
 

 

ABSTRAK 

 

Rohmatul, Mega. 2015. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Mobile Marketing 

Pada “Kyla OL Shop” di Ponorogo. Skripsi. Progam Studi Muamalah 

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo. Pembimbing Ahmad Junaidi, M.H.I 

 

Kata kunci : Etika Bisnis Islam, Pemasaran Mobile Marketing 

 

Aktivitas sebuah bisnis tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemasaran. 

Pemasaran dalam bisnis Islam sangat mengedepankan konsep rid}a dan rahmat, 

baik dari penjual, pembeli yang akhirnya sampai kepada tujuan yaitu aktivitas 

ibadah yang turun dan kembali kepada Allah SWT. Karena diantara cara bersaing 

dalam pemasaran ada strategi pemasaran yang tidak sehat. Pemasaran yang hanya 

berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa 

memikirkan nilai etika bisnis dalam Islam. Sebagai contohnya “Kyla OL Shop” di 

Ponorogo yang memanfaatkan mobile marketing sebagai media pemasarannya. 

Bahwasanya dalam bisnis Islam dibutuhkan beberapa klasifikasi , khususnya yang 

berhubungan dengan etika bisnis dalam fungsi pemasaran, yang meliputi etika 

pemasaran dalam konteks produk, harga, distribusi dan promosi. Selain itu pelaku 

bisnis harus memiliki etika dalam menjalankan fungsi pemasarannya. 

Berangkat dari masalah tersebut penulis akan membahas tentang etika 

bisnis Islam terhadap mobile marketing pada “Kyla OL Shop” di Ponorogo 

dengan rumusan masalah: (1) bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap 

sistem pemasaran mobile marketing yang dilakukan “Kyla OL Shop” di 

Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap “Kyla L Shop” di 

Ponorogo sebagai pelaku bisnis dalam menjalankan fungsi pemasarannya? 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian menggunakan 

metode wawancara , kuisioner, studi kepustakaan kemudian dianalisa. 

Dari hasil pembahasan dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

dalam menjalankan pemasarannya dengan mobile marketing “Kyla OL Shop” 

sudah sesuai dengan etika pemasaran baik dalam konteks produk, harga, distribusi 

maupun promosi. Dan “Kyla OL Shop” sebagai pelaku bisnis sudah memiliki 

etika (akhlak) dalam menjalankan fungsi pemasaran tetapi ada salah satu etika 

yang kurang etis yang dilakukan “Kyla OL Shop” karena tidak memberikan hak 

khiyar kepada pembeli sedangkan prinsip jual beli adalah saling rid}a (rela). 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kajian Islam, bisnis bukanlah suatu hal yang asing bahkan kata 

bisnis sangat mudah dijumpai. Secara umum, bisnis merupakan suatu 

kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual 

barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat, atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan 

jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1
 

Aktivitas bisnis sendiri dalam ajaran Islam sangatlah dianjurkan. Karena salah 

satu pintu kesuksesan diyakini adalah dari pintu yang didalamnya termasuk 

bisnis itu sendiri. Kaitannya dengan ini aktivitas bisnis merupakan bagian dari 

bermuamalah. Dalam bermuamalah sendiri tentunya ada prinsip atau tata cara 

berbisnis secara Islami. 

Bisnis Islami dikendalikan oleh aturan syari’ah, seperti berupa halal 

dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya.
2
 Hal ini 

agar tujuan bisnis atau perdagangan yang sesungguhnya dapat tercapai, yaitu 

kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Tanpa mengikuti aturan 

syariah, kegiatan bisnis hanya akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan 

                                                           
1
 Muhammad dan Lukman Faurozi, Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis 

(Jakarta:Salemba Diniyah, 2002),2. 
2
 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam 

(Yogyakarta:BPFE, 2004), 72. 

1 
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manusia yang jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan.
3
 Sementara bisnis 

non Islam tidak memperhatikan aturan halal dan haram, sehingga cara 

memperoleh maupun pemanfatannya tidak terikat aturan sebagaimana bisnis 

Islam. 

Bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku 

bisnis. Para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan 

kepentingan, saling menghalalkan cara dalam rangka memperoleh keuntungan 

sebanyak mungkin, bahkan saling membunuh.
4
 Pada kasus tersebut, nilai-nilai 

akhlak, moral dan etika sudah diabaikan. Nilai etika, moral atau akhlak adalah 

nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti 

kejujuran, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cinta kasih. 

Seringkali istilah “etika” dan “moral” digunakan secara bergantian 

untuk maksud yang sama. Hal ini bisa dipahami karena keduanya berasal dari 

asal kata yang berbeda tetapi memiliki makna sama. Etika berasal dari bahasa 

Yunani, ethos, sedangkan moral berasal dari bahasa latin, moralis, yang 

berarti kebiasaaan atau adat istiadat. Dalam konteks ajaran Islam, menurut 

Iwan Triyuono, istilah yang paling berdekatan dengan hal tersebut adalah 

akhlaq-khuluq atau shari’ah, tetapi etika tersebut kemudian berkembang 

artinya menjadi bidang kajian Filsafat atau Ilmu Pengetahuan tentang 

moralitas yang menunjuk pada perilaku manusia. Dengan demikian, etika 

adalah suatu pengkajian secara sistematis tentang perilaku dalam 

menghasilkan seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar 

                                                           
3
 Veithzal Rivai, Islamic Marketing (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 158-

159. 
4
 Alimin, Etika, 67. 



3 
 

 

dan apa yang salah, jadi etika lebih menitikberatkan pada moral. Etika 

berusaha menemukan atau memberi jawaban tentang apa dan mengapa sesuatu 

perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Karena itu maka kegiatan 

dilapangan etika adalah usaha untuk memikirkan secara kritis, apa yang 

selama ini dianggap baik atau benar berdasarkan hasil pengkajian yang 

sistematis.
5
 

Dari uraian diatas, maka etika dan bisnis terdapat hubungan yang 

sangat erat. Kedua hal ini tidak mungkin dipisah-pisahkan karena saling 

melengkapi satu sama lain. Etika sebagai perangkat prinsip moral yang 

membedakan apa yang benar dan apa yang salah yang dilakukan oleh 

seseorang, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian  peristiwa yang 

melibatkan pelaku bisnis dan bisnis tidak aan berhasil tanpa adanya hubungan 

baik yang dilandasi oleh nilai-nilai yang telah disepakati antar pelaku bisnis. 

Dengan demikian, bisnis memerlukan etika. Maka muncul istilah “etika 

bisnis”.Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah 

penerapan standart moral kedalam kegiatan bisnis.
6
 

Sedangkan etika bisnis dalam syari’at Islam adalah akhlak dalam 

menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam 

melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran , sebab sudah diyakini 

sebagai sesuatu yang baik dan benar.
7
Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim 

                                                           
5
 Ely Masykuroh, ”Dialogia,” Jurnal Studi Islam dan Sosial, 1 (2003), 77-78. 

6
 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, cet.1 

(Bandung:Alfabeta, 2009), 202. 
7
 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari’ah (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), 171. 
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hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat sehingga dapat 

mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah. 

Aktivitas sebuah bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas 

pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan 

transaksi melalui target-target yang sudah menjadi program sebuah 

perusahaan, dengan tujuan menguasai semua segmen yang ada dalam sebuah 

pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas 

saling menguntungkan.
8
 

Dalam prinsip syari’ah kegiatan pemasaran harus dilandasi oleh 

semangat ibadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal 

mungkin dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk 

kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri.
9
 Selain itu, pemasaran 

dalam bisnis Islam sangat mengedepankan konsep ridha dan rahmat, baik dari 

penjual pembeli, yang akhirnya sampai kepada tujuan, yaitu aktivitas ibadah 

yang turun dan kembali kepada Allah swt. Dengan demikian, aktivitas 

pemasaran harus didasarkan pada etika dalam pembauran pemasarannya.
10

 

Bauran pemasaran adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat  

untuk mengontrol dan untuk mencapai tujuan. Adapun unsur-unsur bauran 

                                                           
8
Alimin, Etika, 73. 

9
 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syari’ah Marketing (Bandung:PT. 

