
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1   Penelitian Relevan  

1. Kurniasari, melakukan penelitian dengan judul 

”Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pemasaran 

Produk Bank Syariah Mandiri Di Polewali Mandar” 

penelitian ini membahas tentang etika bisnis Islam 

dalam pemasaran produk  dimana etika bisnis Islam ini 

diimplementasikan dalam pemasaran produk bank 

syariah mandiri polewali mandar. Pemasaran produk 

Bank Syariah Mandiri di polewali mandar meliputi 

analisis peluang, promosi dan melakukan kerjasama 

kepada instansi mitra kerjauntuk promise produk 

melalui sponsor. Implementasi pemasaran berdasarkan 

etika bisnis Islam pada Bank Syariah Mandiri polewali 

mandar telah diterapkan dengan baik, baik itu prinsip 

kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip mengutamakan 

kejujuran dan juga harus memberikan pelayanan yang 

baik yang sesuai dengan aturan bisnis yang disyariatkan 

oleh Allah SWT. Bukan hanya sekedar mencari 

keuntungan saja tetapi mengikuti aturan bisnis yang 

sesuai. (Kurniasari, 2018) 

a. Persamaan penelitian ini  antara lain, sama-sama 

meneliti tentang etika pemasaran Islam pada 

lembaga keuangan syariah. Yang mana mencakup 

etika dalam mempromosikan barang dan jasa serta 

sikap pada saat menghadapi nasabah. 

b. Perbedaan penelitian ini antara lain, penelitian 

sekrang bukan hanya bagaimana etika pemasaran 

syariah dalam lembaga keuangan syariah, namun 

juga bagaimana minat nasabah menggunakan jasa 

keuangan yang dipromosikan atau dipasarkan sesuai 
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dengan etika pemasaran syariah dan dapat 

mengetahui faktor penghambat dan pendukung 

dalam menjalankan etika pemasaran Islam. 

2. Wahida, Della Yuana, melakukan penelitian yang. 

berjudul ”Implementasi Etika Pemasaran Islam Pada 

Bpr Syariah Mitra Harmoni Malang”. Penelitian ini 

memanfaatkan metodologi pencerahan subjektif. 

Informasi yang dikumpulkan melalui persepsi langsung, 

rapat, dan dokumentasi. Pemeriksaan informasi yang 

digunakan adalah memecah semua informasi, 

mengurangi informasi, menyusun informasi hasil 

penurunan ke dalam unit-unitnya dan menempatkannya. 

Subjek dalam pemeriksaan ini adalah tujuh informan 

dalam dan luar. Hasil investigasi menunjukkan bahwa 

BPR Mitra Syariah Harmoni Malang telah 

melaksanakan sembilan akhlak periklanan Islami yang 

terdiri dari karakter yang mendalam(taqwa), berlaku adil 

dan berbisnis (al’adl), berkepribadian baik dan simpatik 

(shiddiq), melayani nasabah dengan rendah hati 

(khidmah), jujur dan terpercaya (al-amanah), tidak suka 

menjelek jelekan .(ghibah), tidak suka berburuk sangka 

(su’udzon),selalu menepati janji dan tidak curang 

(tahfit), tidak melakukan suap .(risywah). (Wahida, 

Della Yuana, 2018) 

a. Persamaan penelitian ini  antara lain, sama-sama 

meneliti tentang etika pemasaran Islam pada 

lembaga keuangan syariah.  

b. Perbedaan penelitian ini antara lain, penelitian 

sekarang bukan hanya bagaimana lembaga 

keuangan dalam menerapkan  etika pemasaran 

syariah dalam lembaga keuangan syariah, namun 

juga bagaimana minat nasabah menggunakan jasa 
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keuangan yang dipromosikan atau dipasarkan sesuai 

dengan etika pemasaran syariah dan dapat 

mengetahui faktor penghambat dan pendukung 

dalam menjalankan etika pemasaran Islam. 

3. Ali Husein Karbala, judul penelitiannya. “pengaruh 

etika pemasaran Islam terhadap keputusan nasabah 

dalam menggunakan produk jasa keuangan 

syariah”dalam sebuah bisnis, promosi adalah hal utama 

dari sebuah pergerakan bisnis. Periklanan adalah cara 

untuk mengatur dan melaksanakan ide, menilai, 

kemajuan, dan penyebaran pemikiran, tenaga kerja dan 

produk untuk membuat perdagangan yang memenuhi 

tujuan individu dan otoritatif. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh perilaku akhlak yang 

Islami terhadap pilihan klien dalam memanfaatkan 

administrasi keuangan syariah (pelajari di BMT Mitra 

Usaha Ummat. Jl. Jangkang Besi Ruko, Pasar Jangkang, 

Widodomartani, Ngemplak, Sleman Yogyakarta). (Ali 

Husein Karbala, 2018). 

a. Persamaan penelitian ini  antara lain, sama-sama 

meneliti tentang etika pemasaran Islam pada 

lembaga keuangan syariah.  

b. Perbedaan penelitian ini antara lain, penelitian 

sekarang menggunakan metode kualitatif yang 

mana menganalisis etika pemasaran syariah dalam 

lembaga keuangan syariah, dan juga bagaimana 

minat nasabah menggunakan jasa keuangan yang 

dipromosikan atau dipasarkan sesuai dengan etika 

pemasaran syariah dan dapat mengetahui faktor 

penghambat dan pendukung dalam menjalankan 

etika pemasaran Islam. 
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4. Andini Rohmah Fadhilah, melakukan penelitian yang 

berjudul “implementasi Etika Promosi Islam Pada Bank 

Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengentahui 

implementasi etika promosi Islam pada BRI Syariah 

Kantor Cabang Malang. Metode yang di gunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan study kasus. Informasi 

dalam penelitian ini merupakan hasil pertemuan dengan 

beberapa narasumber yang dijadikan subjek penelitian. 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan 

triangulasi waktu. Penyelidikan informasi dalam 

pemeriksaan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu pemeriksaan 

khusus terhadap semua informasi, mengurangi 

informasi, dan mengumpulkan informasi dari hasil 

penurunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemajuan di BRI bagian syariah kota Malang sesuai 

dengan etika promosi Islam yang terdiri dari jujur dan 

transparan, tidak berlebihan, tanggung jawab, amanah 

dan istiqomah, tidak memaksa dan tidak melakukan 

suap. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat 

kekurangan, lebih tepatnya belum adanya transparan 

pada salah satu media promosi yang dapat diakses di 

BRI Syariah Malang. Penyelidikan penelitian ini 

bermanfaat untuk mendorong yayasan perbankan untuk 

juga meningkatkan sifat latihan khusus yang sesuai 

dengan sudut pandang Islam dan untuk menyebarkan 

data ke wilayah lokal skolastik untuk memperluas 

pemahaman moral kemajuan Islam di perbankan Islam. 

