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ABSTRAK 

Kegiatan promosi melalui media sosial instagram merupakan salah satu 

strategi promosi yang sedang booming atau paling banyak dilakukan oleh 

perusahaan saat ini, Promosi penjualan sangat dibutuhkan untuk menarik 

konsumen dan untuk menambah hasil pendapatan suatu perusahaan, salah satu 

nya yaitu menggunakan celebrity endorser/selebgram. Penggunaan celebrity 

endorser diharapkan mampu menarik perhatian konsumen, meningkatkan 

pembelian dan mempengaruhi minat beli konsumen. Meskipun metode tersebut 

sedang booming dilakukan oleh para pelaku bisnis maupun artisnya, tidak sedikit 

pelaku bisnis dan artisnya melakukan promosi secara berlebihan dan tidak sesuai 

dengan kenyataan. Hal tersebut beresiko pada ketidakpuasan dan kekecewaan 

terhadap konsumen.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan strategi 

pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement yang terjadi di Sumia Clinic 

dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang strategi pemasaran dengan 

menggunakan jasa endorsement di Sumia Clinic?. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pelaksanaan strategi pemasaran dengan menggunakan 

jasa endorsement pada klinik  kecantikan di Sumia Clinic Bandar Lampung dan 

untuk mengetahui strategi pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement 

pada klinik kecantikan yang terjadi di Sumia Clinic dalam perspektif  hukum 

Islam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif analisis, serta merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) dan kepustakaan (library research). Untuk mendapatkan data yang 

valid digunkaan metode data, yaitu melalui observasi dan wawancara. Sumber 

data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah 

data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif.  

Hasil penelitian dikemukakan bahwa pelaksanaan strategi pemasaran 

dengan menggunakan jasa endorsement yang terjadi di Sumia Clinic kedua belah 

pihak tidak teliti dalam memberi maupun menerima endorse, pelaku bisnis tidak 

selektif dalam merekrut selebriti endorse/selebgram begitu pula 

endorse/selebgram tidak teliti dalam menerima endorse yang semata-mata hanya 

ingin bayarannya saja. Selebriti endorse/selebgram terkesan melebih-lebihkan dan 

pada akhirnya sampai pada tingkat kebohongan, sehingga konsumen merasa 

dirugikan, hal tersebut pun mengurangi nilai keberkahan. Menurut hukum Islam 

promosi yang mengandung unsur kebohongan dan penipuan serta memberikan 

informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada konsumen, hal tersebut 

dalam Islam disebut penipuan (dilarang). Islam melarang segala bentuk bisnis 

yang didalamnya ada unsur kebohongan karena dapat menyebabkan kerugian, 

kezaliman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan percekcokan. Pelaku bisnis 

dan selebriti endorse di Sumia Clinic belum menggunakan etika bisnis Islam yang 

seharusnya berlaku. 
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MOTTO 

 

َْ وَ قَ الت َ وَ رَ لبَ ا ََىَ لاَعَ وَ ن َ اوَ عَ ت  َوَ  ...نوَ دَ لعَ ا َوَ َمَ شَ لَ اَىَ لاعَ وَ ن َ اوَ عَ ت َ َلَ وَ ى   

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 

taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

(Q.S Al-Maidah/2:5)
1
 

  

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya, ( Jakarta : Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah/Tafsir Al-Qur‟an, 1971), hlm.156. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan 

yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah 

dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti 

beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi  ini. Adapun judul 

dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Strategi 

Pemasaran Dengan Menggunakan Jasa Endorsement Pada Klinik 

Kecantikan” 

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan 

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari, dsb). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata 

dasar”tinjau” yang berarti : 

a. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian 

b. Melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati,dsb) 

c. Mengintai 

d. Melihat (memeriksa) 

e. Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) 
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f. Menduga (hati, perasaan, pikiran,dsb)
2
 

2. Hukum Islam  

Menurut Hasbi Ash-Shidieqy Hukum Islam adalah : 

رِيْ َعِة َعَلى َحاَجاِت اْلِمْجَتِمعِ   ََمُْمْوُع ََمَاَواَلِت الُفَقَهاِء لَِتْطِبْيِق الشَّ

Artinya: “koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan syari‟at 

Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”.
3
 

Hukum Islam, menurut Guru Besar Universitas Indonesia Haliman, 

ialah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum 

yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan 

kepada umat Islam untuk mematuhinya sebaik-baiknya, baik dalam 

hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia lainnya 

adalah syari‟at atau lengkapnya syari‟ah Islamiyah yang dalam bahasa 

Indonesia lazim disebut syari‟ah Islam.
4
 

3. Strategi Pemasaran 

Pengertian strategi pemasaran menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar, 

baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, yang 

didasarkan pada riset pasar, penilaian, perencanaan produk, promosi 

dan perencanaan penjualan, serta distribusi.
5
 

                                                           
2
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 
3
Hasbi Ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 44 

