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LAMPIRAN 



 

 

Instrumen Penelitian: 

1. Instrumen Rumusan Masalah I: 

Wawancara dengan Pimpinan,Karyawan, dan Konsumen Marina Swalayan: 

1) Bagaimana mekanisme penerapan sistem kartu member di Marina 

Swalayan? 

2) Bagaimana menurut Anda tentang kemungkinan adanya unsur nilai 

kejujuran yang terdapat dalam sistem kartu member Marina Swalayan? 

3) Bagaimana menurut Anda tentang kemungkinan adanya unsur nilai 

keadilan yang terdapat dalam sistem kartu member Marina Swalayan? 

4) Bagaimana menurut Anda tentang kemungkinan adanya unsur nilai 

tanggung jawab yang terdapat dalam sistem kartu member Marina 

Swalayan? 

5) Bagaimana menurut Anda tentang kemungkinan adanya unsur nilai 

kecerdasan yang terdapat dalam sistem kartu member Marina 

Swalayan? 

6) Apa saja keuntungan yang diperoleh konsumen melalui sistem kartu 

member Marina Swalayan? 

 

2. Instrumen Rumusan Masalah II: 

Wawancara dengan konsumen: 

a. Bagaimana menurut Anda tentang kesesuaian nilai kejujuran yang terapat 

dalam penerapan sistem kartu member oleh Marina Swalayan Kota 

Kendari ditinjau dari etika bisnis Islam? 

b. Bagaimana menurut Anda tentang kesesuaian nilai keadilan yang terapat 

dalam penerapan sistem kartu member oleh Marina Swalayan Kota 

Kendari ditinjau dari etika bisnis Islam? 

c. Bagaimana menurut Anda tentang kesesuaian nilai tanggung jawab yang 

terapat dalam penerapan sistem kartu member oleh Marina Swalayan Kota 

Kendari ditinjau dari etika bisnis Islam? 

d. Bagaimana menurut Anda tentang kesesuaian nilai kecerdasan yang 

terapat dalam penerapan sistem kartu member oleh Marina Swalayan Kota 

Kendari ditinjau dari etika bisnis Islam? 

 

3. Instrumen Observasi: 

a. Pengamatan Proses penerapan sistem kartu member Marina Swalayan 

b. Pengamatan Proses transaksi jual beli menggunakan sistem kartu 

member Marina Swalayan 

c. Pengamatan Penerapan nilai tambah/bonus melalui sistem kartu 

member Marina Swalayan 

 



 

 

4. Dokumen 

a. SOP penerapan sistem kartu member Marina Swalayan 

b. Foto-foto terkait penerapan sistem kartu member Marina Swalayan 



 

 

Transkrip Wawancara 

Peneliti   : Izky Lusiana  

Informan 1 : Febi Wahana 

  (Admin order dan payrol Marina) 

  

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

1. 
Bagaimana mekanisme penerapan 

kartu member di Marina?  

Jika konsumen tertarik untuk 

mendapatkan kartu member, maka 

konsumen dapat mengurusnya di 

bagian infomasi. Kemudian dibagian 

informasi, konsumen akan 

memeberikan data yang diminta oleh 

pegawai bagian informasi, misalnya 

Nama, Alamat dan nomer telfon. 

Fungsi kartu member itu sendiri 

ialah pemberian point belanja dan 

potongan harga. Jika konsumen  

berbelanja dilantai 1 dan jumlah 

pembelanjaan mencapai lebih dari 

Rp.20.000 ribu, maka di hitung 1 

point, Dia sistemnya kelipatan. 

Sedangan, jika konsumen berbelajan 

dilantai 2 maka konsemen akan 

pndapatkan potongan harga sebasar 

3%. 

2. 

Bagaimana menurut anda tentang 

kemungkinan adanya unsur nilai 

kejujuran yang terdapat dalam kartu 

Untuk masalah kejujuran dalam 

Kartu member itu, pointnya tidak 

bisa di mainkan, karna langsung 



 

 

member Marina?  tertera. Saat sebut nama, maka 

pointnya akan langsung tertera sama 

yang punya member tersebut. 

Sistemnya computer langsung yang 

seting. Jadi kita tidak bisa  

manipulasi data tersebut. Berapa 

besar jumlah pembelanjaan 

konsumen sudah itu point yang di 

dapat.  

3. 

Bagaimana menurut anda tentang 

kemungkinan adanya unsur nilai 

keadilan yang terdapat dalam kartu 

member Marina? 

