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ABSTRAK 

Suryani, Rita. 2019. ” Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik 
RD CV Arni Di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten 
Madiun.” Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus 

Purnomo. M.Ag. 

Kata Kunci: Etika bisnis Islam, Jual Beli, RD CV Arni  

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang di perbolehkan dalam 

Islam. Dalam etika bisnis Islam kegiatan jual beli yang terpenting adalah 

kejujuran dan keadilan. Jual beli produk kosmetik RD CV Arni di Cosme Beauty 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Penjual (Cosme Beauty) memasarkan 

produk kosmetik RD CV Arni belum berkode BPOM. Setiap pembelian kosmetik 

RD CV Arni yang dijual di Cosme Beauty berubah-ubah pada kemasannya.  

Dengan kualitas tersebut penjual (Cosme Beauty) menjual produk kosmetik RD 

CV Arni dengan harga yang lebih tinggi dengan olshop yang lain. 

Dari latar belakang tersebut, penulis akan membahas dengan fokus 

bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap teknik penjualan jual beli 

kosmetik RD CV Arni di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun dan bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap informasi harga jual 

beli kosmetik RD CV Arni di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian lapangan pada yang pada 

hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa 

tengah terjadi ditengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam 

penenlitian ini yaitu penelitian dengan menggunakan pengamatan atau 

wawancara. Hasil dari penelitian ini di analisis dengan metode deduktif. 

Dari  pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Teknik penjualan 

kosmetik RD CV Arni yang dilakukan Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam karena dalam teknik 

penjualan pada prinsip kejujuran dalam memberikan informasi mengenai produk 

kosmetik RD CV Arni. 2) informasi harga jual beli kosmetik RD CV Arni di 

Cosme Beauty tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam karena melanggar prinsip 

keseimbangan (keadilan) dalam menetapkan harga jual kosmetik RD CV Arni 

lebih tinggi dengan harga pasaran dari olshop yang lain yang menjual produk 

kosmetik yang sama. Terlebih lagi, tingginya harga di Cosme Beauty tidak diikuti 

dengan produk yang lebih baik bila dibandingkan dengan olshop yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Islam sebagai agama yang komprehensif (rahmatal lil‘âlamin̂) yang 

mengatur semua aspek kehidupan manusia  untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan 

sosial masyarakat. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan 

manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Islam 

mencoba mendialiketikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan 

etika. Kegiatan ekonomi tidak bukan hanya berbasis pada nilai materi 

melainkan terdapat nilai ibadah didalamnya.
1 

       Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika untuk 

mewujudkan aktifitas bisnis yang nyaman dan berkah. Bisnis merupakan 

aktifitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai 

keuntungan. Skinner mengatakan bisnis adalah suatu pertukaran barang, jasa, 

atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Sementara 

Anoraga dan Soegiastuti mendefinisikan bisnis sebagai aktifitas jual beli 

barang atau jasa.
2
 Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta 

melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan 

yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Maka jual beli 

merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia antar 

                                                        
1
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 3. 
2
 Muhammad Dan Alimin, Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2004), 56. 
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manusia.
3
 Untuk mewujudkan jual beli yang sah sesuai dengan syariat, Allah 

SWT telah mengajarkan syarat-syarat dan rukunya, yakni terdapat dalam Al-

Qur’an serta sunah-sunah  Nabi. Seperti dalam firman Allah SWT dalam 

surat An-Nisa ayat 29: 

                        

                    

      

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.
4
 

 

       Islam memiliki pedoman untuk mengarahkan manusia untuk 

melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah SWT 

maupun dengan sesama manusia dengan etika. Etika dapat diartikan sebagai 

nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok 

dalam mengatur tingkah lakunya.
5
 Dalam etika juga terdapat aturan-aturan 

etika dalam berbisnis seperti setiap pelaku usaha bebas memiliki kewenangan 

sesuai dengan bidang yang dimiliki (otonomi), kejujuran, keadilan, saling 

menguntungkan dan mempunyai integritas moral.
6
 Etika bisnis merupakan 

seperangkat nilai tentang perbuatan baik, buruk, benar, salah pantas dan tidak 

pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja. Sedangkan etika 
                                                        

3
 Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah Universitty Press, 2017), 66. 

4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Mujamma’, 1990), 

85. 
5
 Muhammad Mufid, Etika Dan Filsafat Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2009), 173. 

6
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 37. 
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bisnis Islam merupakan studi tentag seseorang atau organisasi melakukan 

usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-

nilai ajaran Islam.
7
 

       Etika sangat penting dalam bisnis jual beli karena bisnis tanpa etika 

hanya akan membawa kerugian, salah satu etika dalam berbisnis adalah 

kejujuran. Kejujuran adalah moralitas dan karakteristik yang paling menonjol 

dari orang-orang beriman. Dalam bisnis yang paling banyak merusak citra 

perniagaan adalah kebohongan, manipulasi, dan lain sebagainya.
8
 Pelaku 

usaha diharapkan dalam melakukan kegiatan bisnis mempunyai standar etik 

yang lebih tinggi dan harus memupuk atau membangun kepercayaan, 

keadilan dan kejujuran dari para relasinya. Sehingga pelaksanaan etika bisnis 

di masyarakat sangat didambakan.
9
 

       Namun dalam realitanya banyak pelaku bisnis tidak melaksanakan etika 

dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Banyak pelaku usaha yang masih 

melanggar perjanjian, memanipulasi suatu keadaan serta mencari peluang 

untuk menipu agar barang yang dijual tersebut laku keras dikalangan 

masyarakat. Padahal dalam etika bisnis Islam pelaku usaha harus 

melaksanakan berbagai prinsip-prinsip dalam melakukan bisnis seperti 

menyatukan atau memadukan antara agama dengan aspek kehidupan manusia 

dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial. Seimbang untuk berbuat adil, 

adanya kebebasan berkendak akan tetapi tidak merugikan kepentingan 

                                                        
7
 Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 15. 

8
 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Robbani 

Press, 1997), 293. 
9
 Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2016), 378. 
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kolektif, bertanggungjawab atas apa yang di lakukan, adanya sikap jujur, 

benar dan kebajikan dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Apabila pelaku 

usaha melaksanakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan benar maka 

akan tercapainya suatu kemanfaatan dari berbagai pihak.
10

 

       Konsumen sebelum membeli, pasti akan mencari informasi tentang 

berbagai aspek dari produk atau barang. Kelengkapan informasi, kelebihan, 

dan harga suatu barang atau produk akan menentukan  konsumen untuk 

menentukan dalam penetapan pembelian. Dengan kemajuan teknologi 

sekarang banyak pelaku usaha mempromosikan produk atau barang di sosial 

media. Adanya perkembangan teknologi tersebut akan tetapi juga sebagai 

ancaman konsumen dalam menyeleksi informasi dalam beragam produk yang 

di pasarkan, sehingga hal ini dapat disalahgunakan pelaku usaha. Oleh karena 

itu, konsumen harus diberi rasa aman dalam mendapatkan informasi yang 

jujur dan bertanggung jawab.
11

 

       Demikian pula dengan industri kosmetik di Indonesia semakin 

berkembang banyak, yang ditandai dengan meningkatnya bisnis olshop yang 

membutuhkan pembinaan dan pengawasan agar produk kosmetik yang 

diedarkan sesui dengan standart ketentuan,  halal dan BPOM yang aman 

untuk digunakan oleh konsumen. Kosmetik sangat banyak diminati oleh 

kaum hawa (wanita). Dengan kosmetik konsumen rela merogeh kocek tinggi 

untuk mendapatkan kecantikan yang diinginkan agar tampil menarik. 

 

                                                        
10

 Ibid., 381.  
11

 Muhammad Dan Alimin, Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam,  197.  
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       Salah satu tempat yang menyediakan produk perawatan kecantikan 

adalah di Cosme Beauty yang terletak di Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. Di Cosme Beauty menawarkan produk kecantikan yang aman dan 

sudah terdaftar di BPOM diantaranya yaitu produk kosmetik RD CV Arni. 

RD CV Arni merupakan produk kosmetik yang marak dijual oleh olshop-

olshop dan salah satu produk yang banyak diminati, khususnya kaum wanita. 

Kosmetik ini juga terdapat banyak jenis produk yang ditawarkan oleh RD CV 

Arni sesuai dengan kebutuhan kulit. Di Cosme Beauty menawarkan RD CV 

Arni di konsumen bahwa produk tersebut bentuk dan spesifikasi barang 

sesuai yang ia jual. Sudah terdapat kode BPOM, asli, aman digunakan untuk 

semua jenis kulit serta memberikan informasi mengenai kondisi barang 

tersebut. Tetapi faktanya pada saat pembeli melakukan pembelian barang 

tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat perjanjian seperti barang yang 

diterima konsumen tidak sesuai saat perjanjian serta barang tersebut ternyata 

belum bersertifikat BPOM. Dari pihak Cosme Beauty sebelum transaksi itu 

terlaksana penjual sudah sepakat apabila barang tersebut tidak sesuai maka 

akan dibatalkan tetapi ternyata pihak Cosme Beauty tidak memenuhi 

kesepakatan tersebut.
12

 

       Kosmetik RD CV Arni terdapat kode  BPOM, tercantum status halal 

hanya dikemasannya saja akan tetapi di setiap produknya tidak ada kode 

BPOM, juga adanya keterangan komposisi produk dan tidak ada informasi 

aturan pakai, manfaat, jumlah berat bersih  dan tanggal pembuatan. Jadi, 

                                                        
12

 Rahma, Hasil Wawancara, Madiun. 07 April 2018.  
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dapat disimpulkan bahwa produk RD CV Arni dalam produknya tidak ada 

kode BPOM hanya terdapat pada kemasannya dan kemasannya pun berubah-

ubah setiap pembelian.
13

 

       Dalam pemasaran produk kosmetik RD CV Arni, penjual juga 

menawarkan harga yang lebih mahal dibandingkan olshop-olshop yang lain. 