4
Amnawaty, Wati Rahmi Ria, Hukum dan Hukum Islam, ( Bandar Lampung : Universitas 

Lampung, 2008 ), hlm. 7 
5 Op. Cit., hlm 1341 
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4. Jasa  

Pengertian jasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, 

instansi dan sebagainya.
6
 

5. Endorsement  

Kata endorsement menurut Kamus Inggris Indonesia berasal dari 

kata endorse yaitu menguasakan, mengesahkan, mengabsahkan.
7
 

Endorse merupakan tindakan kerjasama yang dilakukan oleh 

pemilik produk  dengan seseorang selebgram (artis instagram yang 

memiliki banyak follower) yang biasa mendapatkan banyak endorse 

untuk dapat mempromosikan produk si pemilik produk itu sendiri 

dengan mendapat imbalan yang telah disepakati kedua belah pihak.
8
 

6. Sumia Clinic   

Sumia Aesthetic Clinic adalah salah satu klinik kecantikan yang 

berada di Bandar Lampung, yang memberikan berbagai macam 

perawatan sesuai dengan jenis kulit dan produk yang sudah teregistrasi   

BPOM dan bersertifikat halal MUI, serta perawatan yang dilakukan 

oleh seorang dokter profesional dan berpengalaman.
9
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

maksud judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang strategi 

                                                           
6 Ibid., 569 
7 John M. Echols dan Hasan Shadaly, An English-Indonesia Dictonary (Kamus Inggris 

Indonesia), (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,1976), hlm.212 
8
https://.uin-malang.ac.id. Diakses  pada 02 Oktober 2017 pukul 08:26 WIB. 

9https://id-id.facebook.com/sumia.aesthetic. Diakses  pada  16 Oktober 2017 pukul 08:26 

WIB. 

https://.uin-malang.ac.id/
https://id-id.facebook.com/sumia.aesthetic
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pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement pada klinik 

kecantikan yang terjadi di Sumia Clinic. 

B. Alasan  Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Strategi Pemasaran Dengan Menggunakan Jasa Endorsement Pada 

Klinik Kecantikan ” ini yaitu: 

1. Secara objektif, sering terjadi seorang artis/selebram (selebriti 

instagram), melakukan aktivitas mengiklankan suatu produk melalui 

media sosial. Namun belum tentu produk tersebut benar/real digunakan 

saat kehidupan sehari-hari dan tak jarang pemilik online shop atau klinik 

kecantikan hanya memanfaatkan ketenaran sang artis semata atau karena 

sang artis/selebgram memiliki banyak follower, tanpa memerhatikan sifat 

dan karakter sang artis yang akan mewakili produk yang ia iklankan pada 

follower/pengikutnya. Sehingga penelitian ini dianggap perlu guna 

menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. 

2. Secara subjektif, penelitian merupakan permasalahan yang berkaitan 

dengan jurusan Muamalah fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung, 

tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi Islam, sumber ekonomi dan keuangan adalah syari‟ah. 

Syari‟ah adalah prinsip yang terungkap dan ini menjadi acuan prinsip 

keuangan dalam  Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang 

ada dalam  norma keuangan konvensional. Sebagai contoh dalam ekonomi 
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konvensioanal prinsip mengenai perilaku konsumen dapat diperoleh melalui 

proses dedukasi dan indukasi. Oleh karena itu, prinsip atau teori permintaan  

yang menyatakan bahwa  harga dan permintaan atas barang-barang tertentu 

adalah saling mempengaruhi.
10

 

Bisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam 

bahkan Rasulullah saw sendiripun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu 

rezeki adalah melalui pintu perdagangan. Artinya melalui jalan perdagangan 

inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar 

daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dengan 

catatan selama dilakukan denga benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama 

Islam. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari‟atkan 

dalam arti telah ada hukumnya yang jelas. Hukumnya adalah boleh atau 

ibadah. 
11

 Kebolehan ini  dapat ditemukan dalam  Al-Qur‟an surat An-nisaa 

ayat 29 yang menjadi dasar hukum yang dibolehkannya jual beli. 

                     

                        

 

Artinya:  
“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.”(Q.S An-nisa ayat 29)
12

 

 

                                                           
10 Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islam, (Yogyakarta:  Ekonisia Kampus Fakultas 

Ekonomi UII, 2004), hlm.37 
11 Amir Syarifuddin, Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2003), hlm. 193 
12 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, Edisi Revisi, (Surabaya: CV 

Mahkota, 1996), hlm. 764 
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Ayat di atas menerangkan bahwa mencari harta, dibolehkan dengan 

cara berniaga atau jual beli dengan dasar suka sama-suka tanpa suatu 

paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun  

ada bayaran atau penggantinya. 