Mizan Pustaka, 2006), 140. 
10

 Alimin, Etika, 75. 
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pemasaran menurut Kotler dan Amstrong sebagaimana yang dikutip oleh 

Mellya Yulianti Lestari meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi.
11

 

Sehubungan dengan hal ini, dalam bisnis yang Islami dibutuhkan 

beberapa klasifikasi, khususnya yang berhubungan dengan etika bisnis dalam 

fungsi pemasaran. Yang diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Etika pemasaran dalam konteks produk 

b. Etika pemasaran dalam konteks harga 

c. Etika pemasaran dalam konteks distribusi 

d. Etika bisnis dalam konteks promosi
12

 

Dalam kerangka Islam, etika dalam pemasaran tentunya perlu didasari 

pada nilai-nilai yang dikandung al-Qur’an dan Hadist. Ayat al-Qur’an yang 

dapat dijadikan pijakan etika dalam pemasaran diantaranya :  

   
   

    
    
    

     
    

 

“Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 

(QS An Nisaa : 29).
13

 
 

                                                           
11

 Mellya Yulianti Lestari, Pengaruh Mobile Marketing terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen di Kota Bandung, dalam 

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2573 (diakses tanggal 5 januari 2015, 

jam 06.16). 
12

 Alimin, Etika, 75-77 
13

Al- Qur’an, 4: 29. 

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2573
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Di samping itu, seorang tenaga pemasar atau pelaku bisnis harus 

memiliki etika (akhlak) dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran. Etika ini 

akan menjadi prinsip bagi pelaku bisnis Islam. Didalam Islam terdapat 

sembilan macam etika yang harus dimiliki seorang tenaga pemasar, yaitu : 

a. Memiliki kepribadian spiritual (Takwa) 

b. Berkepribadian baik dan simpatik (S{iddiq) 

c. Berlaku adil dalam berbisnis (al-’Adl) 

d. Melayani nasabah dengan rendah hati (Khidmah) 

e. Selalu menepati janji dan tidak curang 

f. Jujur dan terpercaya (al-Ama>nah) 

g. Tidak suka berburuk sangka (Su>’al-z}ann) 

h. Tidak suka menjelek-jelekkan (Ghibah) 

i. Tidak melakukan suap (Riswah)
14

 

Saat ini di Indonesia termasuk di kota Ponorogo, dunia bisnis 

berkembang dengan pesat. Di era yang serba canggih seperti sekarang ini, 

banyak bisnis yang semakin berkembang karena tersedianya teknologi 

pendukung. Banyak pelaku bisnis memanfaatkan teknologi yang sedang 

berkembang ini untuk memasarkan produknya, salah satu strateginya adalah 

dengan mobile marketing. Mobile marketing merupakan teknologi terbaru 

sebagai media promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk dan 

mencuri perhatian konsumen. Dengan menggunakan mobile marketing 

konsumen menjadi lebih mudah untuk memperoleh produk yang sedang 

                                                           
14

 Rivai, Islamic, 157. 
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mereka butuhkan. Pengertian mobile marketing menurut Asosiasi Mobile 

Marketing adalah sekumpulan praktik yang memungkinkan sebuah organisasi 

berkomunikasi dan terikat dengan khalayak mereka dalam cara yang interaktif 

dan relevan melalui peralatan atau jaringan mobile. Merujuk pada kegiatan 

pemasaran dengan menggunakan perangkat mobile (bergerak), seperti ponsel, 

mobil, motor, surat dan sebagainya.
15

 

Pada era sekarang ini, penerapan mobile marketing pun dapat kita 

jumpai pada ponsel maupun laptop dengan melalui jejaring social seperti : 

facebook, BBM, Instagram dan sebagainya. 

