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erjalanan gaibku dengan Utusan 
Muhammad yang menjelaskan tentang 

Etika berdagang, Berikut penjelasannya, 

"Berdagang adalah cara manusia untuk 
melakukan sebuah usaha." 

"Berdagang itu harus menjual barang yang 
memang berguna dan mendatangkan manfaat bagi 
orang lain karena kalau barang yang dijual itu bisa 
mendatangkan keburukan dan kerugian pada diri orang 
lain, maka suatu saat usaha dagang orang yang jahat ini 
akan berhenti." 

"Hal pertama yang harus dalam berdagang 
adalah tidak sedikitpun terniat untuk berbuat curang." 

"Harus dipastikan mulai dari penelantar barang, 
pedagang hingga pembelinya tidak mengalami kerugian 
atau pedagangnya melakukan kecurangan. Jika usaha 
sudah melakukan kecurangan meski sedikit, maka 
semua akan dirugikan dan usaha dagang juga akan 
terhenti ketika sudah diketahui pedagang itu tidak 
jujur." 

"Dalam melakukan perdagangan, pedagang 
tidak berhak memaksa pembeli untuk membeli 
barangnya. Memaksa pembeli untuk membeli 
barangnya dengan mengatakan kalau barangnya adalah 
yang terbaik atau paling baik karena yang menilai 
barang itu adalah pembeli itu sendiri. Jika harga yang 
ditawarkan kepada pembeli itu ternyata menurut 
pembeli tidak sesuai dengan nilai barang yang 

P 
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dilihatnya, maka berilah kesempatan kepada pembeli 
untuk melakukan penawaran. Tujuannya agar pedagang 
juga tahu bagaimana sebenarnya kualitas barang dan 
nilai dari pada barang yang dijualnya menurut pembeli." 

"Prinsipnya berdagang itu sama, yaitu 
mengambil keuntungan atas barang yang dijualnya. 
Tidak mungkin seorang pedagang tidak mengambil 
keuntungan karena seluruh biaya atas barang yang 
didapat termasuk tenaga yang dikeluarkan untuk 
menggelar dagangan juga menjadi diperhitungkan. Tapi 
berdagang tidak boleh curang dan semua pihak harus 
pula mendapat keuntungan." 

"Pedagang itu tidak perlu mengikat pembeli 
dengan cara-cara mengatakan kalau barangnya itulah 
yang paling baik, tapi dengan memberikan harga yang 
pantas dan sepantasnya dan juga sesuai, artinya 
pedagang mendapatkan keuntungan yang juga sesuai 
dan dia ikhlas ketika barangnya itu dinilai oleh 
pembelinya." 

"Jika pedagang itu selalu jujur dan baik dalam 
pelayanannya, maka secara langsung pembeli ini akan 
terikat dan dia akan kembali menemui pedagang itu 
untuk membeli barang-barang yang dijualnya dan jika 
pedagang ini sudah dipercaya, maka pembeli yang 
sudah mendapatkan pelayanan yang memuaskan akan 
menceritakan pengalamannya kepada orang lain, hal ini 
yang akhirnya mengajak banyak orang untuk membeli 
di tempatnya berdagang." 

"Pedagang yang tidak jujur adalah pedagang 
yang telah mengingkari Tuhannya, ketika dia menjual 
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barangnya yang sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk 
dipergunakan tapi dikatakan bagus, maka pengingkaran 
yang dilakukan pedagang ini akan segera dihentikan 
olehNYA dan akhirnya semua orang akan tahu bahwa 
pedagang itu memang curang. Jika pedagang yang 
sudah tidak lagi memiliki pembeli kemudian lama-
kelamaan berhenti maka itu artinya dia tidak jujur 
dalam usahanya dan telah melakukan kecurangan." 

"Hasil berdagang itu sebenarnya adalah 
menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, 
pedagang ini harus memiliki kemampuan kalau dirinya 
bisa menjual barang dengan cara-cara yang baik dan 
benar, karena hubungan antara pedagang dan pembeli 
ini bisa jadi tidak hanya akan sampai pada saat terjadi 
jual-beli tapi bisa berlanjut hingga menjadi hubungan 
pertemanan yang sangat dekat dan menjadi baik. Itulah 
mengapa seorang pedagang yang jujur pasti akan 
memudahkan dirinya dalam usaha dan bisa menjadi 
pedagang yang sukses jika dirinya adalah seorang yang 
sangat beriman kepada Tuhan. Hubungan yang terjalin 
dengan baik akan semakin memperluas ruang usahanya 
karena banyak yang akan mengajak melakukan 
kerjasama dalam berusaha dagang dan pembelinya tidak 
hanya dari lingkungan di sekitarnya saja tapi bisa dari 
luar wilayahnya." 

"Hindari berbuat kecurangan karena sedikit saja 
perbuatan curang dilakukan dalam berdagang, maka 
selain dirinya tidak akan mendapat keuntungan, seluruh 
barang dagangannya akan menjadi rusak dan tak bisa 
terpakai. Kalau ingin melakukan lagi usaha dagang yang 
baru pastikan untuk tidak lagi membuat kecurangan 