Ketatnya persaingan membuat para pelaku bisnis berusaha untuk 

memajukan bisnis mereka dengan memperluas jaringan bisnis melalui 

internet sebagai salah satu media untuk menawarkan produknya. Internet 

memudahkan para pelaku bisnis untuk memperluas market share (pangsa 

pasar) mereka. Peran internet mampu  membuat konsumen yang berada jauh 

di lokasi tetap bisa membeli. 

Pertumbuhan ekonomi serta perkembangan teknologi di Indonesia, 

membuat internet menjadi salah satu  media yang digemari oleh masyarakat. 

Kemudahan yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan berbagai 

aktivitas, seperti mencari informasi, berkomunikasi dan sebagai sarana 

berbelanja. Berbelanja secara online dinilai lebih efisien dibandingkan jika 

melakukannya secara konvensional (secara langsung). Hal inilah yang 

menyebabkan semakin meningkatnya pengguna internet  di Indonesia setiap 

tahunnya sehingga mendorong  laju perniagaan di dunia usaha khususnya 

usaha secara online.   

Walaupun banyak kekurangan  dalam belanja online, seperti apapun 

cara berbelanja baik itu dengan metode konvensional maupun via online, 

semuanya tidak boleh menyalahi tuntutan syari‟at Islam. Berdasarkan data 

yang disajikan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). 
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Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai 132,7 juta 

orang dari total populasi penduduk indonesia 256,2 juta orang, Hal ini 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin maju yang membuat 

internet menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat saat ini, serta 

kemudahan yang ditawarkannya menjadi daya tarik tersendiri.
13

 

Peningkatan ini yang membuat internet menjadi potensi pasar yang 

besar bagi para pelaku bisnis untuk memperluas pangsa pasar serta 

meningkatkan penjualan. Menyadari hal itu, jelas bahwa internet  merupakan 

salah satu sarana komunikasi pemasaran yang efektif para pelaku bisnis untuk 

meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. 

Untuk mengenalkan atau memasarkan produk dan jasanya, para 

pebisnis menggunakan metode iklan. Metode iklan dibagi menjadi 3 yaitu 

periklanan media cetak (majalah, koran), periklanan media siaran (televisi, 

radio), dan periklanan internet (Website, Facebook, Instagram, Twitter, Line). 

Beberapa tahun terakhir pengguna media sosial (internet) semakin meningkat, 

sehingga pemasaran produk atau jasa.
14

 

Kelebihan pemasaran melalui media sosial yaitu lebih murah 

dibandingkan pemasaran melalui televisi, radio, dan media cetak. Hanya 

dengan bermodal koneksi internet, sudah dapat dipasarkan produk atau jasa, 

selain itu jangkauan pemasaran melalui media sosial lebih luas dibandingkan 

media cetak, televisi bahkan radio kerena jangkauan iklan lewat media sosial 

sudah mendunia (lintas negara dan bahasa). Salah satu media sosial yang saat 

                                                           
13https://apjii.or.id, Diakses  pada 02 Oktober  2017 pukul 08:26 WIB. 
14https://.uin-malang.ac.id. Diakses  pada 02 Oktober 2017 pukul 08:26 WIB. 

https://apjii.or.id/
https://.uin-malang.ac.id/
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ini banyak digunakan oleh masyarakat dunia adalah instagram. Instagram 

adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna 

mengambil foto, menerapkan  filter digital dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial. 

Strategi yang digunakan oleh para pebisnis untuk memasarkan 

produknya melalui instagram bermacam-macam. Salah satunya yaitu 

menggunakan jasa selebriti atau selebgram (selebriti instagram) yang 

mempunyai accaunt instagram, karena selebgram memiliki banyak follower, 

maka pemasaran dengan menggunakan selebgram adalah cara yang simpel 

untuk menggapai pasar dalam waktu yang singkat. Adapun sistem endorse 

selebgram yaitu dengan mengupload satu foto sambil membawa produk dan 

menggunakan @ (arroba) untuk menautkan nama instagram dimana produk 

yang diendorse bisa di jumpai atau dibeli. 

Iklan produk di instagram yang diendorse selebriti diharapkan dapat 

membuat konsumen tertarik membeli produk. Selebriti itu sendiri merupakan 

tokoh idola yang mempunyai banyak fans, fans biasanya mempunyai persepsi 

positif pada selebriti yang diidolakannya. Persepsi itulah yang mengarahkan 

kepada ketertarikan, karena ketertarikan itu sendiri didefinisikan sebagai 

sikap positif terhadap orang lain. 

