
ix

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS AIRLANGGA UNIVERSITY

STUDY: ISLAMICS ECONOMICS

No. LIST: .................................

ABSTRACT

THESIS OF ISLAMIC ECONOMICS BACHELOR

NAME : SITI NUR AZIZATURROHMAH

NIM : 040914052

YEARS OF PREPARATION : 2014

TITLE :

Understanding of the Ethics Trading In Muslim Traders at Wonokromo

Market Surabaya (Fruit Merchants Case Study)

DESCRIPTION :

Trading is a job that is highly recommended in Islam, because the Prophet

and the companions also a traders. So it should as a good Muslim in performing

daily activities in accordance with the guidance of the Prophet in order to be

successful the world and the hereafter included in trade. Ethics of trade was

good manners and behavior in the trade so the customers were satisfied.

This study aims to determine the understanding of ethical trade in the

Muslim traders Wonokromo Market Surabaya. This study used a qualitative

approach with descriptive case study method. Determination of informants using

purposive sampling technique. Data collected by means of semi-structured

interviews and documentation. Data analysis using descriptive analytical model.

The results of this study indicate that generally Muslim traders

Wonokromo Markets have understood the ethical trade based on the principle of

unity, equilibrium, free will, responsibility and truth in a way that is honest and

good trade (do not cheat), provide information to the customer in accordance

with reality, appropriately weigh, not hold a fake offers, do not tucking rotten

fruit into a nice fruit, and helping others among fellow traders nor traders with

collector.

Keywords: Ethics, the Ethics Trading

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAHAMAN ETIKA BERDAGANG.... AZIZATURROHMAH, SITI NUR



x

وزارة التعلیم الوطني

المھنةوقتصادي اإلجامعة إرالنغا كلیة 

: اإلقتصد اإلسالمي    شعبة 

......رقم التسجیل :

  ملخص

العلمي خَریج اإلقتصاد اإلسالميبحث 

ستي نور عزیزة الرحمةاسم : 

040914052رقم القیّد:

2014سنة اإلعداد: 

الموضوع:

ة على التجار المسلمین (دراسات حالة على تجار الفاكھة في سوق یأخالق التجارفھم 

Wonokromo(سورابایا

المحتویات:

رسول هللا والصحابة تجارا. لذلك ینبغى عل كل ة في اإلسالم. و كانداعیالتجارة ھي عملیة 

لكي ینجح في بالجھد و وفق لھدى رسول هللا-بما في التجارة-المسلم الصالح أن یعمل ألنشطتھ الیومیة

الدنیا واألخرة. أخالق التجارة ھي اآلداب الحسنة و المعاملة الجیدة في التجارة. و ھذه األخالق تجعل 

الرزق مباركا.    العمالء قانعة و یكون 

یھدف ھذا البحث العلمي إلى معرفة فھم أخالق التجارة على التجار المسلمین في سوق 

Wonokromo سورابایا. الطریقة المستخدمة في ھذا البحث ھي المنھج الكیفي بمنھج الدراسات الحالة

purposiveالوصفیة. و استخدم تقریر المخبر طریقة  sampling. الباحثة البیانات باستخدام وتجمع

مقابلة شبھ المنظمة و التوثیق. وتحلیل البیانات یستخدم نموذج التحلیل الوصفي.ال

بناء  یعرفون أخالق التجارةWonokromoو أما نتائج البحث  فإن التجار المسلمین في سوق 

ا بكیفیة التجارة الصدوق على أصول الوحدة والمعادلة وحریة اإلرادة والمسؤولیة والصدق. وھم یعملونھ

ھم ال والحسنة (ھم ال یغشون) وإیطاء العمالء المعلوماُت التي تتعلق بالواقع ووزن شیئا بالجرعة المناسبة.

یعقدون المساومة الزائفة و ال یدسون الفاكھة الكریھة في الفاكھة الجیدة و یتعاونون بین التجار و بین التاجر 

.الجمعو ھواة 

األخالق، أخالق التجارة:المھمةظ  لفااأل
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