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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam hal pengupahan, Islam memberikan ketentuan dasar mengenai 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan kalau etika sebagai perangkat 

prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, 

sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku 

bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa, Etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh 

bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun dalam interaksi 

bisnisnya dengan “stakeholders”nya. 

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi 

pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, 

teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan 

tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-

prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan 

benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas 

implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan Bisnis, mendeskripsikan 

etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, 

dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang 

secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah 

etis dalam bisnis. Dengan demikian, bisnis dalam islam memposisikan 
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pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk 

mencari keridhaan Allah swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual 

dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi 

bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab 

pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT.
1
 

Salah satu praktek di masyarakat bahwasanya memasarkan barang 

menggunakan jasa SPG lebih menjanjikan dan hasilnya pun lebih banyak di 

banding tidak menggunakan jasa SPG (Sales Promotion Girl). Dari 

permasalahan diatas maka peniliti akan merumuskan masalah sebagai berikut; 

Pemasaran suatu produk memerlukan beberapa aktifitas yang 

melibatkan berbagai sumber daya. Sebagaimana fenomena yang berkembang 

saat ini, dalam pemasaran terdapat suatu bagian yang memiliki keterkaitan 

langsung dengan konsumen, yaitu bagian sales produk. Bagian ini terdiri 

dari beberapa divisi,  terutama  yang berkaitan  dengan system  pemasaran 

yang dilakukan suatu pemasaran. 

Sebagai sales produk, saat  ini terdapat  bagian pemasaran langsung 

yang  menawarkan  produk  maupun  sample produk. Bagian  ini  biasanya 

dikenal sales promotion, pada penelitian  ini akan dilakukan suatu  analisis 

terhadap penggunaan sales promotion girl (SPG) tersebut.  

Adapun strategi promosi adalah suatu kegiatan usaha dari pemasar 

dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain 

                                                             
1
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Persepektif Islam., 97. 



3 
 

 

sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang 

dan jasa yang dipasarkannya.
2
 

Promosi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

suatu progam pemasaran. Betapapun kwalitas suatu produk, bila konsumen 

belum mengenalnya dan tidak  yakin bahwa produk itu  akan berguna 

bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Dari masalah 

tersebut maka peneliti mengangambil rumusan masalah sebagai berikut. 

Bahwasanya seles (SPG) itu dalam proses pemasaran lebih kepada 

merayu kepada pembeli untuk membeli barang tersebut. ia merayunya 

sistemnya menggunakan sistem goror, goror itu artinya membujuk agar 

pembeli tertarik untuk membelinya, mau gak mau seorang seles (SPG)  

berbagai cara yang dilakukan biar seorang pembeli mau dan mau untuk 

membelinya, sedangkan dalam hukum pemasaran Islam itu kalau 

memasarkan barang dengan cara goror itu tidak diperbolehkan, karena 

seorang pembeli tampa adanya minat yang kuat untuk membeli barang 

tersebut maka dia tidak akan menerima kepuasannya,maka dari itu (SPG) jika 

dilihat dari hukum Islam tidak dibenarkan. akan tetapi yang dilihat dari 

kerjanya ada perbedaan pandangan para ulama’. 

 

 

 

 

                                                             
2
 http//organisasi.org/definisi-pengertian-promosi-fungsi-promosi-promotional-mix-

produk, dakses pada hari senin tanggal 03 November, 2014. 
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B. Rumusan masalah  

1. Bagaimana cara SPG (Sales Promotion Girl) dalam memasarkan barang 

menurut pandangan etika bisnis Islam di PT. Rokok Dunhill Dolopo 

Madiun? 

2. Bagaimana Existensi penampilan atau profil SPG (Sales Promotion Girl) 

menurut pandangan etika bisnis Islam di PT. Rokok Dunhill Dolopo 

Madiun? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan cara SPG (Sales Promotion Girl) dalam memasarkan 

barang menurut pandangan etika bisnis Islam di PT. Rokok Dunhill 

Dolopo Madiun. 

2. Mendeskripsikan Existensi penampilan atau profil SPG (Sales Promotion 

Girl) menurut pandangan etika bisnis Islam di PT. Rokok Dunhill Dolopo 

Madiun.   