Salah satu bentuk pengembangan pemasaran melalui mobile 

marketing adalah penjualan melalui reseller. Reseller merupakan salah satu 

model bisnis online marketing. Re artinya kembali, seller artinya penjual, jadi 

reseller adalah menjual kembali produk yang dilakukan penjual.
16

 

Demikian halnya dengan Kyla OL Shop yang merupakan reseller dan 

bergerak dalam usaha jualan baju online dengan memanfaatkan mobile 

marketing. Kyla OL Shop merupakan perorangan yang membeli produk 

fashion atau baju dengan tujuan dijual kembali untuk memperoleh 

keuntungan. Dalam menjual produknya ada 2 macam kategori barang yaitu 

ready stock (barang sudah ada ditangan reseller) dan Pre Order (barang belum 

ada di reseller, tetapi masih berada disuplier jadi untuk membeli barang 

                                                           
15

 Mellya Yulianti Lestari, Pengaruh Mobile Marketing terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen di Kota Bandung, dalam 

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2573 (diakses tanggal 5 januari 2015, 

jam 06.16). 
16

 Bob Selfias Reagan, Etika Bisnis dalam Mobile Marketing (Studi Deskriptif Kualitatif 

pada Jualan Branded Grup dan Apriliza Shop) dalam https://www.academia.edu/6371447 

(diakses tanggal 5 januari 2015, jam 05.50). 

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2573
https://www.academia.edu/6371447
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kepada reseller harus memesan dulu). Cara memasarkan produknya, Kyla OL 

Shop hanya memasang foto-foto baju di grup BBM atau facebook dari pihak 

produsen, jadi konsumen dapat melihat produknya dalam bentuk foto. Khusus 

barang Pre Order, Kyla OL Shop ini hanya akan membeli barang kepada pihak 

produsen setelah ada pemesanan atau order dari konsumen. 

Sebagai bagian dari alat bisnis kegiatan pemasaran melalui mobile 

marketing juga memerlukan etika bisnis Islam, agar penggunaan media 

interaktif melalui ponsel dapat dipercaya dan yang terpenting tidak merugikan 

konsumen. 

Dalam menawarkan barangnya, “Kyla OL Shop” ini tentunya  harus 

memperhatikan etika pemasaran dalam konteks promosi maupun distribusi 

dan etika bisnis Islam sebagai pelaku bisnis. Permasalahannya pada saat 

memasarkan produknya dalam konteks promosi maupun distribusi terkadang 

mengecewakan konsumen. Dalam konteks promosi misalnya, ada beberapa 

konsumen yang mengaku pada saat memesan baju warna tidak sesuai dengan 

keterangan yang ada di foto, sedangkan dalam konteks distribusi terkadang 

mengalami keterlambatan kedatangan barang ke tangan konsumen, hal ini 

tentunya membuat konsumen juga merasa kecewa, karena barang tidak datang 

tepat waktu dan konsumen harus menunggu kedatangan barang.  

Permasalahan lain yaitu dalam prakteknnya “Kyla OL Shop” sebagai 

pelaku bisnis menerapkan aturan dalam bisnis onlinenya bahwa barang yang 

sudah dipesan tidak boleh dibatalkan, apabila dibatalkan maka konsumen akan 

diblacklist. Sedangkan aturan jual beli dalam Islam sebaiknya ada hak khiyar 
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antara penjual dan pembeli. Dan untuk konsumen yang diblacklist ini “Kyla 

OL Shop” mempublikasikannya di facebook dengan menyebutkan identitas 

konsumen dan memberikan keterangan-keterangan yang  bersifat menjelekkan 

yang sebaiknya tidak ditulis dan dipublikasikan.  

