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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlakul Karimah (Akhlak yang baik) merupakan karakteristik dari umat 

Muslim. Hal yang membedakan sistem Islam dengan sistem yang lain adalah Islam 

selalu berdampingan dengan etika dan akhlak. Jika kita berbicara tentang nilai dan 

akhlak dalam ekonomi dan mu’amalah Islam, maka tampak secara jelas di hadapan 

kita empat nilai utama, yaitu: Rabbaniyyah (ketuhanan), akhlak, kemanusiaan dan 

pertengahan. Atas dasar itu, kita menyatakakn dengan penuh kepercayaan dan 

ketenangan, bahwa ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya. Ia adalah 

“ekonomi Ilahiah”, “ekonomi berwawasan kemanusiaan”, “ekonomi berakhlak”, 

dan “ekonomi pertengahan”.
1
 

Bisnis merupakan suatu pekerjaan yang diminati oleh banyak orang. Menjadi 

pebisnis juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, semakin 

berkembang dan semakin banyaknya persaingan antar pebisnis menjadikan 

perdagangan menuntut untuk membenahi etika, norma yang baik, dan persaingan 

promosi yang sehat. Bisnis tidak bisa dipisahkan dengan muamalah, baik 

mu’amalah ma’allah maupun mu’amalah ma’annas. Dalam pandangan fiqh 

mu’amalah, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad mempunyai asas 

tertentu. Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad yang menjadi landasan, 

bilamana sebuah akad dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengannya. 

                                                             

1
Ahmad Qadrawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam (Jakarta: Robbani Press, 

1997), hlm. 27. 

 



2 
 

Asas tersebut adalah asas ibahah; asas ini merupakan asas umum dalam hukum 

Islam. Kepadanya berlaku kaidah fiqh  

لِْيُل َعلَى التَّْحِرْيم  اأَلَْصُل فِى اْألَْشيَاِء اْإِل بَا َحة َحتَّى يَُد لَّ اْلدَّ

“pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil 

yang melarangnya”. Kaidah di atas memberi ruang yang seluas-luasnya dalam fiqh 

muamalah untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak 

bertentangan larangan universal dalam hukum Islam.
2
 

Sangat sering kita temui terjadinya persaingan kotor dalam berbisnis, 

kerusakan etika dalam berbisnis merupakan kehancuran bisnis tersebut. 

Kriminalitas, kecurangan, manipulasi produk, promosi yang menyimpang bisa saja 

dilakukan demi tercapainya sebuah tujuan. Manusia muslim, Individu, kelompok-

kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk 

mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, disisi lain, ia terikat dengan iman 

dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau 

membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak  bebas tanpa kendali dalam 

memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau 

mengkonsumsinya. Ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, di samping juga 

dengan hukum-hukum Islam.
3
 Pada dasarnya, etika sangatlah berpengaruh pada 

bisnis. Tindakan dan akhlak baik menunjukkan kepribadian yang baik pula bagi 

perusahaan, pengusaha, maupun orang-orang yang ada di dalamnya.  

Salah satu cara meningkatkan profit atau pendapatan dalam bisnis adalah 

dengan promosi. Promosi dapat membantu menarik minat konsumen, berbagai 
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macam cara dalam promosi dari mulai mengiklankan produk melalui media cetak, 

media online, menyebarkan brosur, memasang iklan di papan reklame, memberikan 

kupon, sale atau diskon, mengadakan event-event tertentu dan lain sebagainya. 

Coffee & Resto Cengkir Klopo adalah sebuah tempat makan yang berada di 

kota Sragen. Restoran ini telah berdiri sejak dua tahun yang lalu, tidak hanya 

menawarkan makanan-makanan berat, tetapi juga makanan-makanan ringan, kopi, 

dsb. Coffee & Resto Cengkir Klopo banyak diminati baik dari kawula muda sampai 

orang-orang tua, karena menu yang ditawarkan bervariasi dan juga harga yang 

cukup terjangkau. 

Strategi promosi yang dilakukan oleh Coffee & Resto Cengkir Klopo terbilang 

berani, beberapa kali melakukan event-event besar dan seringnya memberikan 

sponsorship.
4
 Melihat gencarnya promosi yang dilakukan oleh Coffee & Resto 

Cengkir Klopo penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah promosi yang 

dilakukan oleh Coffe & Resto Cengkir Klopo sudah sesuai dengan etika bisnis 

Islam, nilai, dan norma yang berlaku dalam tinjauan hukum Islam, penulis juga 

ingin meneliti apakah terdapat peyimpangan dalam strategi promosi yang dilakukan 

oleh Coffee & Resto Cengkir Klopo dan bagaimanakah etika bisnis dalam promosi 

yang benar ditinjau dari hukum Islam. Oleh sebab itu penulis mencoba untuk 

mengangkat topik dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi 

Promosi Di Coffee & Resto Cengkir Klopo Sragen”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah: 
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1. Bagaimana strategi bisnis dalam promosi pada Coffee & Resto Cengkir Klopo 

ditinjau dari etika bisnis Islam? 