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut 

kepada: 

1. Bagi Peneliti 

a. Untuk mengetahui strategi pemasaran barang yang di lakukan SPG 

(Sales Promotion Girl) menurut pandangan Etika Bisnis Islam, supaya 
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peneliti mampu mengetahui sebatas manakah strategi pemasaran yang 

dilakukan SPG itu dalam etika bisnis Islam.  

b. Untuk melihat seperti apakah posisi SPG dalam memasarkan barang, 

maka peneliti dengan kemampuan terbatas ini pingen mengetahui 

secara jelas jika di liahat dari etika bisnis Islam di SPG Kec. Dolopo 

Kab. Madiun.   

2. Bagi STAIN Ponorogo 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan 

pemikiran dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan di STAIN 

Ponorogo. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang-orang dan perilaku yang dapat dilihat serta memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan  

makna merupakan hal yang esensial.
3
 

                                                             
3 Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2000), 4.  
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Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Metode 

kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, satu, 

menyesuaikan metode kualitatif  lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan 

lebih dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, dan mampu 

melakukan penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
4
 

Dan  dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau 

satuan  sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat.  Studi 

kasus dapat digunakan secara  tepat dalam banyak bidang. Disamping itu 

merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu subyek tunggal, satu 

kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif  tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan  berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Pengamatan berperanserta adalah sebagai 

penelitian yang bercirikan interaksi-sosial yang memakan waktu cukup 

lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek. Dan selama 

itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan  secara sistematis dan 

catatan tersebut berlaku tanpa gangguan.
5
 Untuk itu, dalam penelitian ini, 

                                                             
4 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 26. 
5 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  163.  
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peneliti betindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Kec. Dolopo Kab. Madiun. Dengan 

alasan bahwa tempat tersebut dalam kegiatan pemasaran menggunakan 

jasa SPG untuk penjualan rokok yang berpakaian seksi, jika dilihat dari 

hukum Islam membuka aurat bagi wanita sangat berdosa tapi jika bertuan 

untuk mencari daya tarik pembeli maka produk ini menggunakan jasa 

sales ini, jika dilihat dari etika bisnis Islam terhadap pemasaran barang 

menggunakan jasa SPG, maka hukumnya menurut para ulama’ akan 

berbeda pemandangan, maka dari itu peneliti akan mengambil lokasi 

penelitian di SPG Kec. Dolopo Kab. Madiun, dan hal itu berawal dari 

adanya suatu kasus yang melatarbelakanginya.  

4. Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah: kata-kata dan 

tindakan sebagai sumber data utama, sedangkan  sumber data tertulis,  foto 

dan  statistik, adalah sebagai sumber data tambahan.
6
 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

                                                             
6
Ibid., 157. 
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fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan  

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan diobservasi 

pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung  dan disamping itu 

untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan 

yang ditulis oleh atau tentang subyek). 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna 

dalam suatu topik tertentu.
7
 Dalam wawancara ini peneliti akan 

menggunakan wawancara tidak terstruktur.  

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
8
 

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan ketiga 

wawancara ini karena bertujuan untuk memperoleh data yang lebih kuat 

dan akurat. Dengan penggunaan wawancara ini peneliti akan lebih 

mudah dalam mendapatkan data dari informan. 

b. Teknik Observasi 

Dalam penelitian kualitatif observasi diklasifikasikan  menurut 

tiga cara. Pertama, pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan 

                                                             
7 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: Alfabeta, 2005), 72. 
8 Ibid., 74. 
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atau non partisipan. Kedua, observasi dapat dilakukan secara terus 

terang atau penyamaran. Ketiga, observasi yang menyangkut latar 

penelitian. Dan dalam penelitian ini digunakan teknik observasi yang 

pertama, dimana pengamat bertindak sebagai partisipan. 

Dalam observasi partisipasi ini dapat digolongkan menjadi 4 

yaitu: partisipasi pasif, moderat, atif dan lengkap. 

1. Partisipasi pasif yaitu, peneliti datang ditempat kegiatan orang yang 

diamati, tapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

2. Partisipasi moderat yaitu, observasi yang terdapat keseimbangan 

antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti 

dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam berbagai 

kegiatan, tetapi tidak semuannya. 