Hal ini terjadi kemungkinan karena Kyla OL Shop mengabaikan nilai-

nilai akhlak, moral dan etika bisnis Islam yang harus dimiliki seorang pelaku 

bisnis serta etika dalam fungsi pemasaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi tentang  “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Mobile Marketing 

Pada Kyla OL Shop di Ponorogo”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari munculnya kesalahpahaman dan mempermudah 

gambaran terhadap judul penelitian tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam 

terhadap Mobile Marketing Pada Kyla OL Shop di Ponorogo, maka 

diperlukan penjelasan definisi kata-kata tersebut sebagai berikut: 

1. Etika :  seperangkat prinsip moral yang membedakan yang 

baik dan yang buruk. Atau bidang ilmu yang 

bersifat normatif karena ia berperan menentukan 

apa yang harus dilakukan atau tidak boleh 

dilakukan
17

 

                                                           
17

 Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Islam, cet. 1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 3.  
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2. Bisnis :  Secara umum, bisnis merupakan suatu kegiatan 

usaha individu yang terorganisasi untuk 

menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna 

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat, atau juga sebagai suatu 

lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat.
18

 

3. Bisnis Islam :  bisnis yang dikendalikan oleh aturan Syari’ah, 

seperti berupa halal dan haram, baik dari cara 

memperolehnya maupun pemanfaatannya.
19

 

4. Etika bisnis :  penerapan standart moral kedalam kegiatan 

bisnis.
20

 

5. Etika bisnis Islam :  akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan 

nilai-nilai  Islam,sehingga dalam melaksanakan 

bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran , sebab 

sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan 

benar.
21

 

6. Mobile :  bergerak/tidak diam ditempat.
22

 

7. Marketing :  sama dengan pemasaran yang merupakan suatu 

sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling 

                                                           
18

 Lukman, Visi, 2. 
19

 Alimin, Etika,72. 
20

 Priansa, Manajemen, 202. 
21

 Hasan, Manajemen, 171. 
22

 Mellya Yulianti Lestari, Pengaruh Mobile Marketing terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen di Kota Bandung, dalam 

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2573 (diakses tanggal 5 januari 2015, 

jam 06.16).  

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2573
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berhubungan yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang/jasa kepada pembeli 

secara individual maupun kelompok pembeli.
23

 

8. Mobile Marketing :  sekumpulan praktik yang memungkinkan sebuah 

organisasi berkomunikasi dan terikat dengan 

khalayak mereka dalam cara yang interaktif dan 

relevan melalui peralatan atau jaringan mobile. 

Merujuk pada kegiatan pemasaran dengan 

menggunakan perangkat mobile (bergerak), seperti 

ponsel, mobil, motor, surat dan sebagainya.
24

 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dari uraian diatas yang mengacu pada 

pokok permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem pemasaran mobile 

marketing yang dilakukan “Kyla OL Shop” di Ponorogo ? 

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap “Kyla OL Shop”di 

Ponorogo sebagai pelaku bisnis dalam menjalankan fungsi pemasarannya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                                           
23

 Rivai, Islamic, 7. 
24

 Mellya Yulianti Lestari, Pengaruh Mobile Marketing terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen di Kota Bandung, dalam 

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2573 (diakses tanggal 5 januari 2015, 

jam 06.16). 

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2573
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1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem pemasaran 

mobile marketing yang dilakukan oleh “Kyla OL Shop” di Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap “Kyla OL Shop” di 

Ponorogo sebagai pelaku bisnis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini disamping berguna bagi penulis sebagai sarana untuk 

mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan juga untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam 

bidang hukum Islam, juga diharapkan berguna sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang 

ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan etika 

bisnis Islam yang akan dipergunakan dalam menjalankan bisnis. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang berkaitan 

dengan topik ini dan bahan informasi bagi pelaku bisnis untuk menerapkan 

etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah bisnis. 

 

F. Telaah  Pustaka 

Sepengetahuan penulis, sebenarnya sudah ada buku atau karya tulis 

yang membahas tentang etika bisnis Islam. Adapun karya tulis ilmiah yang 
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pernah membahas tentang etika bisnis Islam adalah karya tulis yang berbentuk 

skripsi, tahun 2012, karya Qurrota A’yunina dalam judul “Tinjauan Etika 

Bisnis Islam terhadap Jual beli Buah dalam Kemasan di Terminal “Anjuk 

Ladang” Kabupaten Nganjuk”. 