Pada dasarnya promosi melalui iklan merupakan saran informasi 

dalam menawarkan suatu barang kepada masyarakat untuk itu iklan harus 

dikemas sebagus mungkin agar masyarakat tertarik terhadap produk yang 
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ditawarkannya. Masyarakat sangat mudah sekali dibujuk, dipengaruhi 

sehingga persepsi mereka mudah sekali di pengaruhi iklan.
15

 

Dengan maraknya endorsement saat ini, banyak pihak  yang tidak 

teliti dalam memberi maupun menerima endorse. Misalnya, seorang 

selebgram memiliki karakter dan gaya yang sebenarnya tidak mewakili 

produk X, tetapi online shop produk X tetap saja meng-endorse selebgram 

tersebut, hanya karena selebgram tersebut memiliki banyak follower, 

sebaliknya saat ini selebgram juga semakin gampang menerima produk atau 

bahkan tidak sesuai dengan kepribadian si pemilik akun semata-mata karena 

ingin uang nya saja, dan ada juga pemilik online shop hanya memanfaatkan 

selebgram. Misalnya selebgram A mengiklankan suatu produk, yang belum 

tentu produk tersebut digunakan saat kehidupan sehari-hari. Artinya hanya 

memanfaatkan ketenarannya. 

Banyak selebriti Indonesia yang melakukan praktik endorsement 

sebagai pekerjaan pokok maupun tambahan mereka, karena selain mudah 

juga dapat dilakukan dimana saja serta bayaran yang cukup tinggi sesuai 

dengan produk yang ia promosikan. Namun terkadang selebriti tidak teliti 

dalam menerima endorse, seperti kasus yang sedang ramai saat ini yaitu artis 

Syahrini dalam kasus first travel umrah, pemilik usaha agen perjalanan travel 

umrah yaitu Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan yang di duga 

melakukan penipuan kepada ribuan jemaah umrah, dengan mengambil uang 

milik para jemaah yang digunakan untuk investasi dan memperkaya diri, 

                                                           
15 Sumarsono, Terperangkap Dalam Iklan (Meneropong Pesan Imbas Iklan Televisi), 

(Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 1 
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sehingga banyak dari mereka tidak bisa berangkat menunaikan ibadah umrah. 

Artis Syahrini diendorse untuk mempromosikan usaha first travel miliknya di 

akun media sosial instagram milik Syahrini dengan mendapatkan bayaran 1 

miliar, namun kuasa hukum Syahrini Hotman Paris menyatakan bahwa klien 

nya tidak pernah menerima imbalan berupa uang sepeserpun tetapi di berikan 

fasilitas umrah vvip untuk perjalanan umrahnya ke tanah suci dengan syarat 

harus memposting foto dan video kegiatan umrahnya.
16

 

Praktik strategi promosi dengan menggunakan jasa endorsement di 

Sumia Clinic Bandar Lampung dilakukan oleh selebriti instagram 

(selebgram). Pemilik online shop mencari selebgram melalui sebuah accaunt 

instagram yang memiliki banyak follower untuk dijadikan endorse sebuah 

produk. Selebgram dituntut untuk mempromosikan produk online shop 

dengan semenarik dan kreatif mungkin sehingga konsumen tertarik membeli 

dan mencoba melakukan perawatan di Sumia Clinic. Namun terkadang 

selebgram juga tidak mengetahui informasi dan  kualitas dari produk yang 

akan ia promosikan bahkan tidak pernah memakai produk tersebut. Jika 

dalam iklan selebgram tersebut menyatakan, baik dengan ungkapan lisan atau 

tulisan, bahwa mutu produk itu bagus dan berkualitas padahal dia selain tidak 

tahu persis tentang produk itu maka ada kesan kebohongan dan penipuan. 

Iklan yang mengandung unsur penipuan, sungguh merupakan suatu 

praktik perdagangan yang tidak adil atau sangat merugikan konsumen ketika 

                                                           
16https://www.cnnindonesia.com. Diakses  pada  16 Oktober 2017 pukul 08:26 WIB. 

https://www.cnnindonesia.com/
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kualitas barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan barang yang 

diiklankannya.
17

 

Oleh karena itu dunia periklanan atau promosi sangat penting 

mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam memasarkan 

suatu produk terhadap masyarakat. Sebab selama ini banyak ditemukan  

unsur-unsur penipuan, kebohongan, kecurangan yang dilakukan pelaku bisnis 

guna menarik perhatian masyarakat/konsumen melalui promosi produk yang 

ditawarkan. Sedangkan menurut hukum Islam, segala jenis transaksi yang ada 

unsur kebohongan adalah dilarang. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu diteliti strategi 

pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement pada klinik kecantikan 

dalam bentuk skripsi dengan judul  “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TENTANG STRATEGI PEMASARAN DENGAN MENGGUNAKAN 

JASA ENDORSEMENT PADA KLINIK KECANTIKAN” (Studi Kasus di 

Sumia Clinic Bandar Lampung). 