Di Cosme Beauty harga RD CV Arni sebesar Rp. 300.000, sedangkan di Ayu 

L-skin dan YM Store harga hanya Rp. 250.000.
14

 Dengan harga yang terlalu 

tinggi dibanding pelaku usaha yang lain menimbulkan kurangnya 

kepercayaan dan keraguan untuk membeli dan menggunakan produk 

tersebut.
15

 

       Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik 

ingin melakukan penelitian di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun tentang jual beli kosmetik RD CV Arni memuat 

perspektif etika bisnis Islam. Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut 

penelitian tersebut dalam menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Etika 

Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik RD CV Arni Di Cosme Beauty 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. 

B. Rumusan Masalah  

       Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diambil beberapa 

pokok permasalahan, agar terancang dan sistematis, maka dapat diambil 

beberapa rumusan masalah dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai 

berikut: 

                                                        
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, 7. 
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1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap teknik penjualan kosmetik 

RD CV Arni di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap informasi harga beli RD 

CV Arni di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap teknik penjualan 

jual beli kosmetik RD CV Arni di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun? 

2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap informasi harga 

jual beli kosmetik RD CV Arni di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun? 

D. Manfaat Penelitian 

       Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan dalam pembahasan 

skripsi ini adalah: 

1. Manfaat Ilmiah (teoritis) 

       Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu bagi 

etika bisnis Islam. Serta pengembanganya yang berkaitan dengan 

bidang muamalah khususnya dalam persoalan etika bisnis Islam yang 

berhubungan dengan realita jual beli produk kosmetik RD CV Arni di 

Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 
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2. Manfaat Terapan (praktis) 

       Bagi produsen atau pelaku bisnis, diharapkan memahami dan 

memproduksi kosmetik yang sesuai dengan etika bisnis Islam agar 

tidak merugikan konsumen yang membeli atau memakainya. Serta 

bagi konsumen untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memilih 

kosmetik yang dibeli atau dipakai. 

E. Kajian Pustaka 

       Pada umunya penelitian tentang etika bisnis Islam tentang jual beli sudah 

banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang jual beli kosmetik RD 

CV Arni di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun belum 

ada yang membahas. 

       Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur 

penulis terdahulu yang mana skripsi tersebut mempunyai kemiripan dengan 

judul yang dilakukan oleh penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

       Pertama, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika 

Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Pasar Tembakau Desa Biting 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo” yang dikaji oleh Indah 

Rahmawati, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019. Adapun 

hasil penelitian yaitu penetapan harga tembakau di pasar tembakau tidak 

sesuai dengan etika bisnis Islam dalam prinsip keseimbangan kualitas 

tembakau tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena beberapa penjual 

menutupi kualitas dari tembakau. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu 

penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan diskriptif 
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kualitatif. 

       Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas, dalam 

penelitian tersebut membahas jual beli tembakau terkait dengan etika bisnis 

Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai jual 

beli kosmetik RD CV Arni terkait dengan etika bisnis Islam.
16

 

       Kedua, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis 

Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo” yang dikaji oleh Wahyu Qhoiri 

Baiturrochmah, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019. Adapun 

hasil penelitian yaitu proses pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Madiun melanggar etika bisnis Islam yaitu 

kebenaran dan kesatuan karena tempe tidak hanya berbahan tempe saja akan 

tetapi dicampur dengan jagung dan proses distribusinya juga melanggar 

prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu kesatuan, tanggung jawab, dan 

kebenaran karena karena penjual saat menyetor tempe ke toko mengurangi 

jumlah tempe yang dipesan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian 

lapangan dengan menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif. 

       Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas, dalam 

penelitian tersebut membahas jual beli tempe terkait dengan etika bisnis 

Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai jual 

beli kosmetik RD CV Arni terkait dengan etika bisnis Islam.
17

 

                                                        
16

 Indah Rahmawati, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Pasar 

Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2019), vii. 
17

 Wahyu Qhoiri Baiturrochmah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe 
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       Ketiga, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis 

Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan” yang 

dikaji oleh Pia Selvia, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019. 

Adapun hasil penelitian yaitu kualitas ikan dan harga melanggar prinsip-

prinsip etika bisnis Islam karena penjual telah melakukan pencampuran ikan 

sisa kemarin dan ikan baru serta harganya sama antara ikan sisa kemarin dan 

ikan baru. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan 

menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif. 

       Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas, dalam 

penelitian terbut membahas jual beli ikan dengan etika bisnis Islam. 

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai jual beli 

kosmetik terkait dengan etika bisnis Islam.
18

 

       Keempat, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Penerapan Etika 

Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel 

Wilayah Ponorogo” Yang Dikaji Oleh Nani Utami, Institute Agama Islam 

Negeri Ponorogo Tahun 2018. Adapun hasil penelitian yaitu jual beli sistem 

Dropshipper di ritel wilayah Ponorogo belum menerapkan etika bisnis Islam 

karena pihak Dropshipper masih melakukan diskriminasi kepada pembeli 

dengan melakukan kebohongan dan memosting gambar tidak sesuai dengan 

aslinya serta tidak bertanggung jawab atas kerugian pembeli. Jenis penelitian 

yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode 

                                                                                                                                                        
Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2019), vii. 
18

 Pia Selvia,”Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang 

Kabupaten Magetan,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), vii. 
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pendekatan diskriptif kualitatif. 

       Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas, dalam 

penelitian terbut membahas jual beli sistem Dropshipper di ritel wilayah 

Ponorogo dengan etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan membahas mengenai jual beli kosmetik terkait dengan etika bisnis 

Islam.
19

 

F. Metode Penelitian 

       Metode penelitian pada dasarnya, merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data 

yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah.
20

 

1. Jenis Penelitian 

       Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu 

suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, 

kelompok atau masyarakat. Dimana hasil penelitiannya berdasarkan 

hasil dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa 

yang tengah terjadi pada suatau saat di tengah masyarakat. Penelitian 

ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam 

kehidupan sehari-hari.
21

 

 

                                                        
19

 Nani Utami, “Penerapan Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem 

Dropshipping Di Ritel Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), vii. 
20

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 2.  
21

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’malah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6. 
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2. Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan penelitian dilakukan adalah penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari 

sebuah makna dari data yang didapatkan dari sebuah penelitian. 

Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan kondisi keadaan 

aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
22

 

3. Kehadiran Penelitian 

       Dalam penelitian kualitatif ini peneliti bertindak sebagai 

instrument sekaligus pengumpulan data instrument peneliti disini 

dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai 

pengumpul data atau instrument, peneliti akan senantiasa 

berhubungan dengan subyeknya.
23

 

       Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai observer, peneliti 

melakukan observasi langsung ke Cosme Beauty Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun untuk menggali data dan informasi 

yang akurat mengenai praktik teknik penjualan jual beli dan harga 

jual beli kosmetik RD CV Arni di Cosme Beauty Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. 

4. Lokasi penelitian  

       Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang 

                                                        
22

 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2005), 157.   
23

 Ibid., 9.  
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berhubungan langsung dengan kasus atau situasi masalah yang akan 

diteliti.
24

 

       Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Cosme Beauty 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Penulis memilih lokasi 

penelitian di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun, karena praktik jual beli produk kosmetik RD CV Arni salah 

satu kosmetik yang banyak diminati para kalangan masyarakat. Di 

tempat lainatau olshop-olshop juga menjual produk kosmeti RD CV 

Arni seperti YM Store dan Ayu L-Skin. 

5. Sumber Data 

a. Data primer 

       Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang 

diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang 

dapat berupa interview, observasi dan hasil wawancara. Sumber 

data primer informasi dari penjual dan pembeli produk kosmetik 

di  Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.  

b. Data Sekunder 

       Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan 

oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung 

berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. 

                                                        
24

 Afifudin Dan Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 91. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara peneliti 

akan terlibat langsung dengan proses pengumpulan data. Kemudian akan 

diinterprestasikan dengan kemampuan peneliti membaca fenomena. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu: 

1. Interview (wawancara) 

       Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
25

 Hal ini dilakukan  dengan komunikasi 

langsung dengan penjual dan pembeli produk kosmetik di Cosme 

Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Melalui interview 

diharapkan penulis dapat mendapatkan informasi jual beli produk 

kosmetik dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan 

kepada pembeli dan penjual produk kosmetik. 

2. Observasi 

       Observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk 

mendapatkan data primer yaitu dengan cara melakukan pengamatan 

langsung secara seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat 

indra (indra mata, telinga, hidung, tangan dan pikiran). 

       Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Disini 

                                                        
25

 Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2013), 83. 
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peneliti menggunakan observasi lansung yaitu pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap atau berlangsungnya peristiwa, 

sehingga observasi berada bersama obyek yang di selidiki. 

H. Analisis Data 

       Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi  

sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknis analisi data yang digunakan 

untuk mengolah dan membahas dari pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta 

yang masih bersifat khsus menuju kepada kesimpulan.
26

 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

      Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (realibitas). Untuk menetapkan 

keabsahan data diperlukan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. 

       Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal itu dapat dicapai dengan 

jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

                                                        
26

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1999), 146.  
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penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
27

 

J. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini memberikan penjelasan secara 

umum dan gambaran tentang skripsi ini. Penyusunan terdiri dari 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori,  metode pnelitian,  

sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara dan outline 

daftar isi. 

Bab II Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli, Pada bab ini berisi tentang 

landasan teori yang meliputi pengertian etika bisnis Islam, dasar 

hukum etika bisnis Islam, tujuan bisnis dalam Al-Qur’an, prinsip-

prinsip etika bisnis Islamserta larangan dalam bisnis Islam. 

Bab III Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Di Cosme Beauty Di 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, pada bab berisi 

pemaparan dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti ditempat penelitian yakni di Cosme Beauty Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun yang meliputi teknik penjualan jual 

                                                        
27

 Moleong, Metodologi Penelitian, 321. 
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beli dan harga jual beli. 