Dalam skripsi ini membahas tentang praktek jual beli yang dilakukan 

oleh para penjual buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang Kabupaten 

Nganjuk. Didalam jual beli tersebut, pembeli tidak dapat mengetahui secara 

langsung tentang takaran maupun kualitas, karena objek dalam jual beli 

tersebut adalah buah dalam kemasan. Dan hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa, transaksi jual beli buah dalam kemasan di Terminal Anjuk Ladang 

Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena tidak sesuai 

antara ijab dan qabulnya. Cara pedagang buah dalam kemasan diterminal 

Anjuk Ladang dalam menimbang buah dalam kemasan bertentangan dengan 

etika bisnis Islam, karena tidak memenuhi syarat akad dan ma’qud alaih. 

Kualitas buahnya juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena syarat 

ma’qud alaihnya tidak sesuai.
25

 

Kedua, dalam jurnal, tahun 2014, karya  Bob Sefias Reagan dalam 

judul “Etika Bisnis dalam Mobile Marketing (Studi Deskriptif Kualitatif pada 

Jualan Branded Group dan Apriliza Shop)”. Dalam penelitian ini, 

menggambarkan pentingnya komunikasi antara produsen/pedagang dengan 

konsumen, melalui penggunaan teknologi mobile marketing khususnya 

melalui BlackBerry Mesenger. Penelitian ini, mengambil dua objek yaitu 

                                                           
25

 Qurrota A’yunina, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Buah dalam 

Kemasan di Terminal “Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012), 

vii. 
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Jualan Branded Group dan Apriliza Shop. Dan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bisnis reseller fashion juga memerlukan etika bisnis seperti kejujuran, 

tanggung jawab, bersaing secara sehat, responsif, ramah, peduli dengan 

pelanggan dan dedikasi yang tinggi. Reseller fashion percaya dengan 

menerapkan etika bisnis dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan 

loyalitas dari konsumen. Dan adanya peningkatan penjualan seiring dengan 

meningkatnya kepercayaan konsumen dan loyalitas konsumen.
26

 

Ketiga, dalam skripsi karya Muchammad Fatchul Fauzi tahun 2012 

dalam judul ”Transaksi Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi kasus di Toko 

Reog Ponorogo)”. Dalam skripsi ini membahas tentang akad, objek dan 

mekanisme penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual di Toko Reog 

Ponorogo. Mengenai akad yang digunakan menurut perspektif fiqh 

diperbolehkan, karena unsure ijab qabul secara tidak lansung telah terpenuhi 

berdasarkan perwakilan berupa pengiriman uang pembayaran yang berarti 

pihak pembeli telah menyetujui harganya dan perwakilan berupa pengiriman 

barang oleh penjual. Mengenai objek dalam jual beli secara online  di Toko 

Reog Ponorogo menurut perspektif fiqh adalah boleh dan sudah sesuai dengan 

fiqh Islam, karena objek yang diperjualbelikan tersebut sudah memenuhi 

syarat sahnya barang dalam jual beli menurut Islam. Sedangkan untuk 

mekanisme penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual di Toko Reog 

Ponorogo mengenai kerusakan barang setelah serah terima, menurut perspektif 

fiqh adalah boleh karena sesuai dengan fiqh Islam, dengan adanya tanggung 

                                                           
26

 Bob Selfias Reagan, Etika Bisnis dalam Mobile Marketing (Studi Deskriptif Kualitatif 

pada Jualan Branded Grup dan Apriliza Shop) dalam https://www.academia.edu/6371447 

(diakses tanggal 5 januari 2015, jam 05.50). 

https://www.academia.edu/6371447


15 
 

 

jawab oleh pihak yang melakukan kesalahan unsur kesengajaan. Akan tetapi 

mengenai keputusan sepihak oleh Toko Reog menurut fiqh Islam tidak boleh 

karena jual beli harus dilandasi dengan unsur suka sama suka.
27

 

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada 

sebelumnya seperti yang telah disebutkan diatas. Dibandingkan dengan skripsi 

yang pertama,  penelitian ini lebih membahas etika bisnis Islam dalam fungsi 

pemasaran atau aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh “Kyla OL Shop” di 

Ponorogo dan etika bisnis Islam ditinjau dari pelaku bisnis pada “Kyla OL 

Shop” di Ponorogo, untuk dijadikan sebuah pedoman dalam menjalankan 

bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. 