3. Partisipasi aktif yaitu, observasi yang manapeneliti ikut melakukan 

apa yang dilakukan oleh nara sumber tetapi belum sepenuhnya 

lengkap.  

4. Partisipasi lengkap yaitu, observasi yang dalam melakukan 

pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa 

yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah natural, peneliti 

tidak terlihat melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan 

peneliti yang tertinggi terhadap aktifitas kehidupan yang diteliti.
9
 

Dalam hal ini peneliti lebih menggunakan observasi partisipasi 

pasif akan tetapi suatu saat akan menjadi partisipasi lengkap karena 

                                                             
9 Ibid., 66. 
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kejelian peneliti dalam melakukan observasi terhadap masalah yang di 

teliti sehingga yang diteliti tidak mengetahui kalau dia diteliti 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan 

Lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di 

lapangan. Pada waktu di lapangan dia membuat “catatan”, setelah 

pulang  ke rumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan 

lapangan”.10
 

Dapat dikatakan bahwa  dalam penelitian kualitatif, jantungnya 

adalah catatan lapangan. Catatan lapangan pada penelitian ini bersifat 

deskriptif. Artinya bahwa catatan lapangan ini berisi gambaran tentang 

latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian.  Dan bagian 

deskripitif tersebut berisi beberapa hal, diantaranya adalah gambaran 

diri fisik, rekonstruksi dialog, deskripsi latar fisik, catatan tantang 

peristiwa khusus,  gambaran kegiatan dan perilaku pengamat.
11

 Format 

rekaman hasil observasi (pengamatan) catatan lapangan dalam 

penelitian ini menggunakan format rekaman hasil observasi. 

c. Teknik dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, 

                                                             
10 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 208. 
11

 Ibid, 209. 
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fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan 

sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara mendalam.
12

 

Penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang 

didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan atau 

lain-lain bentuk rekaman biasa di kenal dengan penelitian analisis 

dokumen atau analisis isi.
13

 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat 

diimformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat 

induktif yaitu, suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesisi yang di 

rumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara 

berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis 

tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila 

berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan 

teknik trianggulasi, ternyata hipotesis diterima maka hipotesis tersebut 

berkembang menjadi teori.
14

  

 

 

                                                             
12 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 158. 
13 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 321. 
14 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 89. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas),
15

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik (1) pengamatan yang tekun, dan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara : (a) 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan etika 

pemasaran menggunakan jasa SPG di Kec. Dolopo Kab. Madiun, dalam 

menurut fiqh mu’amalah, kemudian (b) menelaahnya secara rinci sampai 

pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu 

atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami dengan cara yang biasa. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada  empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan  

penggunaan:  sumber, metode, penyidik, dan teori.
16

 Dalam penelitian ini, 

dalam hal ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti  

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

                                                             
15 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 344. 
16

 Ibid., 345. 
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kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan: (a) membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan 

apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi, (c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 

(d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang  yang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan, (c) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.   

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:  (1) Tahap 

pra lapangan,  yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian; 

(2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi : memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil 

mengumpulkan data; (3) Tahap analisis data, yang meliputi : analisis  

selama dan setelah pengumpulan data; (4) Tahap penulisan hasil laporan 

penelitian. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam proposal ini, 

untuk memudahkan penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab 

yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara 

sistematis, yaitu: 

Bab I   Pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan yang 

dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan dalam metode penelitian berisi Pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, sumber data, prosedur 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

tahapan-tahapan penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II  Berisi landasan teoritik dan atau telaah pustaka yang berfungsi 

sebagai alat penyusun Instrument Pengumpulan Data (IPD). 

Bab III  Berisi temuan peneliti yang berisi gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data. 

Bab IV  Berisi tentang pembahasan yang akan membahasan tinjauan etika 

bisnis Islam terhadap pemasaran barang menggunakan jasa Sales 

Promotion Girl (SPG) di PT. Rokok Dunhill Dolopo Madiun. 

Bab V  Penutup yang mempermudah pembaca dalam mengambil intisari. 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 