(Andini Rohmah Fadhilah, 2020) 
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a. Persamaan penelitian ini  antara lain, sama-sama 

meneliti tentang etika pemasaran Islam pada 

lembaga keuangan syariah.  

b. Perbedaan penelitian ini antara lain, penelitian 

sekarang bukan hanya bagaimana lembaga 

keuangan dalam menerapkan  etika pemasaran 

syariah dalam lembaga keuangan syariah, namun 

juga bagaimana minat nasabah menggunakan jasa 

keuangan yang dipromosikan atau dipasarkan sesuai 

dengan etika pemasaran syariah dan dapat 

mengetahui faktor penghambat dan pendukung 

dalam menjalankan etika pemasaran Islam. 

5. M Arif Wicaksono, malakukan penelitian yang berjudul 

‘implementasi pemasarean syariah pada BMT 

Maslahah Cabang Wagir Malang”. Pemasaran yang 

tidak berlandaskan pada ketuhanan akan cenderung 

melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Agama. 

Bentuk kegiatan seperti menghalalkan segala cara agar 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Sehingga melupakan akan aturan-aturan yang sudah 

diterapkan oleh norma Agama. Maka perlu adanya 

panduan pemasaran Syariah yang berlandaskan pada Al-

Qur’an dan Hadist. Pemasaran syariah dengan 4 

karakteristik nya teistis, etis, realistis dan humanistis 

menjadikan panduan para pemasar dalam menjalani 

pemasaran yang dilandasi dengan jiwa spiritual, etika 

dalam bisnis dan professional dalam bekerja. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan 

keberhasilan pemasaran syariah pada BMT Maslahah 

Cabang Wagiri Malang. Telah menerapkan 4 

karakteristik pemasaran syariah. Karakteristik realistis 

menetapkan margin murah dan libur kantor hari jumat. 
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Karakteristik humanistis memberikan pelayanan yang 

sama dan pendistribusian program zakat maal disekitar. 

Keberhasilan pemasaran syariah yaitu dalam merubah 

paradigm masyarakat produk syariah mahal menjadi 

produk syariah murah, meningkatkan hubungan dengan 

nasabah dan adanya kerjasama tim. (M Arif Wicaksono, 

2019).  

a. Persamaan penelitian ini  antara lain, sama-sama 

meneliti tentang etika pemasaran Islam pada lembaga 

keuangan syariah.  

b. Perbedaan penelitian ini antara lain, penelitian 

sekarang bukan hanya bagaimana lembaga keuangan 

dalam menerapkan  etika pemasaran syariah dalam 

lembaga keuangan syariah, namun juga bagaimana 

minat nasabah menggunakan jasa keuangan yang 

dipromosikan atau dipasarkan sesuai dengan etika 

pemasaran syariah dan dapat mengetahui faktor 

penghambat dan pendukung dalam menjalankan etika 

pemasaran Islam. 

 

1.2 Landasan Teori 

Berdasarkan hasil bacaan yang ekstensif terhadap 

literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti. Maka penulis mendemonstrasikan nya sebagai berikut: 

 

2.2.1 Teori Etika 

Menurut. “Kamus. Besar. Bahasa. Indonesia” yang. 

baru (Dapartement Pendidikan. Kebudayaan. 1988), etika. 

dijelaskan. dengan. membedakan tiga arti:..“1) ilmu tentang 

apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan. 

kewajiban moral (akhlak); 2). kumpulan asas atau nilai yang 

berkenaan dengan akhlak; 3)..nilai mengenai benar dan salah 
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yang dianut suatu golongan atau masyarakat”. (K. Bertnes, 

2007; 05) 

Istilah etika berasal dari bahasa yunani kuno (ethos) 

dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal 

yang biasa; padang rumput; kandang; kebiasaan, adat; akhlak, 

watak, perasaan; sikap, cara berfikir, dalam bentuk jamak (ta 

etha). artinya adalah; adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah 

yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah “Etika” yang 

.Oleh Filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322 s.M) sudah 

dipakai untuk menunjukan filsafat moral. Maka etika berarti 

ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau. ilmu tentang adat 

kebiasaan (K. Bertnes, 2007; 04) 

Menurut K. Bertnes 2007, ada dua pemahaman 

moral: praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, moral 

menyiratkan nilai-nilai dan standar moral yang baik dilatih 

atau tidak, terlepas dari kenyataan bahwa mereka harus dilatih. 

Moral sebagai “down to earth” mengandung arti yang setara 

dengan kualitas etika, tepatnya apa yang harus dilakukan, tidak 

boleh dilakukan, harus dilakukan, dll. Moral sebagai refleksi 

adalah penalaran yang baik. 

 Etika adalah ilmu yang meneliti perilaku moral, 

namun ada pendekatan berbeda untuk mempertimbangkan 

kualitas yang mendalam atau cara logis yang berbeda untuk 

menangani perilaku moral. Untuk situasi ini moral dipisahkan 

menjadi tiga metodologi yang dalam setting ini diberikan 

secara teratur, yaitu moral yang berbeda spesifik, moral yang 

mengatur, dan meta-moral. 

a) Etika deskriptif yaitu menggambarkan perilaku moral dari 

sudut pandang yang luas, misalnya adat istiadat, praduga 

positif atau negatif, kegiatan yang boleh atau tidak boleh. 