Bab IV Analisis Data, Bab ini berisi analisa data dan pembahasan yang 

diolah sesuai dengan teori pada bab dua untuk mendapatkan 

jawaban sesuai dengan rumusan masalah yaitu tinjaun etika bisnis 

Islam terhadap teknik penjualan jual beli kosmetik RD CV Arni di 

Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan 

tinjauanetika bisnis Islam terhadap harga jual beli kosmetik  RD 

CV Arni di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. 

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bab yang terakhir memuat 

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran yang sesuai 

dengan apa yang seharusnya dilakukan, yang kemudian perlu 

disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 
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BAB II 

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI 

 

A. Pengertian Etika Bisnis Islam 

       Etika berasal dari bahasa yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal yang 

berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik.
1
 Etika kemudian 

berkembang menjadi peraturan. Etika telah menjadi nama bagi satu cabang 

ilmu dalam filsafat, yaitu ilmu etika dan filsafat etika. Menurut K. Bertens 

pengertian etika ada tiga yaitu: pertama, etika digunakan dalam pengertian 

nilai-nilai 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.
2
 

       Dalam Islam, istilah etika dalam Qur’an adalah khuluq. Selain itu di 

dalam Qur’an juga ada sejumlah istilah lain untuk menggambarkan tentang 

kebaikan: khayr (kebaikan), bir (kebenaran), qiast (kebenaran dan kebaikan). 

Tindakan yang terpuji disebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela 

disebut sebagai sayyiat.
3
 

       Dilihat dari segi bahasa Inggris, etika bisnis berasal dari “ethics” dan 

“bussines”. Ethics dijelaskan studi tentang ukuran tingkah laku dan 

pertimbangan. Sedangkan bussines dijelaskan pendirian perdagangan atau 

                                                        
1
 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 

13. 
2
 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 32. 

3
 Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.  
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perindustrian.
4
 Dengan demikian dapat dipahami bahwa, etika bisnis adalah 

norma-norma atau kaidah etik dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau 

organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya dengan “stakeholder”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. Dengan demikian, bisnis 

dalam Islam memposisikan pengertian bisnis pada hakikatnya merupakan 

usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan 

jangka pendek, indivisual atau semata-mata keuntungan yang berdasarkan 

kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka 

panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, Negara 

dan Allah SWT.
5
 

       Dalam mencukupi kebutuhan setiap manusia memerlukan kebutuhan 

hidupnya, karena manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta 

kekayaan. Salah satunya adalah bekerja atau berbisnis. Bisnis berlangsung 

karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, 

usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain 

sebagainya.
6
 

       Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk 

mengahasilkan dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Orang yang berusaha menggunakan 

                                                        
4
 Mukhtar Samad, Etika Bisnis Syariah (Yogyakarta: Sunrise, 2016), 7.  

5
 Http:/serbamakalah.blogspot.com/2013/05/etika-binis-dalam-ekonomi-

islam_2527.html?m=1s. diakses pada tanggal  15 April 2019, jam 10.19. 
6
 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2013), 3.  
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uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam menjalankan kegiatan 

bisnis.
7
 

       Bisnis juga dapat diartikan sebuah aktifitas yang mengarah pada 

peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau 

produksi. Skinner mengatakan bisnis adalah suatu pertukaran barang, jasa, 

atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Sementara 

Anoraga dan Soegiastutimen definisikan bisnis sebagai aktifitas jual beli 

barang atau jasa. Sedangkan Yusanto dan Wijayakusuma mendefinisikan lebih 

khusus tentang bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas dalam berbagai 

bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) 

termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan 

pendayahgunaan hartanya karena aturan halal dan haram.
8
 

       Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti 

Islam diperuntukan bagi seluruh umat di bumi dan dapat diterapkan dalam 

setiap waktu dan tempat samapi diakhir zaman. Komprehensif berarti Islam 

mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Islam tidak hanya 

mengajarkan mengenai aspek spiritual saja, namun juga dalam aspek 

muamalah.
9
 

       Setelah mengetahui makna atau pengertian etika, bisnis dan Islam atau 

dikenal sebagai syariat, maka dapat digabungkan makna ketiganya adalah 

etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-

hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang 

                                                        
7
 Buchari Alma, Pengantar Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2016), 21. 

8
Muhammad Dan Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 56. 

9
 Veithzal Rizal, Islamic Business And Economic Ethics, 45.  
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benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang 

berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. 

       Dalam etika bisnis Islam menyangkut Business Firmatau Business 

Personyang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha 

yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang 

atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling 

menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. 

      Karakteristik standar moral bisnis selanjutnya harus memperhatikan 

tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia, 

memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan, etika 

untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan 

secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, 

keadilan, dan bermartabat. 

1. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu 

mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan 

mengkorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat 

berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
10

 

2. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang 

lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan 

orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk 

manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan lainnya. 

3. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka 
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dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap 

memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin 

professional justru akan menang. 

       Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian etika bisnis Islam 

tersebut dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan 

membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan 

ekonomi.
11

 

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 

       Dasar hukum etika bisnis hukum Islam terdapat dalam beberapa ayat Al-

Qur’an, diantaranya yaitu: 

1. Surat An- Nisa: 29 

                         

                    

      

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”.
12

 

 

2. Surat al-Baqarah: 42 

                       

                                                        
11

Ibid., 23. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 85. 
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Artinya: “dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan 

yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang 

kamu mengetahui”.
13

 

 

3. Surat an-Nur: 37 

                             

                    

 

Artinya: “laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak 

(pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan 

sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada 

suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.
14

 

 

4. Surat AT-Taubah: 24 

                    

                       

                        

                    

 

Artinya: “Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-

saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu 

usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat 

tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan 

Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, Maka tunggulah sampai 

Allah mendatangkan keputusan-Nya". dan Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang fasik”.
15

 

 

C. Tujuan Etika Bisnis Islam 

       Tujuan bisnis di dalam Al-Qur’an selalu bertujuan untuk dua 
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keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi. Bisnis ataupun 

perniagaan yang bersifat duniawi tertuang dalam beberapa ayat khusus yang 

membahas tentang perniagaan. Hal ini mencakup penjelasan tentang jual beli, 

yaitu apabila dilakukan secara tunai maka harus atas dasar kerelaan masing-

masing pelaku (antara>din minkum). Dan apabila dilakukan tidak secara tunai, 

maka ada suatu tuntutan untuk menuliskan transaksi tersebut, dengan disertai 

dua saksi dan tidak mengurangi jumlah nominal kewajiban yang harus 

dibayarkan. Kemudian bisnis ataupun perniagaan ukhrawi banyak tercantum 

dalam ayat-ayat umum yang membahas tentang bisnis dan etika 

transendental. Etika transendental adalah satu hal yang tidak bisa terpisah 

dalam bisnis Islam, karena hal tersebut merupakan manisfestasi dari 

mengingat Allah. 

       Bisnis dalam Al-Qur’an dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu bisnis 

yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah, 

dan hukuman. 

1. Bisnis yang menguntungkan mengandung elemen-elemen 

mendasar, yaitu mengetahui investasi yang paling baik, membuat 

keputusan yang logis, sehat, dan masuk akal serta mengikuti 

perilaku yang baik.
16

 

2. Bisnis yang merugi. Bisnis ini merupakan kebalikan dari bisnis 

yang pertama karena tidakadaan atau kekurangan beberapa elemen 

dari bisnis yang menguntungkan. 
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3. Pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman. Dalam hal ini, Al-

Qur’an menyoroti bahwa segala perbuatan manusia tidak akan 

lepas dari Allah SWT. Maka dari itu, siapa pun yang melakukan 

prestasi yang positif akan mendapatkan pahala (reward), begitu 

pula sebaliknya.
17

 

D. Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan 

       Bisnis tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki banyak modal 

dengan membuka sebuah perusahaan, tetapi dilakukan pula orang yang 

memiliki modal kecil. Semua pelaku bisnis yang melakukan bisnis dalam 

taraf besar maupun kecil mengharapkan keuntungan yang terus meningkat 

setiap tahunnya. Sehingga bisnis mereka semakin berkembang dan dikenal 

oleh masyarakat luas. Al-Qur’an menjelaskan tentang konsep bisnis dengan 

beberapa kata yang diantaranya Al-Tija>rah(berdagang, berniaga), Al-Bai’u 

(menjual), dan Tadayantum (muamalah).
18

 

       Perdagangan atau jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa 

Arab al-Bai’, al-Tija>rah dan al-Muba>dalahartinya mengambil, memberikan 

sesuatu atau barter.
19

 Sedangkan secara terminologi pengertian dagang atau 

jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang 

dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar 

saling merelakan atau pertukaran benda dengan lain dengan jalan saling 

merelakan.
20
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       Dalam pelaksanaan dagang atau jual beli harus memenuhi rukun dan 

syaratnya. Ada beberapa rukun dan syarat jual beli yaitu: 

1. Penjual adalah orang yang memiliki barang yang dijualnya atau 

mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. 

2. Pembeli adalah orang yang disyaratkan diperbolehkan untuk 

bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan 

anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. 

3. Barang yang dijual adalah barang yang diperbolehkan dijual, bersih, 

bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli 

meskipun hanya ciri-cirinya. 

4. Kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jadi, jual 

beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu pihak dari dua pihak.
21

 

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut: 

1. Akad (ija>b qabu>l) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. 

Syarat sah akad (ija>b qabu>l) adalah tidak adanya pemisah maksudnya 

tidak mengandung unsur penolakan dari salah satu pihak yang 

berakad dan kedua belah pihak yang berakad hadir. 

2. Syarat orang yang berakad, yaitu pertama, baligh berakal agar tidak 

mudah ditipu. Anak kecil, orang gila, orang bodoh tidak boleh 

melakukan jual beli. Karena dianggap tidak cakap mengelola harta. 

