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BAB II 

ETIKA BISNIS ISLAM DAN SALES PROMOTION GIRL 

 

A. Etika Bisnis Islam  

1. Pengertian Etika Bisnis Islam  

Secara etimologi, Etika (ethics) yang berasal dari bahasa Yunani 

ethikos mempunyai beragam arti: pertama, sebagai analisis konsep-konsep 

terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, 

wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak 

moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan 

yang baik secara moral.
1
  

Dalam kamus bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang asas-asas 

akhlak.
2
 Secara bahasa etika diartikan sebagai ethos dalam bahasa Yunani 

yang berarti kebiasaan (costum) atau  karakter (character). Dalam kata lain 

seperti dalam kamus Webster berarti “the distinguishing character, 

sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group or 

institution” (karakter istimewa, sentiment, tabiat moral, atau keyakinan 

yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).
3
 

Menurut Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau 

akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada 

lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam 

                                                             
1 Abdul Aziz, Etika Bisnis Persepektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013). 20. 
2 Tri Rahma, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Karya Agung), 139. 
3 Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: kencana, 2007). 4-5. 
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perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang 

harus diperbuat. 

Menurut K. Bertens dalam buku Etika, merumuskan pengertian 

etika kepada tiga pengertian juga; Pertama, etika digunakan dalam 

pengertian nilai-niai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi 

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, 

etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. 

Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk.
4
 

Ahli bahasa Arab sering menyamakan arti “akhlaq” dengan istilah 

al-diin, Al-thobi’, Al-‘adat, Al-sajiyat yang kesemuanya diartikan dengan 

watak, kesopanan, perangai, kebiasaan dan sebagainya, jadi secara 

etimologis (luqhatan) “akhlaq” adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku 

atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berate menciptakan seakar 

dengan kata khaliq (pencipta) makhluq (yang menciptakan).
5
  

Beberapa pengertian menurut para ahli: 

Muhammad bin’Ilaan Ash-shadiqy  

 “Akhlaq adalah suatu pembawaan diri manusia yang dapat 

menimbulkan perbuatan baik, dengan cara yang mudah (tanpa 

dorongan dari orang lain).”  

Abu Bakar Jabir Al-Jazairy: 

                                                             
4 Rafika Issa Beekun, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 38. 
5
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta,2013). Hal. 21. 
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 “Akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, 

yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela 

dengan cara yang di sengaja.” 

Imam Al-Ghazali 

 “Akhlaq adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang 

dapat melahirkan sesuatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa 

melalui maksud untuk memikirkan lebih lama. Maka jika jiwa tersebut 

melahirkan sesuatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan 

norma agama, di- namakan akhlaq yang baik. Tapi mana kala 

melahirkan tindakan yang jahat, maka di namakan akhlaq yang 

buruk.” 

Ibrahim Anis  

 “Akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya 

lahirlah macam-macam perbuatan baik, atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.” 

Abdul Karim Zaidan  

 “Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, 

yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai 

perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan 

atau meninggalkannya”.6
  

Kelima definisi tersebut di atas sepakat menyatakan bahwa akhlak 

atau khuluq itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga 

                                                             
6
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam… hal. 22. 
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dia akan muncul seara spontanitas bilamana diperlukan, tanpa memerlukan 

pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan 

dorongan dari luar.  

Jadi moral,etika dan nilai jika di lihat dari sumber pada hakikatnya 

bermuara pada wahyu ilahi ataupun berasal dari budaya. Meskipun etika 

lebih merupakan kesepakatan masyarakat pada suatu waktu dan di tempat 

tertentu. Bila suatu masyarakat bercorak religius, maka etika yang di 

kembangkan pada masyarakat tentu akan bercorak religius pula. akan 

tetapi bila masyarakat bersifat sekuler, maka etika yang di kembangkannya 

tentu saja merupakan konkretitasi dari jiwa sekuler, kapitalis dan 

sejenisnya.  

Dengan demikian moral dan etika, menurut syahidin, dapat sama 

saja dengan akhlak manakala sumber ataupun produk budaya sesuai 

dengan prinsip-prinsip akhlak. Akan tetapi moral dan etika bisa juga 

bertentangan dengan akhlak manakala produk budaya itu menyimpang dari 

fitrah ajaran agama Islam. Jadi, etika barat bertitik tolak dari akal pikiriran 

manusia, yaitu akal pikiran para ahli filsafat. Sedang, etika Islam 

bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits Rasul Allah saw yang menjadi dasar 

etika Barat tentang perbuatan baik dan buruk, yang berbeda dari ke orang 

lain. Sedangkan yang menjadi dasar etika Islam adalah iman dan takwa 

kepada Allah SWT.  