Moral yang mencerahkan mempertimbangkan kualitas 

etika yang ada pada orang-orang tertentu, dalam 
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masyarakat atau desain tertentu, dalam periode yang 

dicatat, dll. 

b) Etika normatif, adalah bagian utama dari moral dan wilayah 

dimana percakapan paling menarik tentang masalah moral 

terjadi. Disini guru yang bersangkutan tidak bertindak 

sebagai orang yang tidak memihak, seperti halnya dengan 

moral yang ekspresif, namun ia melibatkan dirinya dengan 

membuat keputusan tentang perilaku manusia. 

c) Meta etika, awalan meta- (dari bahasa Yunani) berarti 

"melampaui", "melampaui". Istilah ini dilembagakan untuk 

menunjukkan bahwa yang dibicarakan disini bukanlah 

kualitas etika secara lugas, tetapi apa yang kita katakan 

dibidang kualitas yang mendalam. Metaetika tampaknya 

bergerak pada tingkat yang lebih tinggi daripada perilaku 

moral, lebih spesifik pada tingkat "bahasa moral" atau 

bahasa yang kita gunakan dibidang etika. (K. Bertnes, 2007, 

19) 

Menurut Kartajaya dan Sula, dalam penelitian 

(Della Yuana Wahida, 2018; 109) Ada beberapa etika dalam 

melakukan pemasaran yaitu; 

1. Memiliki kperibadian spiritual (taqwa). 

Sebuah hadist diriwayatkan dari Umar ra yang mengatakan 

aku mendengar Rosulullah. SAW Bersabda. : 

 
 “sekiranya kalian bertawakal (menyerah.) kepada.. Allah. 

dengan sungguh-sungguh, maka Allah. akan memberikan 

rezeki..kepada kalian seperti burung yang keluar dipagi 

hari dengan perut kosong (lapar), tetapi kembali disore 

hari dengan perut penuh (kenyang)”.  
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Hadist ini dengan jelas menerangkan bahwa betapa Allah 

akan memudahkan rezeki kepada kita sepanjang kita tetap 

bertawakal kepada-Nya dengan sungguh-sungguh. 

2. Berkepribadian. baik dan simpatik (shiddiq). 

Secara bahasa shiddiq berasal dari kata “shadaqa” yang 

memiliki beberapa arti yaitu, benar, jujur, dapat dipercaya, 

sesuai dengan apa yang dikatakan dan diamalkan 

(integritas), ikhlas, tulus, keutamaan kebaikan dan 

kesungguhan. Al-Quran senantiasa berwajah manis dan 

simpatik. Al-Quran juga menganjarkan untuk rendah hati 

dan bertutur kata manis. 

3. Berlaku adil dalam berbisnis (al’adl) 

“Berbisnislah kalian secara adil”, demikian kata Allah 

SWT. Mari kita lihat potongan firman-Nya “berusahalah 

secara adil” ini  adalah akhlak yang harus dimiliki seorang 

syariah marketer. Berbisnis secara adil adalah wajib 

hukumnya. Bukan hanya imbauan dari Allah SWT. Sikap 

adil termasuk diantara nilai-nilai yang diterapkan dalam 

Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. 

4. Melayani nasabah dengan rendah hati (khidmah) 

Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang 

pemasar. Tanpa sikap melayani yang melekat dalam 

kepribadiannya, dia bukanlah seorang. yang. berjiwa 

pemasar. Melekat dalam sikap melayani ini adalah sikap 

sopan, santun, dan bersahabat saat berelasi dengan mitra 

bisnis. 

5. Selalu menepati janji dan tidak curang (tahfit) 

Allah SWT. berfirman tentang sikap amanah, dalam surah 

Al-Baqarah ayat 283 : 
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Terjemahannya : “ dan jika kamu dalam perjalanan 

sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang jaminan yang dipegang tetapi,  

jika sebagian kamu memepercayai 

sebagian lain, hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya 

dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah tuhannya dan jangan lah kamu 

menyembunyikan kesaksian, karena 

barang siapa menyembunyikannya, 

sungguh, hatinya kotor (berdosa). 

Allah maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan” 

Dalam ayat di atas jelas diterangkan bahwa pentingnya 

menepati janji dan dilarang untuk berbuat  suatu 

kecurangan. 

6. Jujur dan terpercaya (Al Amanah) 

Diantara akhlak yang harus menghiasi bisnis syariah dalam 

setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Kadang-kadang 

sifat jujur dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang-

orang awam manakalah tidak dihadapkan godaan duniawi. 

Disinilah Islam menjelaskan bahwa kejujuran yang hakiki 

itu terletak pada muamalah mereka. 

7. Tidak. berburuk. sangka (su’udzon)  
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Saling menghormati atau sama lain merupakan ajaran Nabi 

Muhammad SAW. Yang harus diimplementasikan dalam 

prilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha 

menjelekan pengusaha yang lain, hanya bermotifkan 

persaingan bisnis. 

8. Tidak suka menjelek-jelekkan (ghibah) 

Penyakit hati yang lain, selalu su uzh-hann, yang banya 

menimpa umat Islam, termasuk praktisi dan akademisi 

ekonomi syariah, adalah ghibah. kita dilarang Ghibah 

(mengumpat/ menjelek-jelekan) seperti firman Allah. “ dan 

jangan sebagian dari kamu mengumpat sebagaian yang 

lain”. 

9. Tidak melakukan suap (risywah) 

Dalam Islam, menyuap (risywah) hukumnya haram dan 

menyuap termasuk kategori makan harta orang lain dengan 

cara batil. 

Ki Hajar Dewantara (1962), mengartikan etika 

merupakan ilmu yang memepelajari soal kebaikan dan 

keburukan didalam hidup manusia semuanya, teristimewa 

yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat berupa 

pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya. 

(academia.edu). 

Etika adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang 

mengatur hidup manusia. Etika adalah bagian dari filsafat yang 

membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau 

moralitas. Etika ekonomi Islam sebagaimana dirumuskan oleh 

para ahli ekonomi Islam, adalah suatu ilmu yang mempelajari 

aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam keguatan 

ekonomi dengan memperlihatkan perbuatan manusia.  

Tujuan etika Islam menurut kerangka berpikir filsafat 

adalah memperoleh kesamaan ide bagi seluruh manusia 

disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik 
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dan buruk sejauhmana dapat dicapai  dan diketahui menurut 

akal pikiran manusia  

Diantara nilai nilai etika ekonomi Islam yang 

terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi Islam adalah terdapat 

dua prinsip pokok, yaitu sebagai berikut. 

a. Tauhid, Pedoman tauhid ini menunjukkan kepada manusia 

keesaan Allah sehingga ada akibat bahwa keyakinan dalam 

segala hal harus dimulai dan diakhiri hanya kepada Allah 

SWT. Keyakinan seperti itu dapat mengarahkan seseorang 

untuk mengungkapkan bahwa "sungguh permohonan, 

cinta, dan wafat saya adalah khusus untuk Allah, seluruh 

alam". Standar ini kemudian menghasilkan unit-unit 

sinergis yang saling terkait didalam struktur tauhid. 

Solidaritas dalam pelajaran tauhid hendaknya memiliki 

saran-saran untuk solidaritas manusia dan manusia seperti 

halnya solidaritas manusia dan faktor lingkungan yang 

biasa. 

b. Prinsip keseimbangan menunjukkan kepada orang-orang 

bagaimana menerima bahwa semua yang Allah ciptakan 

berada dalam kondisi keseimbangan dan kesepakatan. 

