Allah Q.S. 49: 13  

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 

laki – laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan 

bersuku – suku supaya kamu saling kenal mengenal.  

c. Keadilan dan Kebenaran ( Justice and Equity, Al – Adialah )  

Setiap akad ( Transaksi ) harus benar – benar memperhatikan rasa 

keadilan dan sedapat mungkin menghindari perasaan tidak adil (Dzalim ), oleh 

karenanya harus ada saling ridha dari masing – masing pihak. kita tidak di 

perkenankan mamakan harta orang lain dengan cara yang  

batil, kecuali dengan jalan jual beli sehingga ridha ( dalam hal ini jual beli ijarah 

menjadi salah satu produk primadona perbankan Syari‟ah. Q.S.4 :29 .  

Artinya : “ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu, 
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2.4 Prinsip-Prinsip dan Nilai Etika Bisnis Syariah 

Secara umum, prinsip etika bisnis Islam menurut Qardhawi (2001) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. Akidah  

Dengan adanya penyerahan diri kepada Allah Ta’ala maka pelaku bisnis akan 

selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.  

b. Shiddiq  

Sifat shiddiq mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal 

muamalah.  

c. Fathanah 

Sifat fathanah ini mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan 

yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak 

seperti akhlak Rasulullah Saw.  

d. Amanah/ jujur  

Hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang 

merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis.  

e. Tabligh  

Kemampuan berkomunikasi dalam kata tabligh menunjukkan proses 

menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang 

baik.  

f. Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah, antara lain:  
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1) Produk dan jasa yang dijual haram  

2) Gharar  

Gharar adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan 

karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. 

3) Al-Gabn dan Tadlis  

Al Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik 

lebih rendah maupun lebih tinggi, sedangkan Tadlis adalah penipuan 

dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi 

terjadi. 

4) Riba  

Riba jual beli yaitu riba fadlal adalah kelebihan yang diperoleh dalam 

transaksi tukar-menukar barang. 

5) Ihtikar  

Ihtikar adalah menimbun barang dengan harapan mendapatkan harga 

tinggi di kemudian hari. 

6) Mengurangi timbangan atau takaran.  

Sedangkan menurut Agustin (2017), ada tiga aktivitas keuangan yang 

harus berlandaskan etika bisnis Islam yaitu:  

a. Aktivitas perolehan dana. Harus memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan 

syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna’, ijarah, 

sharf, wadi’ah, qardhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahn.  
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b. Aktivitas pengelolaan aktiva. Memperhatikan prinsip “uang sebagai alat tukar 

bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara 

langsung atau melalui lembaga intermediari seperti bnk syariah atau reksadana 

syariah.  

c. Aktivitas penggunaan dana. Harus digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan 

seperti zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan untuk hal-hal yang tidak dilarang 

seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dsb.  

Etika bisnis Islam menegaskan bahwa segala kegiatan ekonomi harus 

tunduk kepada etika, dan bukan sebaliknya (Naqvi, 1981). Lewis and Algaoud (2001) 

menegaskan bahwa nilai-nilai etika bisnis Islam seharusnya tercermin dalam segala 

aspek kegiatan bisnis sesuai nilai moralitas dan spiritualitas sehingga akan 

meningkatkan pandangan hidup Islami. Haniffa dan Hudaib (2007) menyatakan 

bahwa jasa keuangan syariah semestinya menjunjung tinggi nilai etika bisnis Islam 

sebab memiliki filosofi bertingkahlaku etis dengan mempromosikan keadilan dan 

kesejahteraan dalam masyarakat dan mencari ridho Ilahi. Obaidullah (2005) 

menyatakan bahwa semua transaksi bisnis yang berpedoman pada prinsip etika bisnis 

Islam harus sesuai dengan aturan syariah. 

 

2.5 Peran etika bisnis  

Peranan etika bisnis merupakan hal terpenting untuk mencapai 

kesuksesan suatu perusahaan berikut adalah peran etika bisnis. 

1. Nilai-nilai perusahaan  
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Nilai-nilai perusahaan dalam hal ini bank merupakan landasan dalam pencapaian 

visi dan misi bank. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, 

perlu dirumuskan visi dan misi bank. Walaupun nilai-nilai perusahaan pada dasarnya 

universal, namun dalam merumuskannya perlu disesuaikan dengan sektor usaha serta 

karakter dan letak geografis dari masing-masing perusahaan. Nilai-nilai perusahaan 

yang universal Antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur. 

2. Pedoman Perilaku 

Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis 

dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi orang perusahaan (bank) 

dan semua karyawan perusahaan, pedoman perilaku mencakup panduan tentang 

benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan 

terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang 

tidak etis. 

3. Benturan Kepentingan 

Benturan kepentingan adalah keadaan konflik antara kepentingan ekonomi 

perusahaan (bank) dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan perusahaan dalam menjalankan tugas 

dan kewajibannya. 

 