Ada banyak definisi etika yang dikemukakan oleh para ahli, namun 

semua mengacu pada moralitas. Sehingga etika dapat diterjemahkan 
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sebagai bentuk tindakan dengan moral sebagai ukuran. Moral dan 

ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi agama, hati nurani 

dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia, kata “moral” memiliki arti:  

a. Ajaran tentang baik dan buruk yang diterima mengenai perbuatan, 

sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti dan susila.  

b. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, 

bergairah berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.
7
   

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang 

sebagai dua hal yang bertentangan, sebab, bisnis yang merupakan simbol 

dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal 

yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya 

infestasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas 

kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus berjalan 

sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada 

akhirat.  

2. Definisi Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam 

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 

                                                             
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Departemen Kependidikan Dan Kebudayaan 

(Jakarta: Balai Pustaka: 1991), 271. 
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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 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.
8
 

3. Etika Penawaran Produk 

Penawaran perduk atau yang lebih dekat istilahnya yaitu promosi, 

merupakan salah satu bauran pemasaran selain distribusi, promosi adalah 

                                                             
8
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Persepektif Islam., 97. 
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arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran
9
.  

Menurut Tjiptono, promosi adalah berkaitan dengan upaya untuk 

mengarahkan seseorang agar dapat untuk mengenal produk perusahan lalu 

memahaminya, berubah sikap,menyukai, yakin, dan akhirnya membeli dan 

selalu ingat dengan produk tersebut
10

 

Dalam usaha memasarkan produk, perusahaan biasanya 

menggunakan strategi bauran promosi yang terdiri atas: 

1. Advertising (Periklanan) 

Menurut swastha, Iklan merupakan bentuk presentasi dan 

promosi non pribadi tentang ide, barang dan jasa yang dibayar 

oleh sponsor tertentu.
11

 Tujuan periklanan ini adalah untuk 

meningkatkan omset penjualan dan mengenalkan produk secara 

tidak langsung contohnya dengan media massa seperti televise, 

surat kabar, radio, surat langsung, majalah dan lain-lain. 

2. Personal Selling (Penjualan Tatap Muka) adalah satu-satunya 

alat komunikasi secara langsung kepada konsumen potensial. 

3. Publicity (Publisitas) 

4. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

                                                             
9 Swastha. DH, Basu, Azaz-azaz Marketing (Yogyakarta: Penerbit Liberty,1996),237 
10 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002),222 
11 Swastha, DH, Basu, Azaz-azaz….., 350 
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Etika promosi merupakan studi tentang aspek-aspek moral dari 

melakukan kegiatan promosi bisnis. Adapun etika yang harus dilakukan 

dalam promosi menurut islam adalah: 

1. Jangan mudah mengobral sumpah, jadi dalam promosi ataupun 

beriklan hendknya jangan mudah mengobral janji yang 

sekiranya janji tersebut tidak dapat ditepati. 

2. Jujur, terbuka dan tidak menyembunyikan barang dagangan. 

Rosulullah SAW bersabda: “ seorang muslim itu adalah saudara 

muslim lainya, maka tidak halal bagi seseorang muslim 

membeli dari saudaranya suatu pembelian yang ada cacatnya 

kecuali telah dijelaskan terlebih dahulu”. (HR. Ahmad dan 

dishahihkan oleh Albani) 

3. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta 

kesempatan-kesempatan diantara kedua belah pihak. 

4. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik 

perhatian pembeli dan mendorongnya untuk membeli. 

5. Rela dengan laba sedikit kerena itu akan mengundang kepada 

kecintaan manusia dan menarik banyak pelanggan serta 

mendapat berkah dalam rizki. 

6. Tidak diperbolehkan mempromosikan barang-barang haram 

seperti khomr atau barang-barang yang sejenis, yang mengecam 

kesehatan manusia, serta tidak diperbolehkan menggunakan 

media promosi yang mempromosikan ide-ide rusak, hiburan 
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yang berdampak negatif yang berbau pornografi dan pornoaksi, 

dan apa saja yang dapat mengikis akidah dan etika manusia. 

 

B. Jasa Sales Promotion Girl 

1. Pengertian jasa  

Bisnis  ritel  berkaitan  dengan pemasaran barang atau jasa yang 

dibutuhkan oleh konsumen. Berbicara mengenai konsumen berarti 

berbicara mengenai orang banyak dengan pikiran dan emosi mereka yang 

berbeda-beda. Maka dari itu, kualitas perusahaan mempengaruhi konsumen 

secara umum. Komunikasi sebagai dasar promosi mempunyai tujuan untuk 

mengajak pasar sasaran agar mau membeli produk yang ditawarkan dan 

bahkan menjadi pelanggan setia. 

Menurut Buchari Promosi adalah sejenis komunikasi yang 

memberi  penjelasan  yang  menyakinkan  calon  konsumen tentang barang 

dan jasa Sedangkan  menurut  Tjiptono Promosi  adalah suatu aktifitas 

komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/ membujuk,  dan atau mengingatkan  pasar sasaran  atas 

Perusahaan dan produknya agar bisa menerima, membeli, dan loyal pada 

produk yang ditawarkan oleh Perusahaan yang bersangkutan. 