Sedangkan dibandingkan dengan jurnal yang kedua, penelitian ini 

memang hampir mirip. Bedanya, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

landasan teori Etika Bisnis Islam dengan pedomannya Al-Qur’an dan Hadist 

sebagai sumber segala nilai. Dan dalam orientasi bisnisnya tidak hanya 

mencari keuntungan semata tetapi juga mencari berkah dari Allah SWT 

dengan berlandaskan pada nilai-nilai akhlak, etika dan moral dalam Islam. 

Serta prinsip etika bisnis yang dipakai juga berbeda.  

Dan jika dibandingkan dengan skripsi yang ketiga jelas berbeda sekali 

dengan penelitian yang saya tulis, karena dalam skripsi yang ketiga ini 

membahas mengenai transaksi jual beli online perspektif fiqh.  

Sejalan dengan telaah pustaka yang telah dipaparkan diatas, maka 

penulis ingin meneliti Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Mobile Marketing 
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 Muchammad Fatchul Fauzi, Jual Beli Online Perspektif Fiqh Studi Kasus Di Toko 

Reog Ponorogo (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012),vii. 
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Pada “Kyla OL Shop” di Ponorogo, karena dari kedua skripsi diatas belum 

memberikan penjelasan secara detail bagaimana tinjauan etika bisnis Islam 

dalam sistem pemasaran mobile marketing yang dilakukan oleh “Kyla OL 

Shop” di Ponorogo serta bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap “Kyla 

OL Shop” di Ponorogo sebagai pelaku bisnis dalam menjalankan fungsi 

pemasarannya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan 

penulis adalah penelitian lapangan (field research), yakni memperoleh 

data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, mengamati 

gejala-gejala yang diselidiki. Adapun lokasi penelitian ini di ”Kyla OL  

Shop” Ponorogo yang bergerak dalam bisnis jualan baju online. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.
28

 

Disini penulis mengamati etika bisnis Islam di “Kyla OL Shop”  

dalam praktek pemasarannya untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen dan etika bisnis Islam selaku pelaku bisnis di “Kyla OL Shop” 

dalam menjalankan bisnisnya. 

 

                                                           
28

 Lexy  J. Moleong, Metologi Peneliatian Kualitatif ( Bandung: PT. Remaja 

Rosydakarya, 2000), 40. 
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2. Data Penelitian 

Untuk menyusun penelitian ini penulis berupaya menggali dan 

mengumpulkan data yang berkaitan dilapangan yaitu : 

a. Data tentang cara “Kyla OL Shop” memasarkan bajunya dengan 

mobile marketing baik dari konteks promosi maupun distribusinya. 

b. Data tentang etika “Kyla OL Shop” sebagai pelaku bisnis yang 

memaanfaatkan mobile marketing dalam fungsi pemasaranya dilihat 

dari sudut pandang konsumen. 

3. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh, maka, sumber data tersebut adalah 

a. Responden yaitu orang yang sering terlibat langsung dalam praktek 

jual beli baju di “Kyla OL Shop” yaitu konsumen yang menjadi 

pelanggan “Kyla OL Shop”. 

