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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Era dunia moderen, hampir setiap hari kita mendengar istilah etika, etis, 

moral, dan tanggung jawab baik dalam dunia bisnis maupun ditempat-tempat 

umum, seringkali istilah etika dan moral ini dipergunakan secara serampangan. 

Sehingga hal ini menjadi pokok bahasan yang serius dalam diskusi-diskusi bisnis 

kontemporer tentang perencanaan-perencanaan kebijakan, manajemen proses, 

bahkan dilakukan oleh pemerintah. Secara umum dipahami bahwa etika bisnis 

merupakan penerapan yang akan meningkatkan prifitabilitas jangka panjang dan 

good will yang di peroleh dari citra positif dan bisnis yang di jalankan.1 

 Etika menawarkan seperangkat nilai-nilai bisnis, agar dapat 

menjembatani persoalan-persoalan tesebut dengan perubahan-perubahanya tanpa 

menyimpang dari makna hakikat kehidupan. Makna hakikat hidup bukan semata-

mata melakukan pemenuhan atas kebetuhan-kebutuhan hidup melainkan 

pencarian, pemaknaan dan pengabdian bagi keberlangsungan dan kesejahtraan 

kehidupan individual dan sosial baik didunia maupun akkhirat. 

Hidup bermasayrakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat 

internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya 

manusia bergaul. Sistem aturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati 

yang dikenal degan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.2 

                                                                 
1Muhammad idris, et all, Spek trum Syariah Hukum (Makassar: Membumi Publishing, 

2009), h. 131-132  
2Faisal Badroen, Etika bisnis dalam islam, (Jakarta: kencana Perdana Media Group, 

2006), Cet. Ke-1, h. 5 
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Allah SWT menciptakan alam semesta dan isinya ini tidak lain hanya 

untuk manusia, agar dapat memamfaatkan bagi kelangsungan hidupnya. Dengan 

segala kemampuanya manusia berusaha untuk menciptakan masayrakat yang adil 

dan makmur dengan melaksanakan pembangunan sesuai dengan cita-cita bersama. 

Hal ini sudah menjadi kodrat manusia utamanya dalam bidang mu’amalah, 

misalnya jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Dalam 

bidang-bidang tersebut, manusia saling memenuhi kebutuhan dengan rukun, 

tentram, dan sejahtera. Manusia sebagai khalifah tuhan tugasnya untuk bekerja 

keras membangun dunia ini menggali serta mengelolah sumber daya alam dengan 

cara yang baik (ihsan). Berkenaan dengan hal tersebut firman Allah SWT dalam 

QS. Al-Qashas/28:77 

                           

                                 

        

Terjemahnya: 

‘’Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.’’ 3 

 
Ajaran Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan manusia dalam 

berbagai aspek bukan hanya kehidupan didunia tetapi ada kehidupan selanjutnya 

                                                                 
3Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemhanya (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2007), 

h. 623 
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yaitu kehidupan akhirat. Dengan demikian setiap aktivitas manusia harus sesuai 

dengan nilai-nilai ajaran Islam yang merupakan pedoman. Tak ada satu agama di 

dunia ini yang memperhatikan umatnya dalam masalah adab, etika, bahkan 

terhadap hal-hal terkecilpun, kecuali agama Islam. 

Manusia tidak terlepas dari manusia yang lainya, sebab manusia adalah 

mahluk sosial yang dituntut untuk saling bermuamalah dengan cara bekerja sama 

dan saling tolong menolong agar tetap menjaga hubungan baik antara yang satu 

dengan yang lainya.Selain berhubungan dengan manusia yang lain (hablun min 

an-nas), juga harus menjalin hubungan (hablun min allah), sehingga dalam setiap 

tindakan kita merasa ada yang mengawasi yakni Allah SWT.  

Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam 

berdagang. Hal ini karena berdagang dalam Islam tidak semata-mata orientasi 

dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas. Dengan kerangka pemikiran 

seperti itulah maka persoalan etika dalam bisnis menjadi sangat penting dalam 

ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, berdagang dan etika tidak harus dipandang 

sebagai dua hal yang  bertentangan. Sebab, berdagang yang merupakan simbol 

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

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

(diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Allah SWT), 

maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang 

berlandaskan keimanan pada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu 

sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan 

manusia di dunia yang dibisniskan  (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih 
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keuntungan atau pahala akhirat. Didalam bisnis perlu ada rambu yang ditegakan 

secara jelas dan mengikat semua pelaku bisnis, produsen, distributor dan 

konsumen. Semua ini ditunjukan agar nilai kemanusiaan bisa menjadi unsur yang 

terintegrasi dalam peraktek bisnis sehari-hari. 