Pedoman ini meminta agar manusia tidak hanya hidup 

dalam keseimbangan, kerukunan dan persahabatan dengan 

dirinya sendiri, tetapi juga mengatur manusia untuk 

melaksanakan ketiga sudut tersebut sepanjang kehidupan 

sehari-hari. (Aris Baidowi, 2016;) 
 

 Sementara menurut Burhanuddin Salam (1993), 

istilah akhlak berasal dari bahasa latin yaitu “ethic”, sedangkan 

dalam bahasa yunani ethikos merupakan assortment of good 

standard or worth ethic, yang sebenarnya kepentingannya 

adalah propensity, propensity, jadi dalam arti pertama, apa 

yang dikatakan dapat diterima. sesuai dengan kecenderungan 



K a j i a n  P u s t a k a  | 19 

 

masyarakat (sekitar saat itu). Perlahan-lahan pemahaman 

moral berubah dan menciptakan sesuai dengan pergantian 

peristiwa dan kebutuhan manusia. Kemajuan pemahaman 

moral tidak dapat dipisahkan dari substansinya bahwa akhlak 

adalah ilmu yang berbicara tentang persoalan perbuatan atau 

tingkah laku manusia, mana yang dipandang hebat dan mana 

yang dianggap lihai. Berbeda istilah akhlak itu baik, tidak 

patut, kebiasaan, etika, akhlak adalah ilmu bukan ajaran. 

Akhlak dalam bahasa Arab disebut akhlak, yang merupakan 

bentuk jamak dari kata khuluq yang mengandung arti adat 

istiadat, pergaulan, ciri karakter, kebiasaan, dan agama. Istilah 

akhlak dicirikan sebagai demonstrasi standar (Standard Of 

Conduct) yang mendorong seseorang, moral adalah 

penyelidikan atas aktivitas dan etika yang sah dan benar yang 

diambil seseorang. 

Berikut ini adalah etika dalam bekerja yang dilakukan 

Rasulullah SAW yaitu: 

a. Bekerja sampai tuntas, dapat diartika bahwa pekerjaan 

tersebut dapat diselesaikan dengan hasil yang sangat 

memuaskan, proses kerjanya baik, input atau bahan baku 

yang digunakan dalam bekerja juga efisien, dan semua 

tersebut dapat dilakukan apabila semua proses pekerjaan 

direncanakan dengan baik, dan dilaksanakan dengtan 

dukungan pengetahuan, keterampilan dan sikap iklas dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

b. Bekerja dengan ikhlas, Islam tidak menguraikan alasan 

untuk bekerja secara umum saja, khususnya kehidupan 

kekal dan harapan untuk pergi ke surga. Dengan cara ini, 

proporsi pencapaian pekerjaan, bukan hanya kekayaan dan 

jabatan seperti rencana pendidikan, tetapi juga berfokus 

pada cara kerja yang paling mahir dengan memanfaatkan 
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hasil kerja yang bagus dan benar serta tidak merugikan 

orang lain. 

c. Bekerja dengan tanggung jawab, pelaku muslim 

senantiasa menyadari adanya prinsip pertanggungjawaban 

ganda, yaitu yang dilakukan di dunia 

dipertanggungjawabkan didunia dan akhirat. Memiliki rasa 

tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan 

kewajiban. 

d. Bekerja keras, dapat diartikan sebagai bekerja dengan 

semangat dan inspirasi. Manusia adalah mahluk produksi 

yang ideal dari Allah, manusia diberi tubuh ideal dengan 

kemampuan dan cara berpikir mereka. 

e. Bekerja sebagai bentuk pelayanan, dapat diartika sebagai 

bentuk usaha melayani kebutuhan oranglain. Bekerja 

sebagai bentuk pelayanan, yang sekarang dikenal dengan 

kepuasan konsumen.(AA Al farisi, 2015; 22-23) 

 Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalan 

bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam Sehingga dalam 

mempertahankan bisnis tidak khawatir sebab, sudah diyakini 

sesuatu yang baik dan benar. Moral, baik atau kebajikan adalah 

nilai-nilai yang mendorong orang untuk menjadi manusia 

seutuhnya. Seperti keaslian, kehormatan, kesetaraan, 

kesempatan, kebahagiaan dan cinta. (Erly Juliyani, 2016: 65) 

 Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban 

oleh etika  bisnis Islam. Di jelaskan sebagai berikut (Erly 

Juliyani, 2016: 66): 

 Moral bisnis melalui penemuan pendekatan untuk 

menyesuaikan dan mengatur kepentingan yang berbeda 

dalam dunia bisnis. 

 Akhlak bisnis juga berperan dalam mengubah kesadaran 

masyarakat tentang bisnis secara terus menerus, khususnya 
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bisnis Islami. Terlebih lagi, caranya biasanya dengan 

memberikan kesepakatan dan sudut pandang lain tentang 

bisnis dengan memanfaatkan pembinaan kualitas yang baik 

dan mendalam, yang kemudian dirangkum dalam suatu 

jenis moral bisnis. 

 Akhlak bisnis, khususnya akhlak Islam, juga turut berperan 

dalam memberikan jawaban atas berbagai persoalan bisnis 

saat ini yang semakin jauh dari kualitas moral. Adapun 

dalam bisnis akhlak harus benar-benar mengacu pada 

sumber fundamental, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah.  

 Kata akhlak tidak dapat dipisahkan dari kata ethos 

dalam bahasa yunani yang berarti kecenderungan (adat 

istiadat) atau karakter (charcter) dipenghujung hari, misalnya 

dalam arti dan referensi kata webster menyiratkan keunikan 

karakter, pengertian, moral. karakter, atau keyakinan yang 

mengatur individu, pertemuan atau kemapanan. (Faisal 

Badroen Dkk, 20: 4-5) 

 Etika bisnis merupakan sekumpulan kualitas tentang 

hebat, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis bergantung 

pada standar kualitas etika. Dalam arti lain, moral bisnis 

menyiratkan sekumpulan standar dan standar dimana manajer 

keuangan harus fokus pada mereka dalam bergaul, 

menjalankan dan mengidentifikasi dengan mencapai tujuan 

bisnis mereka secara aman (Faisal Baderoen Dkk, 2016: 15) 

 Terlebih lagi, moral bisnis juga dapat berarti 

renungan atau refleksi tentang kualitas etika dalam aspek 

keuangan dan bisnis, khususnya refleksi atas aktivitas yang 

hebat, mengerikan, luar biasa, keji, benar, melenceng, masuk 

akal, keliru, tidak pantas, tidak pantas dari seseorang. 

