
 

 

Kiat Bisnis Rasulullah Saw 

Salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah di utusnya Nabi Muhammad Saw . beliau 
diutus untuk menjadi teladan bagi kita semua yang benar-benar menginginkan Ridho Allah Swt 
dan menginginkan kebahagiaan ketika hidup di akherat nanti. Laqod kaana lakum fi rasulillah 

uswatun hasanah liman kaana yarjullaha wal yaumil akhir. Sebagai ummat Muhammad, kita 
yakin bahwa, jika meneladani perilaku Rasulullah Saw maka kita pasti akan berhasil meraih 
kejayaan di dunia dan akherat. 

Salah satu aspek yang perlu kita teladani adalah bagaimana Rasulullah Saw berbisnis. Kegitan 
ini telah dilakukan oleh Muhammad Saw sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dalam 
sejarah telah disebutkan bahwa sejak masih sangat muda, beliau sering diajak oleh pamannya 
Abu Thalib untuk melakukan perjalanan bisnis bahkan sampai ke negeri Syam, yang sekarang 
negeri itu telah menjadi beberapa negara, seperti Syiria, Libanon, Yordania dan Palestina. 
Disinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa jiwa interprenur sebaiknya telah ditanamkan 
sejak dini sehingga seorang anak sudah mulai mengenal cara berbisnis sejak dini. Disamping itu, 
perjalanan jauh akan memberikan kesempatan untuk membuka wawasan karena berinteraksi 
dengan banyak orang di berbagai tempat dan berbagai gaya hidup. 

Karena itulah tidak heran jika Muhammad Saw akhirnya menjadi pelaku bisnis sendiri ketika 
diberi amanah oleh Khadijah ra yang kemudian menjadi isterinya. Khadijah adalah seorang janda 
kaya raya dan memberikan kepercayaan kepada beliau untuk mengelola bisnis. Tampaknya  
bisnis Khadijah ra semakin berkembang ditangan suaminya. Kekayaan itulah yang menjadikan 
bekal perjuangan Muhammad Saw setelah diutus menjadi rasul dan menghabiskan seluruh 
waktunya untuk berdakwah, menyelamatkan ummat dari alam kegelapan menuju alam yang 
penuh hidayah. 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah  

Sekalipun secara detail bisnis Muhammad Saw sebelum menjadi rasul itu tidak terekam dalam 
sejarah Nabi, dan hal itu wajar karena dilakukan sebelum menjadi nabi, tetapi prinsip-prinsip 
moral yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Yang oleh ‘Aisyah ra disebutkan bahwa 
akhlaq Rasulullah Saw adalah al-Quran, kana khuluquhu al-Quran. 

Dalam konteks itulah, kita bisa menyebut beberapa prinsip bisnis yang menjadi landasan moral, 
yang bahkan telah dilakukan oleh Rasulullah Saw sejak sebelum diangkat menjadi Rasul. 

Rasulullah Saw melarang ummatnya yang sengaja merugikan dengan cara menyembunyikan 
barang-barang yang jelek agar tidak diketahui pembelinya. Praktek itulah yang dikenal dengan 
bai’ul gharar yang dilarang. Itu pulalah yang disaksiran Maisaroh, pembantu Khadijah ra, atas 



bisnis Muhammad Saw, dan itulah yang membuatnya kagum. Katanya, jika barang dagangannya 
yang dijual jelek maka dikatakan jelek, begitupun juga sebaliknya, jika barang dagangan itu 
bagus maka dikatakan bagus. 

Disamping kejujuran dengan mitra dagangnya, Muhammad Saw juga dikenal sebagai orang yang 
teguh amanah. Ketika dipercaya untuk mengelola barang dagangan, beliau melaksanakannya 
dengan baik. Setelah menjadi rasul beliau bersabda: 

الَتَُخْن َمْن اِْئتََمَنَك َواِْن َخاَنَك  وَ   

Artinya: “ janganlah kamu menghianati orang memberi amanah meskipun kepada orang yang  
pernah menghianati engkau”  

Betapa luhurnya akhlak Nabi Muhammad Saw. Dikisahkan beliau selalu menjual barang kepada 
pembeli dengan harga yang disepakati dengan Khadijah ra. ia tidak mengambil untung diluar 
yang disepakati. Oleh karena itu, banyak pembeli yang terkesan dan tertarik dengan cara 
berdagang beliau. Keluhuran sifat beliau ini kemudian diceritakan oleh Maisaroh kepada 
majikannya, khadijah ra. Dan ia pun merasa kagum dan terkesan dengan sifat-sifat Nabi 
Muhammad Saw, lalu hubungan antara keduanya berlanjut sampai ke perkawinan. 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah  

Kejujuran yang menjadi ciri utama bisnis Nabi Muhammad Saw ditopang oleh filosofi yang 
bersumber dari nilai-nilai spritual yang diajarkan oleh Allah Swt. Nilai-nilai yang ada keyakinan 
bahwa bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari pengawan Allah Swt. 

اَيَرهْ  Fةٍ َشر ةٍ َخْيًراَيَرْه, َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل ذَرَّ  فََمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل ذَرَّ

Artinya: “ barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun niscaya dia akan melihat 
balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarahpun dia akan melihat 
balasannya pula”. (Qs. al-zalzalah: 7-8) 

Kemudian prinsip yang dipegang teguh adalah kesukarelaan. Orang tidak boleh dipaksa untuk 
membeli sesuatu. Jual beli haruslah berjalan dengan kerelaan.  

Prinsip yang juga sangat penting adalah, keadilan dan menjauhkan ke zaliman. Larangan Allah 
dan Rasul-Nya atas riba menunjukkan bahwa berbisnis haruslah dengan prinsip keadilan. Yakni 
tidak adanya ekploitatif, yakni mengejer keuntungan diatas penderitaan orang lain.  

 تََعاَونُْوا َعلَى اْلِبّرِ َوالتَّْقَوى َوَالتََعاَوُنْوا َعلَى اِْإلْثِم َواْلعُْدَوانِ 

Artinya: “ saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong 
dalam dosa dan pelanggaran ..”. (Qs. al-Maidah: 2) 



Dengan kejujuran, keadilan, dan semagan tolong menolong itu, Insya Allah akan memberikan 
barokah kepada kita semua. Allah berjanji akan menurunkan bagi masyarakat, dan bangsa yang 
menjunjung tinggi ketaqwaan dalam berbisnis. Taqwa tidak boleh hanya dipahami secara sempit 
tapi harus dipahami secara global. 

َن ا لسَّماَِء َواألْرِض َولَِكْن َكذَُّبْوا َفأََخْذَناُهْم  َوَلْو اَنَّ اَْهَل اْلقَُرى اََمُنْوا َواتََّقْو َلَفتَْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ّمِ
 بَِما َكانُْو َيْكِذُبْوَن.  

Artinya: “ jikalau sekiranya penduduk negeri –negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami 

akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan itu, 

maka Kami siksa memreka disebakan perbuatannya”. (Qs. al-‘Araf: 96). 

Mudah-mudah kita selalu diberkahi oleh Allah Swt..aamiin 

   