Era moderen seperti saat ini sosialisasi yang dilakukan para pelaku usaha 

untuk memperkenalkan komoditinya dalam  menarik pelanggan untuk membeli 

dalam hal ini adalah promosi produk tampaknya menjadi kurang, terutama bila 

tidak melibatkan bantuan seseorang yang dapat langsung bertatap muka dan bisa 

secara langsung menawarkan suatu poduk kepada konsumen sebagai pendukung 

misi utamanya. Sebagaimana dalam penyampaian sebuah misi, jasa sales menjadi 

salah satu strategi yang efektif memberikan ide-ide baru atau kecenderungan 

masayrakat untuk menerima beberapa jenis produk. Terlebih jika suatu gagasan 

tentang suatu hal yang  berkenaan dengan promosi barang yang  terpublikasikan 

dan diterima secara umum, atau setidaknya telah menjadibuah bibir masyrakat 

saat itu.4 

Realitas tersebut menjadi tantangan yang positif sekaligus negatif. 

Dikatakan positif karena kondisi tersebut bisa memberikan mamfaat bagi 

konsumen untuk memilih secara bebas barang yang diinginkanya. Konsumen 

memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang, sesuai dengan 

kebutuhanya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi 

konsumen lemah ketimbang pelaku usaha. 

                                                                 
4Krisna Adityangga, Membumik an Ekonomi Islam; Diskursus Pengembangan Ekonomi 

Berbasis Syariah (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 49-50  
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Lemahnya posisi komsumen dapat dilihat bahwa pada era globalisasi dan 

perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang 

yang dipasarkan, baik melalui promosi iklan, maupun penawaran secara langsung. 

Jika tidak berhati-hati dalam memilih  produk barang atau jasa yang diinginkan, 

konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak 

bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang atau 

jasa yang dikonsumsinya.5 Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman sekarang, 

untuk mempromosikan komoditi dagangan, seseorang banyak menggunakan 

sarana iklan yang memikat, baik yang disampaikan dalam bentuk tulisan, lisan, 

maupun gambar. Tidaklah mengherankan jika dijumpai banyak umat manusia 

yang dikelabui dengan model iklan atau promosi barang lainnya, lantaran promosi 

tersebut hanya bohong semata dan tidak terbukti dalam realita6 

Islam sebagai agama yang notabene rahmat li al-’alamin tentunya tidak 

dapat membiarkan begitu saja tindakan yang mengandung unsur probabilitas yang 

mengarah pada risiko adanya tipuan atau gharar dalam jual beli. Hal ini karena 

kerelaan antara dua pihak yang berinteraksi dalam jual beli tersebut tidak dapat 

terwujud padahal Allah menyuruh adanya kerelaan dalam sebuah transaksi 

sebagaimana firman Allah Swt QS. al-Nisa’: 29: 

                             

                                 

  
                                                                 

5Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 2 
6Yusuf Qardawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Zainal Arifin Dan Dahlia 

Husain, (Jakarta: Gema Insani, 1997) h. 176 
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Terjemahnya: 

”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.” 

 
Agama Islam juga mengenal prinsip la darara wa la dirar.7 dalam segala 

bidang hukumnya, khususnya menyangkut hubungan antara dua orang yang 

berinteraksi dalam bidang muamalah. Atas dasar itu, perlu ditindaklanjuti lebih 

jauh lagi mengenai apakah suatu promosi komoditi sudah sesuai dengan aturan 

dan ketentuan hukum Islam.  

Praktik promosi produk diabad moderen ini tidak hanya menggunakan 

periklanan sebagai salah satu sarana kampanye pemasaran (marketing), tetapi juga 

menggunakan kiat-kiat promosi penjualan yang sangat beragam variasinya.8 

Promosi penjualan ini, yaitu sperti pemberian hadiah, potongan harga, undian 

berhadiah, percobaan gratis dan banyak lagi bentuk yang lain. Dan hal ini selalu 

didukung dengan seseorang yang akan melakukan pemasaran dengan cara 

langsung bertatap muka dengan konsumen yang lebih di kenal dengan sebutan 

sales.intinya adalah menawarkan insentif kepada konsumen untuk membeli 

produk yang dijual, promosi penjualan ini dengan menggunakan bantuan sales 

adalah bagian dari bentuk promosi produk, yang tentunya bertujuan untuk 

menarik pelanggan agar suatu komoditi laku di pasaran. 

                                                                 
7Abu Abd Allah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 7 (T.T.P: Dar 

Ihya’ Al-Kutub Al-’Arabiyyah, 1987), h. 144. 
8 Phillip Kotler, Manajemen Pemasaran(Jakarta: Prenhallindo, 1997), h. 257 
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Menyadari hal ini, kaum muslimin umumnya, dan pedagang muslim 

khususnya, bertanggung jawab atas usaha pembinaan dimana pengembangan serta 

implementasi etika bisnis dalam setiap usaha dan pekerjaanya. Salah satu bagian 

penting dalam berbisnis adalah bagian untuk mempromosikan suatu barang atau 

dikenal dengan sebutan sales promosi (Sp). Sales promosi adalah usaha yang 

dilakukan seseorang untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. 