berperilaku dalam bisnis dan pekerjaan. 
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 Mempromosikan dapat dianggap bermoral jika 

memenuhi dua komponen utama, khususnya bersikap lembut 

dan ramah. Pertama-tama, kemajuan harus menggunakan kata-

kata yang halus. Seorang pengelola uang harus bersahabat 

dalam kemajuan. Dengan cekatan Barat, standar moral dalam 

dunia bisnis mengacu pada empat hal, untuk lebih spesifik: 

a. Mengandung unsur utilitas (manfaat) 

b. Terdapat unsure hak dan kewajiban  

c. Mengandung keadilan dan kejujuran 

d. Mengandung unsure melindungi. (Faisal Baderoen dkk, 

2016: 71) 

Seorang marketer yang baik harus memiliki 

kemampuan bertutur sapa dengan lemah lembut. Sebagaimana 

praktik yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam 

mendakwahkan ajaran Islam. Allah berfirman dalam Q.S. al-

Nahl (16): 125 yang berbunyi:  

 
Terjemahan. :.“Serulah. (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk”.(Q.S. al-

Nahl) 

.Dalam kaitannya dengan persoalan bisnis, Nabi 

Muhammad SAW menegaskan bahwa Allah SWT 

memberikan rahmat kepada seseorang yang ramah dan toleran 
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dalam berbisnis sebagaimana dalam dunia perbankan 

memberikan layanan terbaik kepada nasabah dapat dilakukan 

dengan cara tegur sapa yang sopan dan santun, terima kasih, 

dan senyum ramah, jangan risih dengan mengucapkan minta 

maaf jika salah. Dan jangan pernah mengajak nasabah 

berdebat walaupun anda benar. Rasulullah SAW 

menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam 

melaksanakan jual beli. Suka mengalah namun tetap penuh 

tanggung jawab.  

 

2.3 Teori Pemasaran 

Pemasaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Kontemporer adalah perihal menjual belikan barang dagangan 

/ perihal menyebarluaskan kepada masyarakat luas. 

(Halimatus Sahla, 2019; 58) 

Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula 

(2006), menyampaikan bahwa ada 4 (empat) karakteristik 

pemasaran syari'ah, yaitu ketuhanan (rabbaniyyah), Etis 

(akhlaqiyyah), realistis (al-waqi'iyyah) dan humanistis 

(insaniyyah) yaitu sebagai berikut:(Halimatu Sahla, 2019;58-

59). 

a. Ketuhanan (rabbaniyah) 

 Salah satu khas pemasaran syariah adalah sifat nya 

yang religius.Semangat pengiklan syariah menerima bahwa 

hukum surgawi adalah hukum yang paling menarik, sehingga 

mereka akan menyetujuinya dalam setiap tindakan 

menampilkan yang dilakukannya. Dalam setiap 

perkembangan tindakan yang diselesaikan, harus secara 

konsisten didasarkan pada hukum Islam. Seorang pengiklan 

syariah meskipun dia tidak bisa melihat Allah, dia akan selalu 

merasa bahwa Allah terus mengawasinya. Karena pengiklan 
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syariah akan selalu merasa bahwa setiap aktivitas yang mereka 

lakukan akan dinilai. 

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al - 

Zalzalah ayat 7-8,  

ةٍ َخْيًرا يََّرٗه ۚ ةٍ  فََمْن يَّْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ َوَمْن يَّْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

ا يََّره ٗٗ َشرًّ  
Terjemahan :“Maka barangsiapa mengerjakan 

kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya dan barangsiapa 

mengerjakan kejahatan seberat zarrah, 

niscaya dia akan melihat (balasan) 

nya.”(Q.S. Al - Zalzalah ayat 7-8) 

b. Etis (akhlaqiyyah) 

 Keistimewaan lain dari syariah marketer adalah 

berfokus pada masalah moral disemua bagian latihannya. Iklan 

syariah adalah ide promosi yang memajukan kualitas baik dan 

moral tanpa memandang agama, karena semuanya universal. 

c. Realistis (al-waqi'iyyah) 

 Pemasaran syariah bukan lah konsep restriktif, 

fanatis, memusuhi kemajuan, dan tidak terikat, tanpa ide 

promosi yang dapat disesuaikan. Pengiklan syariah tidak 

menyiratkan bahwa pengiklan harus terlihat Badui dan 

menghindari ikatan. Bagaimanapun, pengiklan syariah harus 

dalam hal apapun terlihat bersih, bersih, dan lugas tidak 

memperhatikan gaya atau gaya berpakaian yang dikenakan. 

d. Humanistis (insaniyyah) 

 Komponen lainnya adalah sifat humanistisnya yang 

tersebar luas. Definisi humanistik adalah bahwa syariah dibuat 

untuk orang-orang agar pangkatnya dinaikkan, naluri 

manusianya dijaga dan dilindungi, dan kualitas makhluknya 

dapat dikendalikan oleh arahan syariah. Syariah Islam adalah 
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syariah humanistik, dibuat untuk orang-orang yang 

ditunjukkan dengan kemampuan mereka yang kurang 

memperhatikan ras, naungan, etnis, dan status, sehingga 

mempromosikan syariah itu semua inklusif. (Halimatu Sahla, 

2019; 58-59). 

Menurut Ika Yunita (2013), Dalam bukunya yang 

berjudul “etika bisnis dalam Islam”, Dalam melakukan etika 

pemasaran Islam ada beberapa hal yang perlu di perhatikan 

antara lain: 

1) Jujur dan transparan. 

Dalam melakukan hal apapun, seseorang harus selalu 

bersikap jujur, Islam sangat menekankan kejujuran dan 

melarang kebohongan, banyak ayat al-quran dan hadist 

rosulullah SAW yang menegaskan hal tersebut. Seperti 

pada QS At-Taubah ayat 119:  

 

 
 

Terjemahnya : “hai orang-orang yang beriman 

bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

kamu bersama orang-orang yang benar 

(jujur)” QS At-Taubah ayat 119 

2) Tidak berlebihan. 

Salah satu etika promosi islam yaitu tidak diperbolehkan 

memberikan informasi secara berlebihan. Dalah hal apapun 

islam memang mengajarkan kita untuk tidak berlebihan 

sama hal nya dalam melaksanakan promosi. 

3) Tanggung jawab. 