Disini penulis mengambil 40 konsumen yang sering membeli baju di 

“Kyla OL Shop”. 

b. Informan yaitu pelaku bisnis di “Kyla OL Shop” Ponorogo. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Metode Interview/Wawancara 

Merupakan cara mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada responden, data yang didapat dari hasil wawancara 

ini merupakan tolok ukur untuk menilai kebenaran data (informasi). 
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Wawancara dilakukan kepada penjual baju selaku pelaku bisnis di 

Kyla OL Shop Ponorogo dan  selaku pengguna mobile marketing 

dalam pemasaran produknya. Wawancara yang peneliti lakukan adalah   

 Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur 

spontanitas, kesantaian, alamiah (tanpa mencatat dan menggunakan 

alat perekam lainnya), dan memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada informan untuk mengungkapkan secara bebas pengalaman-

pengalamannya
29

. 

 Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau 

masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, yaitu 

tentang sistem pemasaran mobile marketing yang dilakukan “Kyla 

ol Shop” di Ponorogo. 

b. Kuisioner 

Sebagai suatu alat pengumpulan data, berisi daftar pertanyaan secara 

tertulis yang ditujukan kepada subjek/responden penelitian. 
30

 

Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam angket ini berbentuk 

tertutup (berstruktur). 

Kuisioner atau angket ini ditujukan kepada konsumen Kyla OL Shop. 

c. Studi Kepustakaan 

Disamping penelitian langsung di lapangan, peneliti juga 

menggunakan buku-buku sebagai rujukan dalam melakukan penelitian 

                                                           
29

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

190. 
30

 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), 45. 
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ini, buku yang digunakan berkaitan dengan etika bisnis Islam, etika 

dalam fungsi pemasaran dan etika bisnis Islam yang harus dimiliki 

oleh seorang pelaku bisnis. 

d. Metode Dokumentasi 

Data-data yang diperoleh  dari hasil wawancara dan kuisioner. Data 

tersebut berupa dokumentasi foto saat wawancara, rekaman dan data 

dalam angket. 

5. Teknik analisis data 

Adapun pengertian analisis data adalah : analisis data disebut pula 

pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaiann 

kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan 

verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki  nilai sosial, akademis dan 

ilmiah.
31

 Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian. 

Secara rinci langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut : 

a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. 

Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai 

akhir penelitian. 

                                                           
31

 Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam 
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b. Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks ke 

dalam suatu bentuk yang sistematis, agar lebih sederhana dan dapat 

dipahami maknanya. 

c. Penarikan kesimpulan yaitu analisis data yang terus menerus baik 

selama atau sesudah pengumpulan data, untuk penarikan kesimpulan 

yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.
32

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, 

maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari masing-

masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu 

dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi : Latar 

Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, 

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II :  TEORI ETIKA BISNIS ISLAM  

Bab ini merupakan landasan teori etika bisnis Islam yang 

meliputi: 
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pengertian etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam 

fungsi pemasaran dan etika bisnis Islam yang harus 

dimiliki oleh seorang pelaku bisnis atau tenaga pemasar. 

BAB III:   PRAKTEK MOBILE MARKETING PADA “KYLA OL 

SHOP” DI PONOROGO 

Bab ini berisi tentang data lapangan yang meliputi praktek 

pemasaran dengan mobile marketing baik dalam konteks 

promosi dan distribusi yang dilakukan “Kylaa OL Shop” di 

Ponorogo serta praktek “Kyla OL Shop” beretika terhadap 

konsumen sebagai pelaku bisnis 

BAB IV:   ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MOBILE 

MARKETING PADA “KYLA OL SHOP” DI PONOROGO 

Bab ini merupakan pembahasan pokok dari skripsi yang 

didalamya menyajikan analisis dari hasil penelitian bab III, 

analisis ini mencakup dua hal yaitu praktek pemasaran dengan 

mobile marketing baik dalam konteks promosi dan distribusi 

yang dilakukan “Kylaa OL Shop” di Ponorogo serta praktek 

“Kyla OL Shop” beretika terhadap konsumen sebagai pelaku 

bisnis 

BAB V:   PENUTUP  

Bab ini merupakan bagian akhir dari uraian skripsi yang terdiri 

dari kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut 

rumusan masalah dan berisi tentang saran saran penulis. 
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