Kedua, orang yang melakukan akad atas kehendak sendiri bukan dari 

kehendak orang lain. Karena itu jika akad jual beli dilakukan 
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terpaksa baik secara fisik maupun mental, maka menurut jumhur 

ulama, jual beli tersebut tidak sah. 

3. Syarat barang yang diperjual belikan yaitu suci atau mungkin untuk 

disucikan, sehingga tidak sah apabila memperjualbelikan benda-

benda yang tidak bermanfaat, seperti jual beli babi, cicak dan lain 

sebagainya. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, seperti 

tidak sah menjual binatang yang sudah lari. Milik sendiri, tidaklah 

sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau 

barang yang diperjualbelikan haruslah dapat diketahui banyaknya, 

beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak 

sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. 

4. Syarat nilai tukar barang yaitu jelas jumlahnya, dapat diserahkan, 

dan terhindar dari unsur riba.
22

 

       Bisnis Islam merupakan perwujudan dari aturan syariah Allah. 

Sebenarnya bentuk bisnis Islam tidak jauh dengan bisnis pada umumnya, 

yaitu memproduksi dan penjualan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan 

konsumen.
23

 Adapun pengertian bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas 

bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan 

(barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara 

memperolehnya dan pendayahgunaan hartanya karena aturan halal dan 
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haram.
24

 Dalam bisnis sangat diperlukan etika dalam rangka melangsungkan 

bisnis secara teratur, terarah, dan bermartabat.
25

 

E. Prinsip Etika Bisnis Islam 

       Prinsip-prinsip etika bisnis Islam merupakan aksioma-aksioma etik yang 

meliputi tauhid, keseimbangan, kehendak bebas,  bertanggung jawab dan 

kejujuran. Berdasarkan lima aksioma etik ini, maka sudah seharusnya seluruh 

kegiatan, proses, bahkan sistem pada suatu pelaku bisnis mengacu kepadanya 

agar sesuai dengan etika bisnis Islam. Berlandaskan kelima aksioma etika 

bisnis Islam, perusahaan akan terminimalisir dari kegiatan-kegiatan yang 

tidak diperbolehkan atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah.
26

 Pandangan ini diikhtisarkan dengan tepat oleh kelima aksioma 

sebagai berikut: 

1. Kesatuan (Tauhid) 

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang 

memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam 

kehidupan ekonomi, politik maupun sosial serta mementingkan 

konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, 

maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial 

demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini, maka etika dan 

bisnis menjadi terpadu serta membentuk suatu persamaan yang sangat 
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penting dalam sistem Islam.
27

 

       Konsep kesatuan memilik pengaruh yang paling mendalam 

terhadap diri seorang Muslim, yaitu karena seorang Muslim 

memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah, sehingga 

pandanganya lebih luas. Seorang Muslim juga percaya bahwa Allah 

mengetahui segalanya yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan 

bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat maupun tindakan 

dari Allah SWT. Sebagai konsekuensinya, ia akan menghindarkan diri 

dari apa yang dilarang, dan berbuat hanya dalam kebaikan.
28

 Secara 

khusus harus dicatat bahwa pandangan Islam tentang kesatuan dunia 

tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, melainkan mencakup 

seluruh manusia dipandang sebagai masyarakat yang satu, seperti 

yang dinyatakan Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 yaitu: 

                         

                         

 

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
29

 
 

       Berdasarkan konsep kesatuan apabila seorang muslim melakukan 

bisnis maka ia tidak akan melakukan bisnis yang bisa menyensarakan 
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atau mempersulit para pelakunya, pembeli pemasok, mitra kerja atas 

dasar pertimbangan ras, jenis kelamin atau agama. tidak memaksa 

atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia 

hanya takut di landasi kepada Allah.
30

 

2. Keseimbangan (Equilibrium) 

       Berhubungan dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk 

berbuat adil.Pada dataran ekonomi, kosep keseimbangan menentukan 

konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi 

yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh 

anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam 

didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya 

keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedzaliman. Dengan 

demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri 

sendiri dan kepentingan orang lain, antara hak penjual dan hak 

pembeli dan lain sebagainya.Konsep keseimbangan juga dapat 

dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus 

diterapkan oleh seorang para pelaku bisnis muslim. Oleh karena itu, 

konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada pengusaha muslim 

untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat 

menetapkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan 

keselamatan akhirat.
31

 

      Keseimbangan merupakan konsep adil, jujur dalam bertransaksi, 
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tidak merugikan dan tidak dirugikan. Selain itu menggambarkan 

dimensi horizontal ajaran Islam, keseimbangan juga berhubungan 

dengan horizontal segala sesuatu alam semesta. Sifat keseimbangan 

ini lebih dari karakteristik alam, serta karakteristik dinamik yang 

harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Untuk 

menjaga keseimbangan antara mereka yang berupaya dan mereka 

yang tak berpunya, Allah menekankan arti penting sikap saling 

memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebihan.
32

 

Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur’an sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 25: 

                    

                        

                       

 

Artinya: “ Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 

bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 

dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang 

padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi 

manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya 

Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-

rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 

Maha kuat lagi Maha Perkasa”.
33

 

 

3. Kehendak Bebas (Free Will) 

      Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. 
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Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan 

bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja 

dengan segala potensi yang dimiliknya.
34

 

       Kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki 

kebebasan untuk membuat kontrak dan menepati atau mengingkari. 

Seorang muslim akan menepati kontrak yang ia sepakati apabila 

orang tersebut menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT. 

Kebebasan sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan 

yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Manusia sebagai pelaku 

bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada Allah atas perilaku 

bisnis.
35

 

       Kehendak bebas atau kehendak sendiri dalam jual beli adalah 

dalam melakukan kegiatan jual beli salah satu pihak tidak ada yang 

merasa terpaksa atau melakukan paksaan atas pihak orang lain. 

Karena pada dasarnya jual beli bukan atas kehendak sendiri maka 

hukumya tidak sah. Adapun yang menjadi dasar bahwa jual beli harus 

dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah pada surat 

an-Nisa’ ayat 29. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

 

       Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar 

bahwa jual beli haruslah dilakukan dengan kehendak bebas atau 

kehendak sendiri yang bebas dari unsur paksaan.
36

 

4. Tanggung Jawab (Responsibility) 

       Aksioma atau prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar 

dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan 

ekonomi.Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti 

setiap orang akan diadili secara personal di hari Kiamat kelak. Tidak 

ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-

perbuatan yang baik (amal saleh).
37

 Islam sangat menekankan pada 

konsep tanggung jawab, Walaupun tidaklah mengabaikan kebebasan 

individu.Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia 

menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh 

manusia dengan bertanggung jawab atas semua tindakan yang 

dilakukannya.
38

 

       Aksioma pertanggungjawaban diimplementasikan paling tidak 

ada tiga hal, yaitu :pertama, dalam menghitung margin, keuntungan 

nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial 
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dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, economic return bagi pemberi 

peminjam modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas 

bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probalitas kesalaha 

nol dan tidak dapat lebih ditetapkan (seperti sistem bunga). Ketiga, 

Islam melarang semua transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan 

istilah gharar dalam kepustakaan bisnis Islam klasik atau sistem ijon 

yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.
39

 Allah berfirman dalam 

surat al-Muddatstsir ayat 38: 

             

 

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya”.
40

 

 

       Surat di atas berkaitan dengan kesatuan, keseimbangan, dan 

kehendak bebas. Seorang muslim mengucapkan janjinya atau terlibat 

dalam sebuah perjanjian yang sah, maka ia harus menepatinya.
41

 

5. Kejujuran 

       Prinsip kebenaran dalam konteks ini selain mengandung dua 

unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran 

dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar/jujur yang 

meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh 

komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika 
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bisnis Islami, Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap 

kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan 

transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.
42

 

       Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran 

al-Ghazali merumuskan enam kebajikan berikut: 

a. Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus 

memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika 

pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik. 

b. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik lagi 

dirinya membayarnya sedikit berlebih. 

c. Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, 

seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu 

banyak bagi peminjam. 

d. Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan 

barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi 

kebijakan. 

e. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila 

membayar hutangnya tanpa diminta. 

f. Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup 

bermurah hati tidak memaksa membayar jika seseorang tidak 

mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan. 

Dalam dunia bisnis kita pasti ingin memperoleh keuntungan, 
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namun hak pembeli harus tetap dihormati. Penjual harus bersikap 

toleran terhadap kepentingan pembeli.
43

 Dalam prinsip kebenaran 

ketidakjujuran melanggar etika bisnis Islam. Seseorang yang tidak 

jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, 

kapan pun di mana pun kesempatan itu terbuka, Al-Qur’an dengan 

tegas melarang ketidakjujuran. Allah berfirman dalam suratal-Anfal 

ayat 27: 

                      

      

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah 

kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui”.
44

 

 

F. Larangan Dalam Bisnis Islam 

       Dalam berbisnis seseorang muslim harus memperhatikan larangan-

larangan untuk mendapatkan suatu keberkahan, yaitu: 

1. Larangan Najash 

       Larangan najash artinya menawar harga tanpa memiliki 

maksud untuk mengambil kiriman komoditas. Kegiatan ini tida 

diperbolehkan. Praktik ini bukan hanya tidak etis, melainkan juga 

berbahaya bagi masyarakat, karena dapat menciptakan kekacauan 

didalam pasar.
45
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2. Larangan Khalabah (Pemasaran Yang Menyesatkan) 

       Khalabah berarti menyesatkan, seperti merayu-rayu klien yang 

polos dan kurang hati-hati dengan melebih-lebihkan mutu komoditi. 

Hal ini dilarang karena tidak etis, karena seseorang memasarkan 

produknya dengan cara manipulasi dan berlebihan, serta tidak 

sesuai barang dagangannya. 