Tanggung jawab merupakan salah satu bagian dari 

keberadaan manusia, orang pasti memiliki tanggung jawab. 
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Islam menunjukan tanggung jawab memiliki gagasan 

tentang kewajiban yang telah ditegaskan dalam Alquran 

dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Di dalam Al-

Quran terdapat banyak ayat yang membahas tentang 

kewajiban,seperti yang diuangkapkan dalam QS. Al-Syra 

ayat 36: 

 

 
 

 Terjemahannya : ”jangan lah kamu mengikuti apa yang 

kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, dan penglihatan dan 

hatisemua itu akan diminta 

pertanggung jawaban”. 

4) Amanah dan istiqomah. 

Amanah artinya terpercaya (dapat dipercaya). Istiqomah 

berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam 

tindakan. Amanah dapat diwujudkan dalam perbuatan 

seperti menjaga titipan rahasia, tidak menyalahgunakan 

jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan 

memelihara semua nikmat yang telah di berikan. 

Sedangkan istiqomah dapat di wujudkan melalui perbuatan 

yang selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi 

larangan-Nya. Tepat waktu selalu menaati peraturan, selalu 

belajar, serta selalu menjalankan kewajiban. 

5) Tidak memaksa. 

Dalam melaksanakan etika promosi Islam, seorang 

marketer dilarang untuk melakukan paksaan terhadap 
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costumer, hal karena dapat membuat seorang costumer 

tidak nyaman dan dapat membuat marah costumer. 

6) Tidak melakukan suap (risywah) 

Risywah menurut etimologis berasal dari bahasa arab yang 

artinya upah, hadiah, komisi atau suap. Secara terminologi 

risywah merupakan memeberi atau menjanjikan sesuatu 

dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang 

berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang 

menyangkut kepentingan umum. 

Pemasaran dapat didefinisikan sebagai hasil aktifitas 

bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen 

kekonsumen dan mencakuppembelian, penjualan, trasportasi, 

pergudangan, standarisasi, tingkatan, financing, dan resiko. 

(Ika Yunita, 2013 :4) 

Pride dan Ferrel juga memberikan definisi pemasaran 

menurut American association sebagai berikut (pemasaran 

adalah proses perencanaan dan pelaksanaan rancangan untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyuguhkan nilai 

kepada costumer dan untuk mengatur hubungan antara 

costumer demi terpenuhinya sasaran organisasi dan 

stakeholder). Etika dalam pemasaran mencakup beberapa 

bahasan, yaitu :  

 Pertama, etika pemasaran dalam konteks produk meliputi: 

a.) produk yang halal dan tayyib, b.) produk yang berguna 

dan di butuhkan. c.) produk yang berpotensi ekonomi dan 

bonefit. d.) produk yang bernilai tambah tinggi. e.)  dalam 

jumlah yang bersekala ekonomi dan sosial. f.) produk yang 

dapat memuaskan masyarakat. 

 Kedua, etika pemasaran dalam konteks harga meliputi: a.) 

beban biaya produksi yang wajar, b.) sebagai alat kompetisi 
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yang hebat, c.) diukur dengan kemampuan daya beli 

masyarakat, d.) margin perusahaan yang layak, e.) sebagai 

alat daya tarik bagi konsumen. 

 Ketiga, pemasaran dalam konteks distribusi meliputi: a.) 

kecepatan dan ketepatan waktu, b.) keamanan dan keutuhan 

barang, c.) sarana kompetisi memberikan pelayanan bagi 

masyarakat, d.) konsumen mendapat pelayanan cepat dan 

tepat. 

 Keempat ,etika permasaran dalam konteks promosi 

meliputi: a.) sarana memperkenalkan barang, b.) informasi 

kegunaan dan kualifikasi barang, c.) sarana daya tarik 

barang terhadap konsumen, d.) informasi fakta yang 

ditopang kejujuran. (Ika Yunita, 2013 :7) 

 Philip Kotler, seorang ahli manajemen pemasaran 

dan dikenal sebagai bapak pemasaran konvensional 

memberikan arti pemasaran. Menurutnya, pemasaran adalah 

interaksi sosial dan administratif yang dimanfaatkan oleh 

orang-orang dan dan kelompok untuk mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan membuat, 

menawarkan, dan secara terbuka memperdagangkan barang-

barang yang memiliki nilai dengan orang lain. 

Mempromosikan adalah latihan menjual, namun ada siklus 

administrasi yang harus dilakukan untuk mengiklankan suatu 

barang. (Muhammad Anwar Fathoni, 2018; 131) 

Ahmad Azrin Adnan mengungkapkan, ada tiga hal penting 

yang dapat diselesaikan dari definisi pemasaran di atas. 

Pertama, kerja sama sosial akan terjadi hanya jika ada pembeli 

dan pedagang. Kedua, pencapaian intraksi ditentukan oleh 

pemahaman yang layak tentang ide-ide yang diidentifikasi 

dengan kebutuhan, kebutuhan, permintaan, item, nilai, 

pemenuhan, kualitas, pasar, dan lainnya. Selanjutnya, ketiga 
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adalah tujuan definitif dari periklanan, yaitu untuk menjamin 

pemenuhan individu dan hierarki dapat tercapai. Ide dan teknik 

periklanan harus dapat memahami kebutuhan dan keinginan 

pembeli sesuai dengan pola abad ke-21 yang mempromosikan 

pandangan dunia yang berubah dari didorong oleh barang 

menjadi didorong oleh pelanggan. 

 Seperti yang ditunjukkan oleh Philip Kotler, 

prosedur promosi Islam harus memenuhi yang menyertai: 

1. Segmentation, pembagian pasar sangat penting dilakukan 

untuk merencanakan yang terfokus pada pembeli. Arham 

untuk situasi ini mewujudkan bagaimana Rosulullah SAW. 

Membuat divisi pasar ketika dia masih menjadi broker. 

Rosulullah SAW dianggap siap untuk mengenali cara hidup 

masyarakat Bahrain, termasuk hal-hal yang dapat dimakan 

dan diminum oleh individu di Bahrain. Informasi ini adalah 

pengaturan yang signifikan bagi pengiklan untuk memandu 

atau memecah pasar. 

2. Targeting, setelah memecah pasar, pengiklan harus mencari 

tahu bagian pasar mana yang kemungkinan besar akan 

memamerkan bisnisnya. 

3. Positioning, dalam teori pemasaran konvensional, sebuah 

organisasi harus memiliki pilihan untuk menempatkan item 

dan administrasi dalam kepribadian pembeli. 

Perkembangan ini juga telah diselesaikan oleh Nabi 

Muhammad. 

