
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP STRATEGI 

PROMOSI DI COFFEE & RESTO CENGKIR 

KLOPO SRAGEN 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  

Oleh: 

INTAN BELQIS AZIZAH 

I000150014 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020 



i 



ii 



iii 



1 

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP STRATEGI 

PROMOSI DI COFFEE & RESTO CENGKIR KLOPO SRAGEN 

Abstrak 

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. Asas tersebut adalah asas ibahah; asas ini merupakan asas 

umum dalam hukum Islam. Salah satu cara meningkatkan profit atau pendapatan dalam 

bisnis adalah dengan promosi. Promosi dapat membantu menarik minat konsumen, 

berbagai 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. Strategi promosi yang dilakukan oleh Coffee & Resto Cengkir Klopo 

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

sponsorship. 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”. Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa 

Coffee & Resto Cengkir Klopo Sragen telah melakukan prinsip promosi dalam etika 

bisnis islam secara sadar maupun tidak. 

Kata Kunci: Strategi, Promosi, Etika Bisnis Islam. 

Abstract 

Business is a job that interests many people. Being a businessman can also create jobs 

for others, growing and increasing competition among business people makes trade 

demanding to improve ethics, good norms, and healthy promotion competition. 

Business can not be separated from muamalah, both mu'amalah ma'allah and mu'amalah 

ma'annas. In the view of fiqh mu’amalah, the contract is carried out by parties who have 

a certain principle. This principle is the principle that is in the contract that is the basis, 

if a contract is carried out by the parties concerned with it. The principle is the principle 

of ibahah; this principle is a general principle in Islamic law. One way to increase profit 

or income in a business is by promotion. Promotion can help attract consumer interest, 

various ways in promotion from starting to advertise products through print media, 

online media, distributing brochures, placing advertisements on billboards, giving 
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coupons, sales or discounts, holding certain events and so forth. The promotional 

strategy undertaken by Coffee & Resto Cengkir Klopo is fairly bold, several times 

undertaking major events and often giving sponsorship. Seeing the incessant promotion 

conducted by Coffee & Resto Cengkir Klopo, the writer is interested in conducting 

research whether the promotion carried out by Coffe & Resto Cengkir Klopo is in 

accordance with Islamic business ethics, values, and norms that apply in a review of 

Islamic law, the authors also want to examine whether there are deviations in the 

promotion strategy undertaken by Coffee & Resto Cengkir Klopo and how business 

ethics in promotion are properly evaluated from Islamic law. Therefore the author tries 

to raise the topic with the title "Overview of Islamic Business Ethics Against Promotion 

Strategies in Coffee & Resto Klengkir Klopo Sragen". The results of the research 

carried out resulted in a conclusion that Coffee & Resto Cengkir Klopo Sragen had 

carried out the promotion principle in Islamic business ethics consciously or not. 

 Keywords: Strategy, Promotion, Islamic Business Ethics. 

1. PENDAHULUAN

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”. 

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. 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. 
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Salah satu cara meningkatkan profit atau pendapatan dalam bisnis adalah 

dengan promosi. Promosi dapat membantu menarik minat konsumen, berbagai 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. 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”. 

2. METODE

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. Penulis 

melakukan penelitian ini melalui observasi ke Coffee & Resto Cengkir Klopo sebagai 

sumber langsung guna memperoleh data. Pendekatan penelitian ini bersifat penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berhubungan dengan upaya 
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menjawab masalah-masalah yang ada sekarang dan memaparkannya berdasarkan data 

yang ditemukan. 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. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan bisnis ini, strategi pemasara Cengkir Klopo memanfaatkan media 

sosial sebagai media promosi untuk mengenalkan kepada masyarakat luas. Media sosial 

yang digunakan adalah Facebook dan Instagram yang aktif melakukan kegiatan 

promosi di media sosial sejak tahun 2017, dengan jumlah followers sebanyak 1.225 

orang untuk akun Instagram dan 787 pengikut di Fanpage Facebook. 

Gambar 1. Fanpage Facebook Coffee & Resto Cengkir Klopo 

Sumber: Facebook  Coffee & Resto Cengkir Klopo 

Target pasar atau konsumen dari Cengkir Klopo adalah masyarakat Sragen dan 

sekitarnya. Pemilihan facebook dan instagram sebagai salah satu sarana promosi dirasa 

tepat untuk meluaskan jaringan pemasaran karena mayoritas target konsumen adalah 

yang aktif menggunakan media sosial tersebut, hal ini didukung dengan interior 

bangunan Cengkir Klopo yang cocok dijadikan spot foto bersama teman ataupun 

keluarga. 
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Dari sosial media Coffee & Resto Cengkir Klopo strategi promosi yang 

dilakukan sangatlah inovatif yaitu dengan cara mengadakan event-event yang 

bekerjasama dengan komonitas tertentu. 

Lomba vidiografi yang bekerjasama dengan dinas pariwisata, selain 

memperebutkan thropy dan hadiah lainnya para peserta yang mengikuti perlombaan 

tersebut berhak mendapatkan voucher senilai 20.000 yang dapat digunakan untuk 

membeli makanan atau minuman yang ada di Coffee & Resto Cengkir Klopo. 

