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ABSTRAK
Mohammad Aina Sofi, 2019 “Relevansi Etika Bisnis Islam Dalam Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat” Unisda Lamongan Pembimbing (1) Dr. Khotib Sholeh, M,Pd.I (2) Ida Latifatul umroh S,S.,M,Pd.I.
Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Persaingan Usaha Tidak Sehat.
	Bisnis merupakan aktivitas ekonomi yang mana tujuanya adalah untuk menghasilkan sebuah laba. Karena itu, bisnis tidak bisa dihindarkan dari sebuah aktivitas persaingan. Islam dengan etika dan moralnya telah menganjurkan umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan dengan cara yang halal tanpa adanya unsur saling menjatuhkan satu sama lain. Dalam persaingan usaha hendaknya ada komitmen bersama diantara para pesaing terhadap konsep persaingan, yaitu persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing bisnis, namun dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya. Namun realitanya masih banyak sekali pelaku bisnis yang berfikir bahwa “bisnis adalah bisnis, bisnis jangan dicampur adukkan dengan etika”, Demikianlah beberapa ungkapan yang sering kita dengar dan menggambarkan hubungan antara bisnis dan etika sebagai dua hal yang terpisah satu sama lain. Yang sasaran dan tujuanya yaitu memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan cara serta dampak yang akan ditimbukan, yang kadang menjadikan persaingan usaha dipasar menjadi tidak sehat.
	Dalam islam telah diajarkan konsep etika dalam berbisnis yang dapat diterapkan agar tercipta persaingan bisnis yang sesuai dengan ajaran Al Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu, menyadari akan pentingnya persaingan usaha yang sehat dan fair di Indonesia, keinginan dan kesungguhan negara untuk menciptakan iklim usaha yang sehat telah diupayakan diantaranya dengan membuat suatu pokok perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni UU No.5 Tahun 1999 yang diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dan juga dibentuk institusi untuk mengawal persaingan usaha yaitu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
	Adapun tujuan penulisan ini adalah: (1) untuk mengetahui UU No.5 Tahun 1999 jika dilihat dari kaca mata etika bisnis islam (2) untuk mengetahui relevansi dari etika bisnis islam dalam mencegah pelaku usaha melakukan persaingan yang tidak sehat.
	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) maka, pengumpulan data menggunakan sumber-sumber data kepustakaan yang meliputi, data perimer, data skunder, dan data pelengkap.
	Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa antara etika bisnis islam dan UU No.5 Tahun 1999 sangat memiliki relevansi antara keduanya, dari pembahasan dalam skripsi ini dapat dipahami bahwa memang etika bisnis islam sangatlah memiliki relevansi untuk mencegah pelaku usaha yang  melakukan distorsi, atau kecurangan dalam dunia persaingan usaha jika beberapa prinsip etika bisnis islam dapat dipahami serta di aplikasikan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

	