3. Keterbukaan, Transparan Dan Membantu Pemeriksaan 

       Dalam berbisnis berbagi informasi di pasar itu sangat penting. 

Seseorang harus memberikan kesempatan besar kepada klien untuk 

memeriksa dan melihat komoditas yang akan dibelinya. 

Merahasiakan informasi yang sangat penting untuk kontrak adalah 

sama saja dengan pelanggaran atas norma Islam dalam bisnis dan 

pihak yang dirugikan atas informasi tersebut di dalam kontrak 

berhak membatalkan kontrak. Sistem etika Islam mengharuskan 

seluruh informasi yang terkait dengan penilaian asset harus sama-

sama bisa diakses oleh seluruh investor di dalam pasar.
46

 

4. Memenuhi Kesepakatan Dan Kewajiban 

        Ada beberapa perintah yang ditunjukan kaum muslimin dalam 

Al-Qur’an. Beberapa diantaranya berhubungan denga pemenuhan 

hasil kesepakatan/persetujuan dan tidak mencurangi harta mereka 

yang lemah di dalam masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt. 

Dalam surah Al-Isra’ ayat 34: 
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Artinya: ”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia 

dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti 

diminta pertanggungan jawabnya.”
47

 

 

       Kontrak bisnis dan keuangan berkonsekuensi pada hak dan 

kewajiban para pihak dan pihak yang menerima tanggung jawab 

harus memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan dalam 

kontrak. Islam menekankan tidak hanya memenuhi kontrak namun 

juga janji atau kesepakatan bersama. Salah satu ciri munafik, yang 

dijelaskan dalam Islam adalah mereka yang tidak pernah menepati 

janji. 

5. Kerjasama Dan Menghilangkan Kesengsaraan 

       Islam sangat menghargai yang membantu sesamanya di saat 

membutuhkan dan melarang perilaku apapun yang menyebabkan 

kerugian atau berbahaya bagi orang lain. Di bawah Dhaman Khatr 

Al-Tariq, kerugian yang diderita para pedagang selama perjalanan 

rute dagang dilindungi dengan dana hasil kumpulan bersama. Islam 

menerima prinsip tanggungjawab dan kompensasi bersama.
48

 

6. Pemasaran Bebas Dan Penetapan Harga 

       Perdagangan diizinkan jika dilakukan atas komoditas yang 

dibolehkan dan sesuai dengan aturan serta prinsip yang ditetapkan 
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oleh syariat Islam. Islam memandang pasar bebas dimana harga 

yang adil ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan pemasokan. 

Nabi saw telah melarang Ghaban-e-Fahish, yang berarti menjual 

sesuatu dengan harga lebih tinggi dan memberi kesan kepada klien 

bahwa dia dipaksa membayar sesuai dengan tingkat harga pasar. 

7. Bebas Dari Kerusakan (Dharar) 

       Bebas dari kerusakan maksudnya penyelamatan orang lain dari 

bahaya, yang disebabkan sebuah kontrak antara dua pihak. Konsep 

hak dan kewajiban dalam Islam sama dengan sistem-sistem lainnya. 

Tentunya, hak didukung jauh lebih kuat dalam kerangka Islam, 

dengan syarat untuk pihak yang dirugikan dalam mendapatkan 

informasi dalam rangka mengembalikan posisinya. 

8. Larangan Terhadap Kecurangan Pada Takaran Dan Timbangan 

       Kecurangan dalam takaran dan timbangan mendapat perhatian 

khusus dalam Al-Quran, karena praktik seperti ini telah merampas 

hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan 

dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu 

timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang 

curang. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan 

dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap 

perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Penyempurnaan 

takaran dan timbangan merupakan cara terbaik dalam melakukan 

transaksi. Kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat 
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melakukan transaksi perdagangan sangat penting agar tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan. Selain itu pedagang harus menjauhi 

penipuan, sebab orang yang menipu itu dapat keluar dari lingkungan 

orang Islam.
49

 

9. Larangan Rekayasa Harga 

       Rekayasa harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi 

penghubung (makelar) antara pedagang yang dari pedesaan, 

kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk ke pasar, 

sehingga para pedagang desa belum tahu harga sebenarnya yang ada 

di pasar. Kemudian, pedagang penghubung tadi menjualnya ke kota 

dengan mengambil keuntungan yang sangat besar. Praktik ini 

dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan 

terhadap pedagang pedesaan tersebut. 

10. Larangan Penimbunan Barang (Ikhtikar) 

       Islam mengajak pemilik harta untuk mengembangkan harta 

mereka dan menginvestasikannya. Sebaliknya Islam sangatlah 

melarang mereka menimbun dan tidak mengfungsikannya. Maka 

tidak boleh bagi si pemilik tanah melantarkan tanahnya dari 

pertanian, apabila masyarakat memerlukan apa yang dikelurakan 

oeh bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan. Demikian pula 

bagi pemilik uang tidak diperbolehkan menimbun dan menahannya 

dari peredaran. Islam mengharamkan cara-cara dalam 
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mengembangkan harta dengan cara menimbun disaat orang sedang 

membutuhkan barang.
50

 Islam pada prinsipnya membolehkan 

perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kedzaliman, penipuan, 

penindasan, dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Rasulullah 

SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis 

yaitu: 

a. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Rasulullah 

SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas 

bisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang 

busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. 

b. Kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan bisnis. Pelaku 

bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar 

keuntungan sebanyak-banyaknya, namun juga berorientasi 

pada sikap tolong-menolong orang lain sebagai implikasi 

sosial kegiatan bisnis. Berbisnis tidak untuk mencari 

keuntungan materiil semata, tetapi didasari kesadaran 

member kemudahan bagi orang lain dengan menjual 

barang. 

c. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW 

sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah 

palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah 

palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan karena 
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dapat menyakinkan pembeli, dan pada gilirannya 

meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus 

didasari bahwa keuntungan yang diperoleh berlimpah tetapi 

hasilnya tidak berkah. 

d. Ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah 

tamah pada semua orang dalam melakukan bisnisnya. Agar 

para pembeli banyak yang datang. 

e. Tidak boleh berpura-pura menawar harga yang tinggi agar 

orang lain tertarik untuk membeli barang tersebut. 

f. Tidak boleh menjelek-jelekkan bisnis orang lain, agar orang 

membeli kepadanya. Menjelek-jelekkan bisnis orang lain 

dengan maksud menjatuhkan citra bisnis orang lain dan 

agar pembelinya berpaling ke bisnisnya maka itu sangat 

dilarang oleh Islam. 

g. Tidak melakukan ikhtikar. Ikhtikar yaitu menyimpan 

barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya 

suatu saat naik dan keuntungan besarpun diperoleh.
51

 

h. Takaran, ukuran, timbangan yang benar. Dalam berdagang 

timbangan yang benar dan tetap sangat diutamakan. 

i. Bisnis tidak boleh menganggu kegiatan ibadah kepada 

Allah SWT. 

j. Membayar upah sebelum keringatnya kering. Nabi 

                                                        
51

Ibid., 120. 



43 

 

 

 

Muhammad SAW menjelaskan bahwa pembayaran upah 

tidak boleh ditunda-tunda. 

k. Tidak monopoli. 

l. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci atau 

bisa disucikan dan halal bukan barang haram. 

m. Bisnis dilakukan dengan suka rela bukan karena 

keterpaksaan. Bisnis yang dijalankan tidak boleh atas 

keterpaksaan. Namun atas kemauannya sendiri. 

n. Tidak boleh melakukan bisnis dalam eksistensinya bahaya 

yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan 

sosial. 

o. Bisnis yang dijalankan harus bebas dari unsur riba. 

p. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. 

q. Memberi tenggang waktu pembayaran apabila pengutang 

benar-benar belum mampu utuk membayar.
52

 

 

                                                        
52

Ibid., 121. 



 

44 
 

BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK RD CV ARNI DI COSME BEAUTY 

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

       Cosme Beauty terletak di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Daerah dan kondisi untuk wilayah Kecamatan Kebonsari ini termasuk 

dataran sedang dari sungai sampai ke hilir tidak terdapat gunung atau 

bukit-bukit dan lembah. Kondisi alam seperti ini cocok bagi masayarakat 

Kecamatan Kebonsari mayoritas hidup dengan mata pencahariannya 

adalah sebagai petani, seperti padi, tebu, jagung, bawang merah dll.
1
 

2. Sejarah Singkat Kosmetik RD CV Arni Di Cosme Beauty Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun 

       Awal mula berdirinya Cosme Beauty sekitar awal tahun 2018. 

Berdirinya Cosme Beauty dilatarbelakangi oleh pemilik Cosme Beauty 

yang mengalami penyakit kronis yang pada saat itu tidak bisa melajutkan 

studinya dan selalu dirumah. Karena penyakit tersebut Cosme Beauty 

berinisiatif untuk berbisnis online untuk menambah penghasilan dan untuk 

membantu biaya berobat. Bisnis yang digeluti saat itu yaitu menjual 

kosmetik RD CV Arni. Dia memilih bisnis tersebut karena pada waktu 

kuliah banyak temannya yang menggunkan produk tersebut dan lagi 

banyak dicari para remaja pada saat itu. Kosmetik RD CV Arni di racik 

                                                           
1
 Rahma,  Hasil Wawancara, Madiun.  02 September 2019. 



45 
 

 
 

oleh Hj. Arni serta pemilik kosmetik RD CV Arni adalah Rinna Diazella. 

Saat ini tidak bekerjasama lagi antara Hj. Arni dan Rinna Diazella 

sehingga banyak diluaran sana produk kosmetik RD. 