D. Rumusan Masalah  

Berasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan strategi pemasaran dengan menggunakan jasa 

endorsement pada klinik kecantikan di Sumia Clinic Bandar Lampung? 

                                                           
17 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 

Gramedia Pusaka Utama, 2000), hlm. 3 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi pemasaran dengan 

menggunakan jasa endorsement pada klinik kecantikan di Sumia Clinic 

Bandar Lampung? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pemasaran dengan 

menggunakan jasa endorsement pada klinik  kecantikan di Sumia 

Clinic Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui strategi pemasaran dengan menggunakan jasa 

endorsement pada klinik kecantikan yang terjadi di Sumia Clinic 

dalam perspektif  hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi dan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Strategi Pemasaran Dengan Menggunakan Jasa 

Endorsement pada klinik kecantikan dan juga saran penting bagi 

pegiat dunia bisnis (klinik kecantikan dan calon pelaku bisnis yang 

bersangkutan, baik Sumia Clinic maupun industri klinik kecantikan 

lainnya) untuk membuat strategi pemasaran atau promosi yang baik 

khususnya dalam pemilihan selebriti endorsement maupun dampak 

yang dihasilkan. Selain itu penelitian ini juga di harapkan 
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masyarakat dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat 

secara spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan strategi 

pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement pada klinik  

kecantikan dalam hukum Islam. Selain itu diharapkan dapat 

memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas 

akademik Fakultas Syari‟ah Jurusan Muamalah pada khususnya 

serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi 

stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian 

akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. 

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas 

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alasannya dalam 

mengkaji strategi pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement 

pada klinik kecantikan di media sosial yang tergolong masih baru dan 

sedang booming didalam masyarakat, dengan konsep hukum Islam 

untuk melahirkan tinjauan hukum Islam. Dimana akan muncul suatu 

temuan yang terfokus pada strategi pemasaran dengan menggunakan 

jasa endorsement pada klinik kecantikan. Membutuhkan metode yang 

dimaksud. Penelitian ini termasuk penelitian Lapangan (field research) 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, 
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baik dilembaga-lembaga organisasi masyarakat (social)
18

, maupun 

lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian 

dengan berkunjung langsung ke Sumia Clinic Bandar Lampung sebagai 

tempat yang dijadikan penelitian. 

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan 

penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada 

diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk 

diteliti. 

2. Sifat Penelitian  

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap 

dan berlapis dengan cara analisis kualitatif berdasarkan teori etika 

bisnis dan  promosi menurut hukum Islam yang bersifat deskriptif, yaitu 

suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif 

mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara 

unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan 

dideskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan strategi pemasaran 

dengan menggunakan jasa seorang artis/selebriti endorsement pada 

klinik  kecantikan ditinjau dari hukum Islam. 

 

 

                                                           
18

Suryabrata Sumardi, metode penelitian, Cet. Ke II, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 

1998 ), hlm. 22 
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3. Data dan Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari 

strategi pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement pada klinik 

kecantikan. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi 

objek penelitian (staff  Sumia Clinic, selebgram, dan konsumen). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya : lewat orang lain, atau 

lewat dokumen.
19

 Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-

buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung 

maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini 

akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan 

dikaji. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan 

beberapa metode, yaitu : 

 

                                                           
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, (Bandung : 

Alfabeta, 2008), hlm. 137 
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a. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan 

data dengan observasi langsung atau dengan pangamatan langsung 

yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. 

Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati pelaksanaan 

strategi pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement yang 

dilakukan selebgram pada klinik kecantikan. 

b. Interview 

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden 

dengan alat yang dinamakan interview giude (panduan 

wawancara).Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara 

langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu staff Sumia Clinic 

Bandar Lampung, selebriti endorse yang melakukan praktik 

endorse dan konsumen. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sejumlah 

manusia, benda-benda, gejala, pola sikap, tingkah laku dan 
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sebagainya yang menjadi objek penelitian.
20

 Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah staff Sumia Clinic, selebriti 

endorse dan konsumen, yaitu berjumlah 17 orang yang terdiri dari 

2 staff Sumia Clinic, 10 orang selebriti endorse dan 5 orang 

konsumen. 

b. Sampel 

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin 

dari keseluruhan objek yang diteliti.
21

 Untuk menentukan ukuran 

sampel, penulis memakai rumusan sampel yang dikemukakan oleh 

Suharsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang 

maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan 

penelitian populasi dan jika besar subjeknya melebihi dari 100 

orang dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25%. Karena 

populasi dari penelitian ini kurang dari 100,  yaitu berjumlah 17 

orang maka semua populasi dijadikan sampel. Jadi sampel yang 

diteliti adalah 17 orang yang terdiri dari 2 staff Sumia Clinic, 10 

orang endorse dan 5 orang konsumen yang ada di Sumia Clinic 

Bandar Lampung. 

6. Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisi data 

dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode 

                                                           
20 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Fakultas Teknologi UGM, (Yogyakarta: UGM 

Press, 1986), hlm. 7 
21 Sutrisno, Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D, 

(Bandung: Fakultas Teknologi UGM, 2009), hlm. 120  
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analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

kajian penelitian, yaitu pelaksanaan strategi pemasaran dengan 

menggunakan jasa endorsement pada klinik kecantikan menurut tinjauan 

hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analitis 

berdasarkan teori etika bisnis dan promosi menurut hukum Islam. 

Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

strategi pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement pada klinik 

kecantikan. Tujuannya juga dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu 

agar dapat memberikan kontribusi keilmuwan serta memberikan 

pemahaman mengenai strategi pemasaran dengan menggunakan jasa 

endorsement pada klinik kecantikan dalam tinjauan hukum Islam. 

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir 

induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala 

yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan 

yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini 

lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat 

dalam data.
22

 Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah 

dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
22 Drs. Susiadi, M. Sos.I., Metode Penelitian, (Bandarlampung : Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2015). hlm.4 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Promosi 

1. Pengertian Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa yunani yaitu strategia, yang berarti 

seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Setiap jenis sasaran 

memerlukan penyebaran sumber daya yang berbeda program-program yang 

berbeda. Dengan menengok kembali pada zaman Yunani, maka konsep 

strategi terdiri dari unsur-unsur pengambilan keputusan atau tindakan.
23

 

Strategi itu merupakan satu kesatuan rencana yang komprehensif dan 

terpadu yang menghubungkan internal perusahaan dengan situasi lingkungan 

eksternal agar tujuan perusahaan dapat tercapai.
24

 

Strategi direncanakan atas dasar tujuan yang hendak dicapai sehingga 

dalam mencapai sebuah tujuan strategi memberikan sebuah gambaran 

bagaimana mencapai tujuan tersebut. Perusahaan didirikan pasti memiliki 

tujuan dan proses yang berbeda walaupun secara dasar tujuan setiap 

perusahaan adalah sama, yaitu sama-sama berusaha untuk menghasilkan laba 

atau keuntungan yang maksimal dari adanya pertukaran barang atau jasa 

perusahaan. Apabila tujuan perusahaan ialah untuk menghasilkan keuntungan 

yang maksimal  tersebut  maka tujuan dari kegiatan  pemasaran perusahaan 

adalah untuk membuat penjualan berlebihan dengan jalan memahami 

                                                           
23 James A.F. Stoner Dan R. Edward Freeman, Manajemen, jilid I, Edisi V,(Jakarta: 

Intermedia, 1994), hlm 305 
24 Napa J. Awat, Manajemen Strategi, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm 20 
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konsumen dengan sebaik-baiknya sehingga produsen mampu menghasilkan 

produk atau jasa yang sesuai dan terjual dengan sendirinya.
25

 

Suryana kewirausahaan mengemukakan 5P yang memiliki arti sama 

dengan strategi, yaitu:
26

 

a) Strategi adalah perencanaan (plan) 

Konsep pemasaran tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau 

acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan di masa 

depan. Akan tetapi, tidak selamanya strategi adalah perencanaan ke 

masa depan yang belum dilaksanakan. Strategi juga menyangkut segala 

sesuatu yang telah dilakukan dimasa lampau, misalnya pola-pola 

perilaku bisnis yang telah dilakukan di masa lampau. 

b) Strategi adalah pola (patern) 

Strategi yang belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan atau 

intended strategy dan disebut realized strategy karena telah dilakukan 

oleh perusahaan. 

c) Strategi adalah posisi (position) 

Menempatkan produk tertentu ke pasar tertentu yang dituju. Strategi ini 

cenderung melihat ke bawah, yaitu ke satu titik bidik dimana produk 

tertentu bertemu dengan pelanggan, dan melihat ke luar, yaitu meninjau 

berbagai aspek lingkungan eksternal. 