2. Apakah promosi pada Coffee & Resto Cengkir Klopo telah sesuai dengan etika 

bisnis Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem promosi yang baik menurut etika bisnis Islam. 

2. Untuk mengetahui etika bisnis dalam promosi yang dilakukan oleh Coffee & 

Resto Cengkir Klopo dalam tinjauan etika bisnis Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dua aspek 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Dengan penelitian ini diharapkan pemahaman lebih bagi peneliti dan 

pembaca tentang etika bisnis dalam promosi ditinjau dari hukum Islam.  

b. Bagi penelitian lanjutan, diharapkan dapat memberikan referensi dan 

perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama 

2. Kegunaan praktis 

a. Pada masyarakat khususnya masyarakat muslim yang berprofesi sebagai 

pengusaha, diharapkan dapat memberikan pengertian dan informasi tentang 

etika bisnis Islam dan sistem promosi yang sesuai dengan tinjauan hukum 

Islam.  

b. Pada Coffee & Resto Cengkir Klopo diharapkan dapat memberikan masukan, 

kritik, dan saran yang membangun bagi usahanya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) ditinjau dari 

jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara 

holistik-konstektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa 

adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung 

dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.
5
 Penulis melakukan penelitian 

ini melalui observasi ke Coffee & Resto Cengkir Klopo sebagai sumber 

langsung guna memperoleh data. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah jenis penelitian yang berhubungan dengan upaya menjawab 

masalah-masalah yang ada sekarang dan memaparkannya berdasarkan data 

yang ditemukan.
6
 Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dari hasil 

pengalaman pribadi, pengamatan pada pengunjung Coffee & Resto Cengkir 

Klopo Sragen, dan wawancara beberapa karyawan serta pengelola Coffee & 

Resto Cengkir Klopo. 

2. Tempat dan Subyek Penelitian 

a. Tempat Penelitian 
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Penelitian ini bertempat di Coffe & Resto Cengkir Klopo Jl. Letjen 

Sutoyo, Dusun Kebayanan Krajoyok, Sragen Wetan, Kec.Sragen, Kabupaten 

Sragen, Jawa Tengah. 

b. Penentuan Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah etika bisnis Islam terhadap strategi promosi 

yang dilakukan oleh Coffee & Resto Cengkir Klopo. Penulis tertarik untuk 

mengambil subyek ini karena melihat dari gencarnya promosi yang dilakukan 

dan seringnya event yang dibuat oleh Coffee & Resto Cengkir Klopo. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diambil dari penelitian ini menggunakan 

metode: 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat 

dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
7
 Dalam hal ini 

penulis melakukan pengamatan dan pengalaman pribadi dari kunjungan 

dan partisipasi dalam event yang di buat oleh Coffe & Resto Cengkir 

Klopo, pengamatan pada pengunjung Coffe & Resto Cengkir Klopo, 

pengamatan kepada karyawan dan pengelola Coffe & Resto Cengkir 

Klopo. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview 

pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain 
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wawancara merupakan cara untuk mengadakan tatap muka secara 

langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang 

yang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.
8
 Narasumber dari 

wawancara ini adalah beberapa pengunjung, karyawan Coffee & Resto 

Cengkir Klopo, pengelola atau manager dari Coffee & Resto Cengkir 

Klopo. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan 

dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-

catatan serta buku-buku peraturan yang ada.
9
 Dokumentasi dalam 

penelitian ini meliputi dokumen literer berupa buku-buku dan dokumen 

private berupa surat atau arsip, gambar atau foto dari beberapa event 

promo yang dilakukan oleh Coffee & Resto Cengkir Klopo. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki 

nilai sosial, akademis dan ilmiah.
10

 Analisis data ini dilakukan setelah data yang 

diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk 

menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan 

melalui penyajian data.
11

 Setelah memperoleh data melalui observasi, 
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wawancara, dan dokumentasi peneliti akan menganalisa sesuai fakta yang 

bersifat khusus kemudian diteliti dan dianalisa, peneliti mulai mengambil 

kesimpulan dan memberikan pemecahan masalah mengenai etika bisnis Islam 

terhadap strategi promosi di Coffee & Resto Cengkir Klopo secara umum 

berdasarkan tinjauan hukum Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