Dengan berjalannya waktu bisnis jual kosmetik di Cosme Beauty 

semakin laris dan permintaan konsumen yang meningkat. Sehingga Cosme 

Beauty berusaha memenuhi permintaan konsumen dengan menyetok 

barang di rumah dan menambah produk kosmetik lainnya. Berikut ini 

kutipan wawancara: 

 “Produk kosmetik yang saya jual tidak terlalu banyak, hanya 

beberapa saja   seperti kosmetik RD CV Arni, kosmetik RD gold, 

dan kosmetik HN.”
2
 

        Kosmetik yang ditawarkan di Cosme Beauty ada berbagai macam 

seperti kosmetik RD CV Arni, kosmetik RD gold, dan kosmetik HN. 

Dengan begitu konsumen bisa memilih produk kosmetik sesuai dengan 

keinginannya dengan harga yang menarik. 

B. Praktik Teknik Penjualan Kosmetik RD CV Arni Di Cosme Beauty 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

       Dalam Islam  jual beli diperbolehkan apabila dilakukan dengan syariat 

Islam maupun sesuai etika bisnis Islam. Jual beli merupakan suatu transaksi 

atau tindakan yang telah disyariatkan dalam arti sudah jelas hukumnya dalam 

Islam. Dalam melakukan jual beli yang benar, tidak hanya mengutamakan 

keuntungan akan tetapi juga lebih memperhatikan harga dan barang yang 

diperjualbelikan agar semua transaksi yang dilakukan dengan baik dan tidak 
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melanggar syariat Islam. Penipuan dan manipulasi harus bisa dihindari sebab 

kejujuran dalam bisnis sangat penting. Keuntungan yang banyak dalam bisnis 

adalah alasan utama yang diinginkan penjual, oleh karena itu banyak orang 

berbisnis melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Peneliti 

melakukan wawancara dengan pihak Cosme Beauty mengenai testimoni 

penjual di media sosial . Berikut ini kutipan wawancara: 

“Sebenarnya saya tidak memakai kosmetik RD CV Arni akan tetapi 

karena  saya menjual kosmetik saya memberikan informasi bahwa saya 

juga makai kosmetik RD CV Arni. Nanti kalau tidak begitu barang 

yang saya jual tidak laku.”
3
 

 

       Dari keterangan pihak Cosme Beauty sudah jelas bahwa testimoni penjual 

yang ditawarkan di media sosial hanya sebatas agar  jual beli kosmetik RD 

CV Arni banyak diminati oleh masyarakat dengan testimoni yang 

menggiurkan dari penjual. Peneliti juga mewawancarai Cosme Beauty 

mengenai produk kosmetik RD CV Arni sudah berkode BPOM. Berikut ini 

kutipan wawancara: 

“Sebetulnya belum. Akan tetapi, karena persaingan usaha dengan 

olshop lain sehingga saya buat barang tersebut dikenal pembeli sudah 

ber BPOM.”
4
 

Berdasarkan wawancara tersebut persaingan usaha dengan olshop yang 

lain adalah alasan pihak Cosme Beauty menyembunyikan informasi yang 

sebenarnya mengenai produk kosmetik RD CV Arni agar produk kosmetik 

RD CV Arni yang dijual oleh Cosme Beauty banyak diminati oleh kalangan 

masyarakat. Peneliti juga mewawancara Cosme Beauty mengenai produk 

kosmetik RD CV Arni yang berubah-ubah. Berikut ini kutipan wawancara: 
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“Saya juga tidak tahu, saya sudah bertanya kepada perusahaan yang 

memproduksi katanya kemasannya beda tapi produknya sama saja.”
5
 

Penjelasan dari wawancara tersebut bahwa pihak Cosme Beauty tidak 

mengetahui perubahan disetiap kemasan setiap pembeli melakukan pembelian.      

Dari pihak perusaahan yang memproduksi produk kosmetik RD CV Arni 

menginformasikan kemasannya saja yang berubah-ubah tetapi isi produknya 

sama saja tidak mengalami perubahan. Praktik jual beli produk kosmetik yang 

terjadi antara penjual dan pembeli yaitu pembeli melakukan transaksi 

melewati media sosial. Berikut ini kutipan wawancara: 

    “Penjual memasang iklan di media sosial. Pembeli tertarik lalu 

mengirim pesan kepada Cosme Beauty hendak membeli kosmetik RD 

CV Arni yang dibutuhkan, pihak Cosme Beauty melayani dan 

memberikan informasi mengenai produk tersebut. Pembeli memesan 

kosmetik tersebut, baru kemudian penjual melakukan pemesanan di 

tempat olshop Pusat.”
6
 

 

       Dalam hal praktik jual beli produk kosmetik di Cosme Beauty. Kosmetik 

yang dijual salah satunya kosmetik RD CV Arni. Pembeli mengetahui produk 

yang di jual oleh Cosme Beauty melalui media sosial seperti WhatsApp, 

facebook. Peneliti melakukan wawancara kepada dua konsumen berbeda di 

Cosme Beauty mengenai bagaimana cara mereka mengetahui bahwa di Cosme 

Beauty menjual produk kosmetik yang belum ada kode BPOM dan setiap 

pembelian kemasannya berbeda-beda: 

       Saudari Tari mengetahui produk kosmetik RD CV Arni di Cosme Beauty 

karena melihat iklan di media sosial dan testimoni yang ditawarkan. 
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    “Pada waktu itu saya bingung menghilangkan jerawat saya bagaimana. 

Kemudian saya melihat iklan di facebook Cosme Beauty. Tergiur 

dengan testimoni yang ditawarkan di Cosme Beauty serta penjual juga 

memakai barang tersebut.”
7
 

       Adapun saudari Ambar mengetahui produk kosmetik RD CV Arni di 

Cosme Beauty karena melihat  foto profil dan status di WhatsApp yang di 

pasang oleh pihak Cosme Beauty. 

    “Pertama saya tahu pas Rahma pasang foto profil dan status di   

WhatSapp. Yang semakin hari semakin putih dan bersih.”
8
 

 

       Saudari Tari memilih membeli produk kosmetik RD CV Arni di Cosme 

Beauty karena melihat produk kosmetik tersebut sudah berkode BPOM. 

     “Saya melakukan pembelian di situ. Ya, karena pihak Cosme Beauty 

memberikan informasi kalau kosmetik tersebut sudah mempunyai No. 

BPOM. Jadi, kalau saya makai kan aman.”
9
 

        Adapun saudari Ambar memilih melakukan pembelian kosmetik RD CV 

Arni di Cosme Beauty karena ingin kulitnya bersih dan putih. 

    “Rahma kan temen saya dari kecil. Jadi saya membeli di Rahma agar 

saya bisa seperti Rahma yang kulitnya semakin hari semakin putih dan 

bersih. Rahma kan juga dulu pernah kuliah di jurusan perawat jadi saya 

percaya saja.”
10

 

       Kemudian saudari Tari memilih untuk tidak membeli produk kosmetik 

RD CV Arni di Cosme Beauty  karena kemasannya yang berubah-ubah. 

    “Saat itu kan saya baru pertama beli di Cosme Beauty, saya heran saat 

barang datang kenapa kemasannya berbeda. Seharusnya kemasannya 

berbentuk box akan tetapi sampai di konsumen kemasannya berubah 

dengan tas. Serta pada salah satu produknya ada yang berbeda botolnya 
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 Tari, Hasil Wawancara, Madiun. 04 September 2019 . 

8
 Ambar, Hasil Wawancara, Madiun. 05 September 2019 . 
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 Tari, Hasil Wawancara, Madiun. 04 September 2019. 
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dari iklan yang ditawarkan. Katanya sudah BPOM ternyata nggak ada 

No. BPOM di masing-masing produknya. Pihak olshop pernah berjanji 

apabila barangnya tidak sesuai iklan bisa dibatalkan akan tetapi tidak. 

Sekarang saya tidak membeli di situ lagi karena udah nggak percaya 

lagi.”
11

 

       Adapun Ambar memilih tidak membeli produk kosmetik RD CV Arni di 

Cosme Beauty karena ingin mencoba kosmetik lainnya. 

    “Saya memakai produk kosmetik RD CV Arni sudah tiga kali 

pembelian. Setiap pembelian barangnya pasti berubah-ubah 

kemasannya. Saya aman-aman aja saat pemakaian karena kulitku nggak 

sensitive. Ya, saya ganti karena pengen yang kosmetik lain aja.”
12

 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan dua konsumen yang berbeda 

yaitu YM Store dan Ayu L-Skin. Saudara Alivia mengetahui YM Store dan 

Ayu L-Skin menjual kosmetik RD CV Arni pada waktu perkumpulan karang 

taruna desa. 

    “Pada saat itu saya lagi ada perkumpulan karang taruna desa. Saya   

mengemati pemudi karang taruna kok putih, bersih wajahnya. Ya, 

saya tanya memakai kosmetik apa dan beli dimana.”
13

 

 

       Adapun saudara Nisa mengetahui YM Store dan Ayu L-Skin menjual 

produk kosmetik RD CV Arni dari media sosial seperti facebook. 

    “Saat saya lagi membuka facebook waktu itu saya melihat iklan 

kosmetik RD CV Arni di facebook.”
14
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       Saudari Alivia memilih produk kosmetik RD CV Arni yang dijual oleh 

YM Store dan Ayu L-skin karena kosmetik tersebut lagi terkenal dikalangan 

para remaja. 

“Tetangga saya kebanyakan memakai produk kosmetik RD CV Arni, 

jadi saya ikut-ikutan karena tetangga saya wajahnya semakin putih 

dan bersih pakai produk tersebut. Walaupun saya tahu produk tersebut 

belum BPOM. Saya tidak masalah.”
15

 

       Adapun saudari Nisa memilih produk kosmetik RD CV Arni yang dijual 

oleh YM Store dan Ayu L-Skin karena melihat testimoni pemakaian produk 

tersebut di facebook. 

“Testimoni yang di iklankan di facebook produk kosmetik RD CV 

Arni sangat membuat saya tertarik karena banyak testimoni yang 

cocok pemakaian kosmetik RD CV Arni. Dari pihak olshop juga jujur 

kalau kosmetik tersebut belum  BPOM. Saya percaya, ya saya 

langsung order aja.”
16

 

 

       Kemudian saudari Alivia memilih menghentikan pembelian kosmetik 

RD CV Arni di YM Store dan Ayu L-Skin karena kemasannya berubah-ubah. 