Dalam segi keadilan pembuatan 

kartu member konsumen tidak di 

peruntukan untuk satu kalangan saja, 

tetapi untuk semua lapisan 

masyarakat. Disini tidak ada 

pendiskriminasian terhadap banyak 

atau tidaknya materi yang dimiliki 

oleh konsumen, kaya atau pun 

miskin itu sama saja. 

4. 

Bagaimana menurut anda tentang 

kemungkinan adanya unsur nilai 

tanggung jawab yang terdapat dalam 

kartu member Marina ? 

Marina akan memberikan hadiah 

sesuia dengan banyaknya point yang 

telah di kumpulkan oleh konsumen 

yang memiliki kartu member. Pihak 

marina tidak bisa memberikan 

hadiah yang tidak sesuai dengan 

point yang di kumpulkan oleh 

konsumen. Hal ini telah di atur 

dalam buku catalog yang berisi 

beberapa hadiah yang akan diterima 



 

 

oleh konsumen sesuai dengan 

jumlah point yang di kumpulkan. 

Penukaran point dapat dilakukan 

kapan saja, karna waktu 

pengambilan point tidak di tentukan 

oleh marina. 

5. 

Bagaimana menurut anda tentang 

kemungkinan adanya unsur nilai 

kecerdasan yang terdapat dalam kartu 

member Marina? 

Konsumen di toko ini berbeda-beda. 

Ada yang rutin berbelanja dan 

adapula yang hanya sesekali 

berbelanja. Yang rutin bisa saja 

disebabkan karena alamatnya di 

sekitar sini atau hal lain. Begitupula 

yang jarang belanja bisa saja karena 

kebetulan lewat atau di tempat lain 

barang yang diinginkan tidak 

tersedia. Maka kebijakan toko untuk 

memberikan perlakuan yang berbeda 

baik berupa poin maupun potongan 

harga kepada konsumen tetap sya 

kira sangat adil 

6. 

Apa saja keuntungan yang diperoleh 

konsumen melalui kartu member 

Marina? 

Bagi konsumen yang memiliki kartu 

member dan berbelanja di lantai 1 

dengan jumlah pembelanjaan diatas 

harga Rp 20.000, maka dia akan 

mendapatkan 1 point. Kemudian jika 

konsumen yang memiliki kartu 

member berbelanja dilantai 2, maka 

dia akan mendapatkan potongan 



 

 

harga sebesar 3%. Hal ini 

berbanding terbalik dengan 

konsumen yang tidak memiliki kartu 

member. Mereka hanya dapat 

berbelaja dengan harga normal, 

tanpa mendapatkan point atau 

potongan harga. 

 

 

 

  



 

 

Peneliti   : Izky Lusiana  

Informan 2 : Nurhadiana 

  (Karyawan Marina) 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

1. 

Bagaimana menurut anda tentang 

nilai kejujuran yang diterapkan 

melalui kartu member Marina? 

Dalam kejujuran kasir langsung 

menginput sesuai jumlah 

pembelanjaan kita, maka point yang 

kita dapatakan akan langsung  

tertera di system. Jadi tidak ada 

penambahan point untuk karyawan 

maupun konsumen. 

2. 

Bagaimana menurut anda tentang 

nilai keadilan yang diterapkan 

melalui kartu member Marina? 

Marina tidak membedakan member 

untuk karyawan dan untuk 

konsumen. Jadi apa pun yang di 

terima oleh konsemen yang 

memiliki kartu member akan sama 

dengan apa yang diterima oleh 

karyawan. 

3. 

Bagaimana menurut anda tentang 

nilai tanggung jawab yang 

diterapkan melalui kartu member 

Marina? 

Apa pun bentuk tanggung jawab 

yang diberikan pihak marina kepada 

konsumen akan sama yang diberikan 

kepada karyawan. 

4. 

Bagaimana menurut anda tentang 

nilai tambah (Keuntungan) yang 

diterapkan melalui kartu member 

Marina?  

Kalau untuk nilai tambah itu tidak 

ada, Karyawan dan pembeli biasa itu 

sama apa yang diterapkan dalam 

kartu member 

  

 



 

 

Peneliti   : Izky Lusiana  

Informan 3 : Imran 

  (Karyawan Marina) 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

1. 

Bagaimana menurut anda tentang 

nilai keadilan yang diterapkan 

melalui kartu member Marina? 