Ada tiga unsur pokok dalam struktur proses komunikasi pemasaran yaitu: 

1. Pelaku Komunikasi 

2. Material Komunikasi 

3. Proses Komunikasi 
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Menurut Kotler dalam Foster Startegi promosi eceran mempunyai 

lima  perangkat  utama  yaitu  :  iklan  (advertising),  promos penjualan 

(sales promotion), penjualan langsung (direct selling), hubungn masyarakat 

(public relation), dan penjualan tatap muka (personal selling). 

Kombinasi dari aktivitas tersebut di sebut bauran promosi. 

2. Pengertian Sales Promotion Girl 

Pemasaran suatu produk memerlukan beberapa aktivitas yang 

melibatkan berbagai sumber daya. Sebagai fenomena yang berkembang 

saat ini, dalam pemasaran terdapat suatu bagian yang memiliki keterkaitan 

langsung dengan konsumen, yaitu pada bagian sales product. Bagian ini 

terdiri dari beberapa divisi, terutama yang berkaitan dengan sistem 

pemasaran yang dilakukan suatu pemasaran. 

Sebagai tenaga sales product, saat ini terdapat bagian pemasaran 

langsung yang menawarkan produk maupun sample product. Bagian ini 

biasanya dikenal sebagai sales promotion, dan karena adanya karakter 

gender maka terdapat sales promotion girls dan sales promotion boys. 

Pada penelitian ini akan dilakukan suatu analisis terhadap penggunaan 

sales promotion girls dari suatu produk perusahaan berkaitan dengan 

pemasaran produk tersebut.
12

 

Pengertian sales promotion girls dapat dilihat dari berbagai aspek. 

Secara penggunaan bahasa, menurut Poerwodarminto (1987:198), sales 

promotion girl merupakan suatu profesi yang bergerak dalam pemasaran 

                                                             
12 http://www.jadimodel.com/spg.htm di akses pada hari Senin 12 Januari 2015. 

http://www.jadimodel.com/spg.htm
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atau promosi suatu produk. Profesi ini biasanya menggunakan wanita yang 

mempunyai karakter fisik yang menarik sebagai usaha untuk menarik 

perhatian konsumen. Menurut Carter (1999:37), kebutuhan perusahaan 

terhadap tenaga sales promotion girls disesuaikan dengan karakteristik 

suatu produk yang akan dipasarkan. Promosi produk untuk kebutuhan 

sehari-hari biasanya menggunakan tenaga sales promotion girls dengan 

kriteria yang dimungkinkan lebih rendah dibandingkan dengan sales 

promotion girls untuk produk semisal produk lux seperti halnya otomotif. 

Dengan demikian, pemilihan penggunaan tenaga sales promotion girl 

dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan produk yang akan 

dipromosikan. Kesesuaian antara produk yang dipromosikan dengan 

kualifikasi sales promotion girls memungkinkan akan meningkatkan daya 

tarik konsumen pada produk yang dipromosikan. Keberadaan karakter 

fisik seorang sales promotion girl tersebut, secara fungsional dapat 

mengangkat citra produk, terutama produk konsumsi langsung. 

Menurut Darmono (1998:35), seorang sales promotion girl dituntut 

untuk mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi, terutama terhadap 

pengetahuan produk yang dipromosikan maupun yang dipasarkan dan juga 

mempunyai penampilan fisik yang mendukung terhadap karakter produk. 

Pengertian sales promotion girl ditinjau dari sistem pemasaran, 

Nitisemito (2001:53) berpendapat bahwa sebagai salah satu pendukung 

pemasaran suatu produk maka diperlukan tenaga promosi suatu produk 

sehingga mampu menarik konsumen. Selanjutnya,dengan kemampuan 
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berpromosi yang dimiliki seorang sales promotion girl akan mampu 

memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk. Retnasih 

(2001:23) menyatakan: "Sales promotion girl adalah seorang perempuan 

yang direkrut oleh perusahaan untuk mempromosikan produk." Pendapat 

ini melihat keberadaan sales promotion girls dari fungsinya yaitu sebagai 

pihak presenter dari suatu produk. Lebih lanjut pendapat ini 

mengilustrasikan bahwa tugas utama dari sales promotion girls adalah 

promosi produk, pada umumnya status sales promotion girls adalah 

karyawan kontrakan. Mereka dikontrak dalam kurun waktu tertentu untuk 

mempromosikan produk.
13

 

 

                                                             
13 http://kepanjangandari.com/spg-ekonomi/ di akses pada hari Senin 12 Januari 2015. 

http://kepanjangandari.com/spg-ekonomi/