Biasanya dalam melakukan kegiatan promosi pemilik barang akan berusaha 

memuji dan mengemukakan keunggulan barang yang dijualnya. Didalam proses 

mempromosikan barang seorang sales mesti memperhatikan dan menjaga nilai-

nilai dan peraturan hukum Islam seperti jujur, menepati janji, adil, dan tidak 

berlebihan dalam mempromosikan suatu barang. 

Berdasarkan pengamatan awal dari penulis diberbagai tempat khususnya 

di pusat perbelanjaan kosmetik Beauty Kendari,penulis melihat masih banyak 

sales promosi yang tidak jujur dalam mengatakan kualitas/mutu barang yang 

dijualnya dan menutup-nutupi kecacatan suatu barang, sehingga para pembeli 

terkecoh oleh bentuk indah suatu barang tanpa mengetahui kelemahanya. 

Khususnya sales promosi produk kecantikan/kosmetik. 

Seperti yang dialami oleh Devi salah seorang pengunjung yang pernah 

berbelanja di BeautyKendari: 

“Saya merasa kecewa terhadap sales promosi produk wardah yang ada di 
Beauty Kendari, karena dia tidak mengatakan apa adanya tentang kualitas 
produk yang dijualnya. Saya pernah ditawarkan untuk membeli pembersih 
wajah yang dijamin bisa menghilangkan jerawat saya untuk jenis kulit 
apapun termasuk jenis kulit saya, kemudian tidak memiliki efek samping. 
Karen aucapanya menjanjikan saya membelinya. Namun kenyataanya 
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setelah saya memakai pembersih wajah tersebut jerawat saya malah 
bertambah. Padahal saya membelinya dengan harga yang cukup mahal.”9 
 

Hal senada juga dialami oleh Vira, berikut paparanya: 

“Saya pernah ditawarkan make up oleh sales promosi kosmetik dengan merek 
yang cukup terkenal dengan harga diskon. Karena diskon saya jadi tertarik 
untuk membelinya. Saya piker dengan diskon saya dapat membeli lebih 
murah. Namun kenyataanya harga yang telah didiskon malah lebih mahal dari 
harga dipasaran.”10 
 

Berawal dari permasalahan diatas maka penulis sangat tertarik untuk 

meneliti tentang hal tersebut dan dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang 

berjudul’’Etika Sales Promosi Kosmetik Wardah di Beauty Persfektif Hukum 

Islam (Studi Kasus Beauty Kendari) 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis dapat mengemukakan 

fokus penelitian yaitu praktik sales promosi kosmetik wardah perspektif hukum 

Islam yang dilakukan di Beauty Kendari. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

yang berhubungan hal tersebut yaitu: 

1. Bagaiman etika sales promosi kosmetik wardah di Beauty  Kendari secara 

umumnya? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sales promosi kosmetik wardah 

di Beauty Kendari? 

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian 

                                                                 
9Devi pembeli(waawancara) , Beauty Kendari, 29 april, 2018. 
10Virapembeli (wawancara)  Beauty Kendari, 29 april, 2018. 
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a. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menetapakan tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menjelaskan etika  sales promosi kosmetik wardah di Beauty 

Kendari. 

2.  Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sales promosi kosmetik 

wardah di Beauty Kendari 

b.  Mamfaat penelitian 

1. Mengetahui etika sales promosi kosmetik wardah di Beauty Kendari. 

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Sales Promosi kosmetik 

wardah di Beauty Kendari. 

Definisi operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam 

memahami tentang maksud dari judul penelitian ini untuk itu, maka penulis akan 

menguraikan definisi-definisi dari judul penelitian ini yaitu: 

1. Etika adalah ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk serta 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. 

2. Sales Promosi adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan 

penjualan dalam jangka pendek.11 

3. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 

berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan hadits atau hukum 

Islam adalah peraturan-peratuaran yang diambil dari wahyu yang 

                                                                 
11Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Jakarta: Granada Press, 2007) h. 148. 
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diformulasikan dalam empat produk yakni fikhi, fatwa, keputusan pengailan. 

Dan undang-undang yang di berlakukan bagi umat Islam.12 

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari 

penelitian ini adalah bagaimana tujuan hukum  Islam terhadap etika sales promosi 

kosmetik wardah di Beauty Kendari 

 

 

 

 

                                                                 
12Antho Mudzar, Membaca Gelombang Ijtihar: Antara Tradisi Dan Liberalisasi, (Cet. I: 

Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91. 
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