Penerapan kartu member Marina 

Swalayan adalah kebijakan 

berorientasi pada keadilan 

konsumen. Hal tersebut karena jenis 

konsumen berbeda-beda. Ada 

konsumen yang hanya kebetulan 

mampir belanja dan adapula 

konsumen yang memang menjadi 

langganan tetap yang rutin 

berbelanja di tempat kami. Maka 

tentu tidak adil jika kami 

memberikan perlakuan yang sama 

kepada konsumen. 

2. 

Bagaimana menurut anda tentang 

nilai tanggung jawab yang 

diterapkan melalui kartu member 

Marina? 

Kami di bagian informasi salah 

satunya berfungsi sebagai bentuk 

akuntabilitas dan transparansi 

terhadap segala bentuk program 

Marina Swalayan, khususnya 

layanan sistem kartu member. Kami 

senantiasa menjelaskan sedetail 

mungkin kepada konsumen tata cara 

dan manfaat yang dapat diperoleh 

oleh konsumen jika memiliki kartu 

member. Begitupula jika konsumen 



 

 

ada yang complain meski sampai 

saat ini kami belum menerima 

complain terkait kartu member. 

Selain itu, kami juga bertugas 

melayani konsumen yang ingin 

menukarkan poinnya 

3. 

Bagaimana menurut anda tentang 

nilai tambah (Keuntungan) yang 

diterapkan melalui kartu member 

Marina?  

Kalau untuk nilai tambah itu tidak 

ada, Karyawan dan pembeli biasa itu 

sama apa yang diterapkan dalam 

kartu member 

 

  



 

 

Peneliti   : Izky Lusiana  

Informan 4 : Ima Hakim 

  (konsumen/pelanggan Marina)  

 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

1. 

Bagaimana menurut anda tentang 

nilai kejujuran yang diterapkan 

melalui kartu member Marina?? 

Pihak Marina tidak mungkin 

melakukan kecurangan, seperti 

mengurangi atau menambahkan 

point yang dimiliki oleh konsumen. 

Karena disaat kita sebut nama 

member dia akan langsung muncul 

di layar komputer, jadi pointnya 

langsung tertera di layar dan kita 

sebagai konsumen dapat langsung 

melihatnya. 

2. 

Bagaimana menurut anda tentang 

nilai kecerdasan yang diterapkan 

melalui kartu member Marina? 

Boleh dikata saya setiap mau 

berbelanja ke Marina Swalayan 

apalagi belanja bulanan. Selain 

karena harga barangnya cukup 

murah juga bisa mengumpulkan 

poin dan tentunya potongan harga 

sebesar 3%. Bagi kami ibu rumah 

tangga, tentu ini sangat menarik 

perhatian kami. Dari poin yang 

terkumpul, saya sudah beberapa kali 

menukarkannya dengan produk. 

Alhamdulillah, lumayan 

3. 
Bagaimana menurut Anda tentang 

kesesuian nilai kecerdasan yang 

Pihak Marina memberikan 

keuntungan bagi pelanggan yang 



 

 

terdapat dalam penerapan kartu 

member oleh Marina Swalayan di 

tinjau dari etika bisnis Islam? 

menjadi member di Marina 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Peneliti   : Izky Lusiana  

Informan 5 : Arni 

  (konsumen Marina)   

 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

1. 

Bagaimana menurut anda tentang 

nilai tanggung jawab yang 

diterapkan melalui kartu member 

Marina?? 

Saat saya ingin mendaftar untuk 

memperoleh kartu member saya 

dilayani oleh bagian informasi. 

Semua syarat dan manfaat dijelaskan 

dengan lengkap. Begitu juga saat 

saya ingin menukarkan poin, saya 

langsung dilayani bagian informasi 

dan diberikan produk sesuai dengan 

jumlah poin yang saya miliki 

2. 

Bagaimana menurut anda tentang 

nilai kecerdasan yang diterapkan 

melalui kartu member Marina? 

Saya awalnya kebetulan mampir 

membeli kebutuhan. Namun pada 

saat membayar di kasir, pihak kasir 

menanyakan kartu member. Tapi 

saya tidak mempunyai kartu 

member. Kemudian saya ditawari 

kartu member secara gratis lengkap 

dengan penjelasan manfaat yang 

bisa diperoleh akhirnya saya rutin 

belanja di Marina. 

3. 

Bagaimana menurut Anda tentang 

kesesuian nilai keadilan yang 

terdapat dalam penerapan kartu 

member oleh Marina Swalayan di 

tinjau dari etika bisnis Islam? 