    “Memakai produk kosmetik RD CV Arni sudah empat kali beli. Tapi 

saat pembelian kelima kemasannya berbeda. Saya tanya kenapa kok 

ganti kemasannya mbk. Dari pihak olshop jawabannya kemasannya 

baru mbk tapi isinya tetap sama. Akan tetapi saat pemakaian beberapa 

minggu wajah saya bruntusan. Terus saya hentikan pemakaian dan 

pembelian di olshop tersebut.”
17

 

 

       Saudari Nisa memilih menghentikan pembelian produk kosmetik RD CV 

Arni di YM Store dan Ayu L-Skin karena kemasannya juga berubah-ubah. 

“Waktu itu saya udah cocok banget pakai produk kosmetik RD CV 

Arni. Sudah beberapa kali pemakaian. Tiba-tiba kemasannya baru. 

Wajah saya tambah rusak. Ya, saya hentikan pemakaian.”
18
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       Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, para konsumen mengetahui 

di Cosme Beauty menjual kosmetik RD CV Arni ada yang rekomendasi dari 

teman maupun melalui media sosial. Namun pada kegiatan penjualan pihak 

Cosme Beauty memasakan produk kosmetik RD CV Arni sudah mempunyai 

kode BPOM, setiap pembelian kemasannya selalu berubah-ubah dan 

testimoni pemakaian produk adalah pihak Cosme Beauty sendiri sehingga 

bisa menarik perhatian konsumen, dan bahkan juga bisa menutupi 

kekurangan dari produk tersebut. Dengan teknik penjulan tersebut mampu 

menarik daya beli masyarakat untuk membelinya akan tetapi juga merugikan 

konsumen atau pembeli yang membeli produk kosmetik RD CV Arni di 

Cosme Beauty. 

C. Informasi Harga Jual Beli Produk Kosmetik RD CV Arni Di Cosme 

Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

       Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau 

barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi 

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Kosmetik 

telah menjadi lahan perdagangan yang menjadi omset yang memuaskan. 

Keuntungan yang banyak akan terwujud apabila bisnis yang dijalankan 

dengan kejujuran dan keadilan baik dalam jual beli produk kosmetik ataupun 

juga penentuan harganya. 

       Praktik penetapan harga jual beli produk kosmetik RD CV Arni yang 

terjadi antara penjual dan pembeli. Berikut ini kutipan wawancara: 
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    “Harga cukup terjangkau hanya Rp. 300.000. Harga mungkin lebih 

mahal dari olshop lain tapi produk kosmetik RD CV Arni yang saya 

jual asli dan sudah memiliki BPOM..”
19

 

       Dalam hal praktik jual beli produk kosmetik RD CV Arni di Cosme 

Beauty dengan harga jual yaitu seharga Rp. 300.000. Peneliti juga 

mewawancarai harga produk kosmetik dari perusahaan produk kosmetik RD 

CV Arni kepada Cosme Beauty. Beikut ini kutipan wawancara: 

     “Harga dari sana hanya Rp. 160.000.”
20

 

 Harga kosmetik RD CV Arni yang ditawarkan di Cosme Beauty Rp. 

300.000 sedangkan harga dari perusahaan hanya Rp. 160.000. Pihak Cosme 

Beauty menetapkan harga yang sangat tinggi dalam setiap satu paket produk 

kosmetik RD CV Arni. Peneliti juga melakukan penelitian kepada beberapa 

konsumen Cosme Beauty mengenai bagaimana mengetahui bahwa di Cosme 

Beauty menjual kosmetik RD CV Arni dengan harga tinggi. 

       Saudara Tari memilih membeli produk kosmetik RD CV Arni di Cosme 

Beauty karena dari pihak olshop memberi informasi kosmetik tersebut sudah 

berkode BPOM. Berikut ini kutipan wawancara:  

   “Waktu saya tahu iklan tersebut di facebook dan ada nomor WhatsApp. 

Saya langsung mengirim pesan bertanya harga produk tersebut. 

Ternyata harganya Rp. 300.000 lebih mahal dari pada olshop lain. Dan 

pihak olshop memberikan informasi bahwa produk tersebut asli dan 

sudah BPOM daripada olshop lain. Jadi, saya langsung percaya dan 

langsung beli.”
21
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       Adapun saudara Ambar membeli produk kosmetik RD CV Arni di Cosme 

Beauty karena pembelian bisa di kredit oleh teman sendiri. 

     “Saya kan ingin mencoba produk kosmetik RD CV Arni dengan harga 

Rp. 300.000 tapi lagi bokek. Rahma menawarkan membeli boleh secara 

kredit karena memang saya dengan mbk Rahma temen deket dan 

tetanggaan.”
22

 

 

       Adapun saudara Tari memilih menghentikan membeli produk kosmetik 

RD CV Arni di Cosme Beauty karena mengetahui barang tersebut belum 

BPOM dan harganya lumayan mahal. 

    “Setelah pembelian produk kosmetik RD CV Arni di Cosme Beauty. 

Saya baru melihat. Jika setiap produknya tidak BPOM. Udah mahal 

belum BPOM.”
23

 

 

       Saudari Ambar memilih untuk berhenti membeli produk kosmetik RD CV 

Arni karena ingin mencoba produk kosmetik yang lebih murah. 

    “Saya ganti kosmetik ya cari yang lebih murah, karena kosmetik RD 

CV Arni menurut saya terlalu mahal apalagi belum BPOM.”
24

 

      Peneliti juga melakukan wawancara dengan dua konsumen yang berbeda 

yang memakai produk kosmetik RD CV arni yang dijual oleh YM Store dan 

Ayu L-Skin. Konsumen pertama saudara Alivia memilih membeli produk 

kosmetik RD CV Arni di YM Store dan Ayu L-Skin karena waktu itu yang 

menjual produk kosmetik RD CV Arni yang diketahui dua olshop itu. Berikut 

ini kutipan wawancara: 

    “Saya membeli di YM Store dan Ayu L-Skin, harganya sama seharga 

Rp. 250.000. Saya tinggal milih mau beli dimana.”
25
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       Saudara Nisa memilih produk kosmetik RD CV Arni di YM Store dan 

Ayu L-Skin karena harganya yang terjangkau dan sudah berlangganan 

membeli kosmetik di dua olshop tersebut. 

       “Harganya terjangkau di YM Store dan Ayu L-Skin hanya Rp. 

250.000. Jadi, selalu berlangganan kosmetik di dua olshop itu. 

Walaupun saya tau kalau produk kosmetik tersebut belum BPOM. 

Kan yang terpenting kulit saya cocok.”
26

 

 

       Adapun saudara Alivia memilih berhenti berlangganan produk kosmetik 

RD CV Arni di YM Store dan Ayu L-Skin karena kemasan lama sudah tidak 

ada. 

“Memakai produk kosmetik RD CV Arni cocok. Tapi, karena 

kemasannya sekarang baru.Sehingga wajah saya tidak cocok dan 

beruntusan. Saya berhenti sampai sekarang tidak pakai lagi.”
27

 

 

       Saudari Nisa memilih untuk berhenti membeli produk kosmetik RD CV 

Arni di YM Store dan Ayu L-Skin karena kemasannya baru dan tidak cocok. 

“Sudah beberapa kali saya beli kosmetik RD CV Arni di YM Store 

dan Ayu L-Skin. Akan tetapi kemasannya menjadi baru beda dari 

kemasan yang lama. Walaupun dari pihak olshop mengatakan hanya 

berganti kemasan tetapi isinya sama. Wajah saya jadi rusak. Hanya 

karena ganti kemasan.”
28

 

       Paparan di atas telah menjelaskan bahwa dalam memberikan harga 

produk kosmetik RD CV Arni pihak Cosme Beauty memberikan harga yang 

tinggi padahal dari perusahaan yang memproduksi kosmetik RD CV Arni 

nominalnya separuh harga dari harga yang dijual di Cosme Beauty yaitu Rp. 

160.000. Harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan olshop yang lain 

                                                           
26

 Nisa, Hasil Wawancara, Madiun, 09 September 2019. 
27

 Alivia, Hasil Wawancara, Madiun. 08 September 2019. 
28

  Nisa, Hasil Wawancara, Madiun. 09 September 2019. 
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seperti YM Store dan Ayu L-Skin. Penjual (Cosme Beauty) memberikan harga 

produk kosmetik RD CV Arni seharga Rp. 300.000 sedangkan harga produk 

kosmetik RD CV Arni di YM Store dan Ayu L-Skin seharga Rp. 250.000. 

Penjual tidak boleh kontradiksi secara disengaja atau ucapan dan perbuatan 

dalam bisnisnya. Para penjual harus adil dalam memberikan informasi harga 

agar antara penjual dan pembeli adanya kesetaraan tidak ada yang dirugikan 

atau yang merugikan. 
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BAB IV 

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK 

RD CV ARNI DI COSME BEAUTY KECAMATAN KEBONSARI 

KABUPATEN MADIUN 

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Teknik Penjualan Kosmetik RD CV 

Arni Di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

       Dalam mencukupi kebutuhan setiap manusia memerlukan kebutuhan 

hidupnya, karena manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta 

kekayaan. Salah satunya adalah bekerja atau berbisnis. Bisnis berlangsung 

karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, 

usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain 

sebagainya.
1
 Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa 

hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka 

dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) antara yang satu dengan 

lainnya.
2
 Diantaranya adanya jual beli yang terjalin antara penjual dan 

pembeli salah satunya jual beli produk kosmetik RD CV Arni Di Cosme 

Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

       Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui 

hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang 

benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang 

berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.
3
 Pada pembahasan bab II telah di 

                                                           
1
 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam, 3. 