4. Syariah marketing, strategi promosi Islam untuk situasi ini 

menggabungkan tiga hal, secara khusus; membuat 

pemisahan, memanfaatkan ide perpaduan iklan, dan 

kesepakatan. Rasulullah SAW telah menjadi model dengan 

mental yang terbuka dan lugas terkait barang yang dijual. 

5. Syariah marketing value, dalam mempromosikan 

barangnya, pengiklan Islam juga harus fokus pada kualitas 
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yang ada pada barang dan administrasi yang dijual 

(Muhammad Anwar Fathoni, 2018; 139) 

 Naveed Ahmad mengungkapkan bahwa pemasaran 

Islami pada dasarnya juga menerima ide-ide promosi saat ini. 

Dengan cekatan, praktis tidak ada perbedaan antara ide 

promosi saat ini dan ide iklan Islami. Hanya saja periklanan 

Islam lebih berpusat pada kualitas dan standar dari 

perkembangan promosi latihan. Dia mencirikan iklan Islam 

sebagai keyakinan akan penguatan nilai yang signifikan 

berdasarkan kesetaraan dan kejujuran atas bantuan pemerintah 

bagi umat manusia. Karenanya, pemasaran Islami memiliki 

berbagai atribut dari pertunjukan tradisional. Seperti yang 

diindikasikan oleh Aang Kunaifi, Pertunjukan Islami atau 

yang disebutnya Profound Promoting adalah pengerahan 

spiritualisasi atau pemanfaatan kualitas dunia lain dalam setiap 

teknik, program dan nilai yang diselesaikan dalam periklanan. 

Kualitas dunia lain yang dimaksud adalah kualitas-kualitas 

ketat atau prinsip-prinsip syariah Islam yang didapat dari Al-

Qur'an dan Hadits. (Muhammad Anwar Fathoni, 2018; 136) 

 Menurut Ebert dan Griffin, dalam mengatur dan 

melaksanakan prosedur, manager mengandalkan empat 

segmen penting. Komponen-komponen ini sering disebut 

sebagai "4P" dalam pemasaran, dan disebut sebagai alat untuk 

menjalankan metodologi, mereka menyusun campuran 

promosi secara individual; 

a) Product. iklan dimulai dengan item, khususnya, 

merchandise atau layanan atau pemikiran yang ditujukan 

untuk menangani masalah klien. Membangun atau 

membangun item lain adalah ujian bagi pengiklan. 

Mengatasi kebutuhan klien sering kali berarti mengubah 

item yang ada. Salah satu prosedurnya adalah pemisahan 

barang. Pemisahan item menyiratkan pembentukan item 
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atau gambar item yang sangat unik dalam kaitannya dengan 

item yang ada dengan tujuan akhir menarik pelanggan. 

b) Price. Memilih harga jual yang paling tepat terkadang 

merupakan latihan yang sulit. Dari satu perspektif, 

biaya harus menopang bermacam-macam biaya; biaya 

operasional, organisasi dan pemeriksaan otoritatif 

sama seperti biaya promosi. Misalnya, biaya promosi 

dan biaya dealer. Namun, biayanya tidak boleh terlalu 

tinggi karena klien dapat beralih ke item pesaing. 

c) Promosi,  komponen sistem bauran pemasaran yang 

paling terlihat nyata tidak lain adalah promosi, yang 

berpacu pada tehnik-tehnik mengkomunikasikan 

informasi mengenai produk. Promosi merupakan 

kegiatan terpenting, yang berperan aktif dalam 

memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan 

kembali manfaat suatu produk yang dipromosikan 

tersebut. Setiap perusahaan harus dapat menentukan 

dengan tepat alat promosi manakah yang digunakan 

agar dapat mencapai keberhasilan dalam penjualan 

untuk mengadakan promosi.  

d) Place (distribusi), distribusi menjadi bagian dari 

bauran pemasaran yang mempertimbangkan 

bagaimana menyampaikan produk dari produsen ke 

pemakai. 

 Kajian tentang pemasaran tidak lepas dari 

perbincangan soal keuangan Islam. Dari sekian banyak ide 

dakwah Islam yang ditawarkan, terdapat poin-poin pengaturan 

dan titik-titik kontras di antara keduanya. Keyakinan bersama 

yang dapat diterima oleh atasan Muslim dalam meneliti iklan 

Islam adalah bahwa pemeriksaan ini dimulai dari cara berpikir 

keuangan Islam, bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, sama 

seperti standar yang luas seperti larangan riba, taruhan, 
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misrepresentasi, dll. Sementara itu, perbedaan dapat 

ditemukan pada hipotesis dan ide showcase Islami yang 

dikerjakan dengan prosedur dan pendekatan yang berbeda. 

 Pemasaran Islami adalah interaksi bisnis yang 

seluruh siklusnya menerapkan kualitas Islami. Metode 

mengiklankan bisnis yang mengedepankan nilai-nilai 

kejujuran dan keadilan. Dengan pertunjukan Islami, seluruh 

interaksi tidak boleh bertentangan dengan standar Islam. Hal 

ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengenai 

perdagangan yang berpegang teguh pada kebenaran, keaslian 

dan keandalan, dalam hal apa pun dapat memberikan manfaat. 

(Veithzal Rivai dkk, 2017: 12) 

Selain diperlukannya sifat yang sesuai tuntunan Islam, 

persiapan konsep pemasaran yang baik juga diperhatikan. 

Komsep ini sering disebut dengan strategi pemasaran Islami. 

(Islamic marketing strategy) adapaun tujuan dari strategi 

pemasaran Islami yaitu : a.) melakukan pemetaan pasar 

berdasarkan ukuran pasar, b.) melihat pertumbuhan yang 

terjadi dipasar, c.) memperoleh keunggulan kompetitif, d.) dan 

melihat situasi persaingan yang ada dipasar.  