Konsumen yang memiliki kartu 

member dan dia berbelanja di lantai 

1 akan mendapatkan point dan jika 

berbelanja di lantai 2 akan 

mendapatkan diskon 3%, Sedangkan 



 

 

yang tidak punya kartu member dia 

tidak mendapatkan point dan diskon 

 

 

 

4 

. 

 

Bagaimana menurut Anda tentang 

kesesuian nilai keadilan yang 

terdapat dalam penerapan kartu 

member oleh Marina Swalayan di 

tinjau dari etika bisnis Islam? 

 

Saya senang berbelanja di Marina 

Swalayan selain barangnya murah, 

saya juga bisa mengumpulkan point 

sebanyak mungkin dan bisa 

menukarnya sesuai dengan hadiah 

yang disediakan pihak Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Peneliti   : Izky Lusiana  

Informan 6 : Yani 

  (Konsumen Marina) 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

1. 

Bagaimana menurut Anda tentang 

kesesuaian nilai kejujuran yang 

terapat dalam penerapan sistem kartu 

member oleh Marina Swalayan Kota 

Kendari ditinjau dari etika bisnis 

Islam? 

 

Kita dapat langsung melihat poin 

yang dimiliki pada layar computer 

saat melakukan pembayaran di kasir 

dan potongan harga atau total hemat 

yang dimiliki konsumen sebesar 3% 

pada setiap struk belanja setiap 

melakukan transaksi. Berbagai hal 

tersebut tentu saja adalah nilai 

kejujuran yang bertujuan untuk 

menjaga kepercayaan konsumen 

terhadap program kartu member 

yang dimiliki oleh Marina 

Swalayan. 

2. 

Bagaimana menurut Anda tentang 

kesesuaian nilai kejujuran yang 

terapat dalam penerapan sistem kartu 

member oleh Marina Swalayan Kota 

Kendari ditinjau dari etika bisnis 

Islam? 

 

Jika konsumen yang memiliki kartu 

member maka dia mendapatkan 

point dan potongan harga, 

sedangkan yang tidak memiliki dia 

tidak mndapatkan kedua-duanya 

  

 



 

 

Peneliti   : Izky Lusiana  

Informan 7 : Helminasari 

  (Konsumen Marina) 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

1. 

Bagaimana menurut Anda tentang 

kesesuian nilai kejujuran yang 

terdapat dalam penerapan kartu 

member oleh Marina Swalayan di 

tinjau dari etika bisnis Islam? 

Saat saya berbelanja di Marina, dan 

telah melakukan transaksi point 

yang saya dapatkan langsung tertera 

di komputer kasir dan saya pun 

langsung melihat. Jadi kasir tidak 

mungkin memanipulasi point yang 

kita miliki. Karena setelah transaksi 

pihak kasir langsung mengeluarkan 

dari aplikasi tersebut dan langsung 

melayani konsemen yang lain 

2. 

Bagaimana menurut Anda tentang 

kesesuian nilai keadilan yang 

terdapat dalam penerapan kartu 

member oleh Marina Swalayan di 

tinjau dari etika bisnis Islam? 

Pihak Marina tidak membedakan 

kartu member untuk karyawan dan 

kartu untuk konsumen. Kebetulan 

waktu saya transaksi di kasir 

karyawan Marina sedang transaksi 

dan kartu membernya pun sama 

dengan kartu member konsumen. 

Warna dan bentuknya pun sama. 

3. 

Bagaimana menurut Anda tentang 

kesesuian nilai tanggung jawab yang 

terdapat dalam penerapan kartu 

member oleh Marina Swalayan di 

tinjau dari etika bisnis Islam? 

Awalnya tidak begitu tertarik untuk 

membuat kartu member, hanya saja 

kemenakan saya cerita tentang kartu 

member ini, sayapun tertarik, toh 

pembuatan kartu ini tidak memakan 

biaya sama sekali. Karyawan di 



 

 

swalayan ini cukup bertanggung 

jawab. Kami para pelanggan yang 

mau membuat kartu member diberi 

informasi penuh tentang kartu 

member ini, dan segala pertanyaan 

yang tidak saya mengerti mengenai 

kartu member ini dilayani oleh 

karyawan dan dijelaskan secara jelas 

 



1. Proses Wawancara  

  

  

 

 



2. Penggunaan kartu member saat transaksi 

  

 

3. Pengimputan nama pengguna member 

 

  



4. Sedang melihat katalog hadiah untuk penukaran point belanja 

  

5. buku katalog untuk penukaran point 
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