2
 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2010), 154. 
3
Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 22. 
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paparkan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini, dan data yang 

telah penulis peroleh telah dipaparkan pada bab III. Selanjutnya, pada bab ini 

penulis menganalisis berdasarkan pada pembahasan sebelumnya. 

       Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan praktik jual beli produk 

kosmetik RD CV Arni Di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. Dalam pelaksanaanya seperti jual beli pada umumnya, di mana 

penjual dan pembeli melakukan jual beli seperti biasa layaknya jual beli 

lainnya, penjual (Cosme Beauty) menjual produk kosmetik RD CV Arni dan 

pembeli membelinya dengan menukar barang dengan sejumlah uang. Namun 

yang membedakan teknik penjualan dalam memberikan informasi produk 

kosmetik RD CV Arni tidak adanya kejujuran. 

       Dari teknik penjualan jual beli produk kosmetik RD CV Arni di Cosme 

Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun di atas penulis akan 

menganalisis dengan menggunakan teori etika bisnis Islam yang dilihat dari 

prinsip etika bisnis Islam, yaitu: prinsip kejujuran. Kejujuran dimaksudkan 

sebagai niat, sikap dan perilaku benar/jujur yang meliputi proses akad 

(transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan 

maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Kejujuran 

dalam perdagangan harus adanya kejujuran/kebenaran mengenai produk 

kosmetik RD CV Arni yang di perjualbelikan oleh penjual (Cosme Beauty). 

Dalam praktik jual beli mengenai teknik penjualan penjual (Cosme Beauty) 

memberikan informasi bahwa produk kosmetik RD CV Arni adalah asli 

(BPOM). Pada kenyataannya produk kosmetik RD CV Arni belum berkode 
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BPOM. Dengan data tersebut bahwa pihak Cosme Beauty sudah melanggar 

etika bisnis Islam pada prinsip kejujuran karena tidak transparan atau 

ketidakjujuran dalam memberikan informasi mengenai produk kosmetik RD 

CV Arni yang diperjualbelikan tersebut. 

       Pada setiap pembelian konsumen memperoleh kemasan produk kosmetik 

RD CV Arni yang berbeda-beda. Sehingga konsumen merasa khawatir 

mengenai keaslian produk kosmetik RD CV Arni yang diperjualbelikan di 

Cosme Beauty. Akan tetapi, pihak Cosme Beauty sudah menginformasikan 

bahwa kemasannya saja yang berbeda tetapi isi dari produk kosmetik RD CV 

Arni tetap sama. Dianalisis dalam etika bisnis Islam bahwa praktik tersebut 

tidak melanggar pada prinsip kejujuran karena isi produk kosmetik RD CV 

Arni tetap sama tidak mengalami perubahan walaupun kemasannya selalu 

berubah-ubah tidak konsisten. 

       Pihak Cosme Beauty memberikan testimoni mengenai efek penjual 

(Cosme Beauty) setelah menggunakan produk kosmetik RD CV Arni ternyata 

pihak Cosme Beauty tidak menggunkan produk tersebut. Pihak Cosme Beauty 

menggunakan produk kosmetik yang lain sehingga wajahnya dan 

testimoninya yang diinformasikan sangat menarik para konsumen. Ditinjau 

dalam etika bisnis Islam bahwa pihak Cosme Beauty telah melanggar etika 

bisnis Islam karena ketidakjujuran dalam memberikan testimoni atau dampak 

setelah pemakaian produk kosmetik RD CV Arni. Dengan melakukan itu, 

penjual dianggap telah mendzalimi hak-hak pembeli atau konsumen untuk 
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mendapat barang yang diinginkan. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak 

yaitu pembeli. Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 27: 

                        

      

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui”.
4
 

 

       Dari ayat diatas maka orang yang melakukan bisnis diharuskan untuk 

mempunyai sifat jujur atau dapat dipercaya. Sifat jujur atau dapat dipercaya 

merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit 

menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. 

       Dapat disimpulkan bahwa pihak Cosme Beauty melakukan ketidakjujuran 

dalam memberikan informasi yang benar mengenai jual beli produk kosmetik 

RD CV Arni. Seseorang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan 

penipuan pada orang lain, kapan pun di mana pun kesempatan itu terbuka, Al-

Qur’an dengan tegas melarang ketidakjujuran.  

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Informasi Harga Jual Beli 

Kosmetik RD CV Arni Di Cosme Beauty Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun 

       Islam sangat mendorong umatnya untuk mengutamakan ibadah lebih dari 

segalanya. Bukan berarti muslim dilarang untuk melakukan kegiatan diluar 

itu. Aktivitas mencarai nafkah harus seimbang dengan kegiatan ibadah. 

                                                           
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 405. 
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Aturan Islam menetapkan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah. Muslim 

wajib untuk menaati ketetapan syariah terhadap berbagai aspek kehidupan. 

Setiap hukum syariah memiliki tujuan menciptakan keadilan untuk seluruh 

makhluk di dunia.  

       Ekonomi Islam berusaha mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan 

individu dan sosial masyarakat. Keseimbangan merupakan konsep adil, tidak 

merugikan dan tidak dirugikan. Selain itu menggambarkan dimensi horizontal 

ajaran Islam, keseimbangan juga berhubungan dengan horizontal segala 

sesuatu alam semesta. Sifat keseimbangan ini lebih dari karakteristik alam, 

serta karakteristik dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim 

dalam kehidupannya. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang 

berupaya dan mereka yang tak berpunya, Allah menekankan arti penting sikap 

saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebihan. Pada 

dataran ekonomi, kosep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-

aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman 

yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang 

beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil 

masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya 

kedzaliman. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara 

kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, antara hak penjual dan 

hak pembeli dan lain sebagainya.
5  

                                                           
5
 Beekun, Etika Bisnis Islam, 36. 
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       Di dalam bab III jelas bahwa jual beli produk kosmetik RD CV Arni di 

Cosme Beauty dalam memberikan informasi harga lebih tinggi dari olshop 

yang lain seperti YM Store dan Ayu L-Skin. Harga produk kosmetik RD CV 

Arni di Cosme Beauty seharga Rp. 300.000. Sedangkan di YM Store dan Ayu 

L-Skin seharga Rp. 250.0000 setiap pembelian satu paket. Pihak Cosme 

Beauty mendapatkan produk kosmetik RD CV Arni dengan harga Rp. 160.000 

sedangkan pihak Cosme Beauty menjual atau memberikan informasi harga Rp. 

300.000  Maka jelas pihak Cosme Beauty dalam menjual kosmetik RD CV 

Arni melebihi harga pasaran pada umumnya.  

       Dikaitkan dengan etika bisnis Islam dalam teori keseimbangan, maka 

penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual 

(Cosme Beauty) kepada pembeli telah melanggar prinsip keseimbangan karena 

tidak adanya kesetaraan atau keadilan untuk semua konsumen. Padahal harga 

kosmetik RD CV Arni dari perusahaan harganya cukup murah hanya Rp. 

160.000. Apabila dijual sesuai harga pasaran penjual pun masih mendapatkan 

keuntungan yang lumayan banyak. Dengan hal ini  Pembeli merasa dirugikan 

karena mendapatkan produk kosmetik RD CV Arni dengan harga yang tinggi 

dengan kualitas produk kosmetik yang tidak lebih baik dari olshop lain. 

Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur’an sebagaimana firman 

Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 25: 
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Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka 

Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan 

keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang 

hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan 

besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya 

dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 

Maha kuat lagi Maha Perkasa”.
6
 

 

       Berdasarkan ayat di atas bahwa dalam praktik jual beli kosmetik RD CV 

Arni di Cosme Beauty adanya unsur ketidakadilan dalam informasi harga 

mengenai produk kosmetik RD CV Arni. Harga yang ditetapkan lebih tinggi 

dari harga pasaran/umum. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil 

dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Berbisnis 

dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista. Hal ini 

menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam 

kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam 

berdagang terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan 

bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, dan menzalimi orang lain. 

 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 542. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

       Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis oleh penulis, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada teknik penjualan jual beli produk kosmetik RD CV Arni di Cosme 

Beauty Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan 

etika bisnis Islam karena dalam teknik penjualan jual beli produk 

kosmetik RD CV Arni di Cosme Beauty tidak jujur dalam memberikan 

informasi produk dan testimoni kosmetik RD CV Arni yang sebenarnya. 

Hal ini menyalahi prinsip etika bisnis Islam yaitu kejujuran. Kejujuran 

artinya Islam mengharuskan dalam melakukan kegiatan bisnis haruslah 

dilandasi kejujuran terhidar dari penipuan. 

2. Informasi harga jual beli kosmetik RD CV Arni di Cosme Beauty 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan etika bisnis 

Islam dalam prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam teori 

etika bisnis Islam artinya Islam mengharuskan berbuat adil dan berbuat 

bijak dalam perdagangan. Namun pada praktiknya di Cosme Beauty 

dalam memberikan informasi harga jual produk kosmetik RD CV Arni 

lebih tinggi dengan olshop yang lain. Harga yang di informasikan di 

Cosme Beauty melebihi standar harga pasaran produk kosmetik RD CV 

Arni yang di jual oleh olshop-olshop yang menjual produk yang sama. 
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B. SARAN 

1. Penulis berharap bagi penjual produk kosmetik RD CV Arni diharapkan 

untuk selalu jujur dalam memberikan informasi mengenai barang yang 

diperjualbelikan. 

2. Penulis berharap bagi penjual produk kosmetik RD CV Arni dalam 

informasi harga harus sesuai dengan harga standar pasaran. Tidak hanya 

memikirkan keuntungan yang banyak akan tetapi juga menghormati hak-

hak pembeli. 

3. Penulis berharap agar para masyarakat atau pembeli produk kosmetik RD 

CV Arni berhati-hati, dan janganlah tergiur dengan testimoni-testimoni 

yang di tawarkan. 
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