 

2.4  Teori Minat  

2.4.1 Pengertian Minat 

Menurut Abu Ahmadi dalam penelitian Mardalena, 

2018, sikap jiwa seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya 

(kognisi, konasi dan emosi) yang tertuju pada sesuatu dari 

dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat. Menurut 

Makmun Khairin minat adalah gejala psikologis yang 

menunjukan bahwa adanya pengertian subjek terhadap objek 

yang menjadi sasaran karena objek tersebut menarik perhatian 

dan menimbulkan perasaan senang sehingga cendrung kepada 

obyek tersebut.( Mardalena, 2018 : 21) 
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Ada beberapa indikator yang menjadi acuan  dalam 

terbentuknya minat antara lain : 

a. Kognisi (gejala pengenalan) 

Yaitu gejala atau proses memperoleh pengetahuan 

(termasuk kesadaran, perasaan, dsb) atau usaha mengenali 

sesuatu melalui pengalaman sendiri. Gejala pengenalan 

dalam garis besarnya dibagi menjadi duayaitu melalui indra 

dan melalui akal. 

b. Konasi  

Konasi merupakan salah satu fungsi kejiwaan manusia, 

dapat diartikan sebagai aktifitas psikis yang mengandung 

usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan tujuan. 

c. Emosi 

Emosi adalah kecendrungan untuk memiliki perasaan yang 

khas bila terdapat dengan objek tertentu dalam lingkungan 

nya. (Mardalena, 2018 : 22) 

Menurut Mappiare, dalam penelitian Dewi Selviana, 

“definisi minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari 

suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, perasangka 

rasa takut atau kecendrungan-kecendrungan lain yang 

mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu”. (Dewi 

Selviana. 2018:12) 

Sedangkan menurut  Abdul Rahman Shaleh dan 

Muhbib Abdul Wahab didalam penelitian Dewi Selviana“ 

mendefinisikan minat adalah suatu kecendrungan untuk 

memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap 

orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu 

tersebut disertai dengan perasaan senang”. (Dewi Selviana. 

2018:12) 

Menurut Winny dalam penelitian (Dewi Selviana. 

2018:13) faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah 

adalah yaitu : a.) faktor soasial-ekonomi, b.) faktor produk 
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perusahaan itu sendiri, c.) faktor peromosi yang dilakukan 

perusahaan, d.) dan faktor tarif /premi. 

Menurut Abdul Raman Shaleh dan Abdul Wahab 

dalam penelitian Wida Ainina, 2018, minat dibagi menjadi tiga 

macam (berdasarkan timbulnya, berdasarkan arahnya, dan 

cara mengungkapnya) yaitu sebagai berikut. (Wida Ainina, 

2018) 

a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi 

minat primitf dan minat cultural. Minat primitif yaitu minat 

yang timbul karena ada kebutuhan biologis atau jaringan 

tubuh. Sedangkan minat kulturan atau minat social yaitu 

minat yang timbul karena proses belajar. 

b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

intrinsik dan minat ekstrinsik yaitu minat yang langsung 

berhubungan dengan aktifitas itu sendiri. Minat ekstrinsik 

yaitu minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari 

kegiatan tersebut. 

c. Berdasarkan cara mengungkapnya, minat dapat dibedakan 

menjadi empat yaitu; a) expressed interest; minat yang 

diungkapkan dengan cara meminta kepada subjek untuk 

kenyataan kegiatan yang di senangi maupun tidak, dari 

jawaban nya dapat diketahui minatnya. b) minat estinterest; 

minat yang diungkapkan dengan melakukan pengamatan 

langsung. c) tested interest; minat yang diungkapkan 

dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif. 

dan d) inventoried interest; minat yang diungkapkan 

dengan menggunakan alat-alat yang sudah 

distandarisasikan. 

Menurut Mowen (2006) dalam oliver minat beli 

merupakan sesuati yang diperoleh dari proses belajar dan 

proses pemasaran yang membentuk suatu persepsi. Dimana 

dimana nantinya minat beli menciptakan suatu motivasi yang 
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terus terekam dalam benak nasabah dan menjadi suatu 

keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika 

seseorang konsumen harus memenuhi kebutuhan nya akan 

mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu.  

Didalam penelitian Roni Andespa 2017, Percy dan 

Rossiter mengemukakan bahwa minat beli merupakan intruksi 

dari konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, 

melakukan perencanaan, mengambil tindakan tindakan yang 

relevan seperti mengusulkan (pemrakarsa) merekomendasikan 

(influencer), memilih, dan akhirnya mengambil keputusan 

untuk melakukan pembelian. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat konsumen adalah yaitu: a.) Faktor 

marketing mix yang diterapkan oleh perusahaan. b.).Faktor 

budaya, c.) Faktor sosial, d.) Faktor peribadi.e.) dan faktor 

psikologi. (Roni Andespa 2017;44) 

Menurut Slameto dalam penelitian (Aguswari, 

2019:20) Minat adalah suatu rasa lebih suka dan ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minat. 

 Cara pembentukan minat pada dasarnya dapat 

dibentuk dalam hubungannya dengan objek. Yang paling 

berperan dalam pembentukan minat selanjutnya dapat berasal 

dari orang lain, meskipun minat dapat timbul dari dalam 

dirinya sendiri. Adapun pembentukan minat dapat dilakukan 

dengan cara-cara berikut:  

a. Memberikan informasi seluas-luasnya, baik keuntungan 

atau kerugian yang ditimbulkan oleh obyek yang dimaksud. 

Informasi yang diberikan dapat berasal dari pengalaman, 

media cetak, ataupun media elektronik. 
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b. Memberikan rangsangan, dengan cara memebrikan hadiah 

berupa barang atau sanjungan yangdilakukan individu yang 

berkaitan dengan obyek. 

c. Mendekatkan individu dengan obyek, dengan cara 

membawa individu kepada obyek atau sebaliknya, 

mengikutkan individu-individu pada kegiatan-kegiatan 

yang diselenggarakan oleh obyek yang 

dimaksud.(Aguswari, 2019 : 21-22) 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Bank Muamalat Indonesia mempunyai berbagai 

macam produk untuk menarik nasabah antara lain Wadiah dan 

mudharabah. Produk wadiah yaitu titipan, nasabah menitipkan 

uangnya ke Bank dan tugas Bank hanya menyimpan uang 

tersebut (tidak untuk dikelola oleh Bank). Sedangkan 

mudharabah adalah investasi, dalam artian nasabah 

menginvestasikan uangnya ke Bank dan pihak Bank 

mengelola uang tersebut, apabila ada keuntungan dan kerugian 

akan ditanggung bersama oleh pihak Bank dan nasabah. 

Dalam menjalankan tugasnya pihak Bank perlu 

memperhatikan bagaimana etika dalam memasarkan 

produknya.  Penelitian ini diawali dengan pengidentifikasian 

tentang Bagaimana etika pemasaran islam (sesuai syariah) 

dan bagaimana etika pemaaran islam dalam mendukung 

minat nasabah serta bapa saja faktor pendukung dan 

penghambat dalam menjalankan etika pemasaran 

Islam.Dari identifikasi yang ada dihubungkan dengan metode 

penelitian deskriptif kualitatif dengan teori deduktif dengan 

jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) 

yang dilakukan di Bank Muamalat kc Kendari. 

  



K a j i a n  P u s t a k a  | 37 

 

Bagan  2.1  Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : peneliti, tahun 2021,) 
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