Gambar 2. Fanpage Facebook Coffee & Resto Cengkir Klopo 

Sumber: Instagram  Coffee & Resto Cengkir Klopo 

Ikut berperan sebagai lokasi lomba bagi para gamer Mobile Legends penyisihan 

area Sragen. 
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Gambar 3. Poster Lomba Game di Coffee & Resto Cengkir Klopo 

Sumber: Instagram  Coffee & Resto Cengkir Klopo 

Ikut berperan aktif pada aksi sosial kemanusiaan penggalangan dana Palu 

Donggala di car free day Sragen. 

 

Gambar 4, Poster aksi kemanusiaan Coffee & Resto Cengkir Klopo 

Sumber: Instagram  Coffee & Resto Cengkir Klopo 

Lomba memasak yang diadakan setiap tahun untuk merayakan berdirinya 

Coffee & Resto Cengkir Klopo untuk memperebutkan hadiah berupa Trophy, 

perlengkapan masak, dan voucher belanja di Coffee & Resto Cengkir Klopo.  

  

Gambar 5. Poster aksi kemanusiaan Coffee & Resto Cengkir Klopo 

Sumber: Instagram  Coffee & Resto Cengkir Klopo 

Dari deskripsi diatas dapat diambil kesimpulan strategi promosi di Coffee & 

Resto Cengkir Klopo sesuai dengan prinsip promosi dalam islam yaitu pandai dalam 

melakukan perubahan adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis. 
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Bahkan dalam suatu aturan ekonomi syariah hal ini harus dimiliki oleh seorang bebisnis 

muslim. Seorang pebisnis harus mampu menangkap adanya suatu perkembangan 

zaman, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan pasar bisnis tanpa melanggar 

aturan fiqih muamalah jual beli yang sudah ditetapkan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Praktek promosi di Coffee & Resto Cengkir Klopo telah memenuhi prinsip-prinsip etika 

bisnis islam. Praktek promosi dengan mengunggah foto ke media sosia menggunakan 

gambar asli hasil makanan atau minuman olehan dapur sendiri. Oleh karena itu promosi 

yang dilakukan oleh Coffee & Resto Cengkir Klopo dari segi jujur dalam takaran 

(quantity) terpenuhi. Menggunakan bahan-bahan dasar yang berkualitas baik untuk 

membuat makanan dan minuman memenuhi prinsip menjual barang yang baik mutunya 

(Quality). Paket hemat atau menjual hasil produksi dengan harga lebih murah adalah 

trobosan produk dari Coffee & Resto Cengkir Klopo ketika pasar lesu untuk menjaga 

kestabilan penjualan. Agar bahan-bahan dasar yang tidak tahan lama tidak menumpuk 

terlalu lama digudang memenuhi prinsip tidak menggunakan sumpah (al-qasm). Seluruh 

karyawan bersikap ramah kepada pelanggan memenuhi prinsip longgar dan bermurah 

hati (tatsamuh dan taraahun). Merangkul dan menjaga hubungan baik terhadap 

kompetitor sesama pembisnis di bidang kuliner khususnya memenuhi prinsip longgar 

dan bermurah hati (tatsamuh dan taraahun). Mencatat setiap transaksi sangat penting 

sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan memenuhi prinsip tertib dalam 

administrasi. Keterangan harga makanan dan minuman sudah tertera dalam buku menu 

memenuhi prinsip menetapkan harga dengan transparan. 

4.2 Saran 

Memperluas kegiatan pemasaran atau promosi dengan banyak bekerjasama dengan 

travel-travel terkenal untuk meningkatkan jumlah tamu yang datang. Untuk lebih dekat 

dengan masyarakat Coffee & Resto Cengkir Klopo harus sering mengadakan even yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat. Seperti melakukan kegiatan sosial donor 

darah, atau mengadakan perlombaan untuk katagori usia tertentu. 

DAFTAR PUSTAKA 

https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/fiqih-muamalah-jual-beli


8 
 

Qadrawi, Ahmad. 1997.  Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam. Jakarta: 

Robbani Press.  

 

Efendi M Yazid. 2009.  Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga 

Keuangan Syari’ah. Yogyakarta: logung printika. 

 

Qardhawi Yusuf. 1997. Norma dan Eika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press. 

 

Tahzen Ahmad. 2011.  Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras. 

 

Sanjaya Wina. 2013. Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur. Jakarta: 

Kencana.. 

 

Suprayogo Imam dan Thobroni. 2001. Metodologi Penelitian Sosial dan Agama. 

Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Bertens K.2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius. 

Aziz Abdul. 2013. Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta. 

 

Muslich. 2007. Bisnis Syari’ah Prespektif Mu’amalah dan Manajemen. Yogyakarta: 

Unit penerbit dan percetakan..   

 

Burhanuddin. 2011. Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: UII Press  

 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. As-Shaf 10-13. 

Djakfar Muhammad. 2012.  Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan 

Moral Ajaran Bumi. Jakarta: Penerbit Plus.  