 

 

                                                           
25 Philip Kotler, Gery Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 1997), 

hlm 55 
26 Suryana, Kewirausahaan, (Jakarta: Salemba Empat Patria, 2006), hlm 173-174 
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d) Strategi adalah perspektif (perspektive) 

Dalam strategi ini lebih ke dalam perspektif melihat ke dalam, yaitu 

keorganisasi tersebut. 

e) Strategi adalah permainan (play) 

Strategi sebagai suatu maneuver tertentu untuk memperdaya lawan atau 

pesaing. 

Pada umumnya strategi harus diturunkan dari analisa terhadap tiga 

elemen, yaitu: masalah dan peluang, sasaran serta sumber daya dan 

kompetensi. Strategi harus konsisten dengan sasaran, dicapai dengan 

sumber daya yang ada dan diperkirakan akan ada, serta 

memperhitungkan peluang serta ancaman yang mungkin timbul pada 

lingkungan. 

Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk  mencapai 

sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk skema 

mencapai tujuan. Menurut  Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip 

Sukristono, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana 

para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyusunan agar tujuan tersebut dapat dicapai.
27

 

Setelah memahami perencanaan usaha, langkah selanjutnya adalah 

mempelajari dan melatih bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan itu 

didistribusikan atau dipasarkan. Pemasaran adalah kegiatan meneliti 

kebutuhan dan konsumen (probe / search), menghasilkan barang dan jasa 

                                                           
27 Husein Umar, Strategi Management In Action, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2005, hlm 31 
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sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen (product), menentukan 

tingkat harga (price), mempromosikan agar produk dikenal konsumen 

(promotion), dan mendistribusikan produk ketempat  konsumen (place).
28

 

2. Strategi Menarik Pelanggan 

Wirausahawan mengetahui bahwa salah satu cara terbaik untuk 

mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru adalah dengan 

menyajikan pelayanan yang lebih baik yang tidak tertandingi oleh pesaing. 

Cara menciptakan pelayanan dan kepuasan pelanggan dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a) Dengarkan dan perhatikan pelanggan 

b) Tetapkan pelayanan yang terbaik 

c) Berikan perlindungan hak-hak karyawan 

d) Latih karyawan untuk memberikan pelayanan yang istimewa 

e) Gunakan teknologi yang memberikan pelayanan terbaik 

Strategi adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suatu 

perusahaan atau pengusaha untuk mencapai tujuan. Kadangkala langkah itu 

sulit, tetapi ada pula yang sangat mudah. Berbagai strategi untuk dapat 

menarik pelanggan, antara lain :
29

 

a) Melakukan inovasi produk baru atau tampil beda, mengikuti tren 

b) Desain yang menarik, menambah kesan mewah 

c) Harga yang terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan  

                                                           
28 Suryana, Kewirausahaan : Pedoman Praktis, Kiat Dan Proses Menuju Sukses, Edisi 3, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm 135 
29 Po Abas Sunarya, Sudaryono, dan Asep Saefullah, Kewirausahaan, (Yogyakarta : C.V 

Andi Offset, 2011), hlm 61 
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d) Berikan potongan dengan minimum dengan jumlah tertentu 

e) Berikan layanan sesuai dengan janji atau sesuai keinginan pelanggan 

f) Lakukan penjualan yang tingkat keramaiannya tinggi 

g) Ikut beberapa pameran untuk memperluas jaringan atau komunitas 

h) Fokus pada satu produk sehingga spesialisasi dapat dicapai 

i) Pilih produk yang di tempat tersebut belum ada. Bila sudah ada 

pikirkan  kekhasannya, cara penyajian atau pelayanan 

j) Buat standar operasi yang sederhana namun jelas 

k) Tentukan target pasar, sesuaikan dengan lingkungan 

l) Tentukan lokasi dan jam buka usaha dengan tepat 

m) Kepuasan pelanggan harus dinomorsatukan 

n) Usaha agar pelayanan menggunakan prinsip tanpa complain (zero 

complain) 

3. Pengertian Promosi 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir, kegiatan ini 

sama pentingnya dengan kegiatan-kegiatan produk, harga, maupun distribusi. 

Dalam kegiatan ini setiap perusahaan berusaha mempromosikan seluruh 

produk jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung.
30

 

Promosi adalah salah satu bagian dari marketing mix yang besar 

perannya. Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas tentang 

                                                           
30 Kansir, Kewirausahaan, Cetakan ke-9, (Jakarta : Rajawali pers, 2013), hlm 198 
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kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh perusahaan (penjual) 

untuk mendorong konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan.
31

 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi  kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Bagian yang tajam dari instrumen 

pemasaran adalah pesan yang dikomunikasikan  kepada calon pembeli 

melalui berbagai unsur ysng terdapat dalam program promosi. Promosi 

adalah salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. 

Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mengenal ataupun mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut 

akan berguna bagi mereka,  maka mereka tidak akan pernah membelinya.
32

 

Tanpa promosi pelanggan tidak akan mengenal produk atau jasa yang 

ditawarkan. Oleh karena itu promosi merupakan sarana yang paling ampuh 

untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Salah satu tujuan 

promosi penjualan adalah menginformasikan segala jenis produk yang 

ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Paling tidak 

ada empat macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh setiap 

perusahaan dalam mempromosikan produknya, baik barang maupun jasa. 

Adapun sarana promosi yang dapat digunakan adalah :
33

 

a. Periklanan (advertising) 

Iklan merupakan sarana promosi yang sering digunakan oleh 

perusahaan untuk menginformasikan, menarik dan memengaruhi calon 

                                                           
31 Marwan Asri, Marketing, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 1991), hlm  211 
32Rewold, Strategi Promosi Pemasaran, (Jakarta:Rineka Cipta, 1995), hlm 1 
33Kamsir, Op.Cit., hlm 198-200 
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konsumennya. Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan 

dengan berbagai media, seperti : 

1) Pemesanan billboard di jalan, tempat, atau lokasi yang strategis. 

2) Percetakan brosur untuk ditempel atau disebarkan disetiap 

cabang, pusat perbelanjaan, atau diberbagai tempat yang dianggap 

strategis. 

3) Pemasangan spanduk atau umbul-umbul di jalan, atau lokasi yang 

strategis. 

4) Pemasangan iklan melalui media cetak seperti koran, majalah, 

tabloid, buku, atau lainnya. 

5) Pemasangan iklan melalui media elektronik, seperti televisi, 

radio, internet, film, atau lainnya. 

Pengguanaan dan pemilihan media iklan tergantung dari tujuan 

perusahaan. Masing-masing media memiliki tujuan dan segmentasi 

sendiri. Paling tidak ada empat macam tujuan penggunaan iklan sebagai 

media promosi, yaitu : 

a) Untuk memberitahu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 

produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti peluncuran 

produk baru, keuntungan dan kelebihan suatu produk, atau 

informasi lainnya 

b) Untuk mengingatkan kembali kepada pelanggan tentang 

keberadaan atau keunggulan produk yang ditawarkan 
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c) Untuk perhatian dan minat para pelanggan baru dengan harapan 

akan memperoleh daya tarik dari para calon pelanggan 

d) Mempengaruhi pelanggan saingan agar berpindah ke produk dari 

perusahaan yang mengiklankan. 

Pertimbangan penggunaan media yang akan dipakai untuk 

pemasangan iklan suatu media antara lain : 

1) Jangkaun media yang akan digunakan 

2) Sasaran atau konsumen yang akan dituju 

3) Besarnya biaya yang akan dikeluarkan  

b. Promosi Penjualan (sales promotion) 

Promosi lainnya dapat dilakukan melalui promosi penjualan atau 

sales promotion. Tujuan promosi penjualan adalah untuk meningkatkan 

penjualan atau meningkatkan jumlah pelanggan. Promosi ini dilakukan 

untuk menarik pelanggan agar segera membeli setiap produk atau jasa 

yang ditawarkan. Agar pelanggan tertarik untuk membeli, promosi 

penjualan harus dibuat semenarik mungkin. 

Jenis-jenis promosi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan 

sangat beragam, tergantung dari situasi konsumen atau kondisi pada 

saaat itu, adapun jenis promosi penjualan yang dapat dilakukan adalah : 

1) Pemberian harga khusus (special price) atau potongan harga 

(discount) untuk produk tertentu 

2) Pemberian undian kepada setiap pelanggan yang membeli dalam 

jumlah tertentu 
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3) Pemberian cinderamata serta kenang-kenangan lainnya kepada 

konsumen yang loyal, dan 

4) Promosi penjualan lainnya 

c. Publisitas/Public Relation (PR) 

Publisitas merupakan cara yang biasa digunakan juga oleh 

perusahaan untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada 

konsumen, agar mereka menjadi tahu, dan menyenangi produk yang 

dipasarkannya, hal ini berbeda dengan promosi, dimana didalam 

melakukan publisitas perusahaan tidak melakukan hal yang bersifat 

komersial. Publisitas merupakan suatu alat promosi yang mampu 

membentuk opini masyarakat secara tepat, sehingga sering disebut 

sebagai usaha untuk “mensosialisasikan” atau “memasyarakatkan”. 

Public relation merupakan kiat pemasaran penting lainnya, 

dimana perusahaan tidak harus berhubungan dengan pelanggan, 

pemasok, dan penyalur, tetapi ia juga harus berhubungan dengan 

kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. 

Public relation yang dilakukan Rumah Sakit KBC “Berzanijska 

Kosa” dengan melakukan pengenalan website-nya guna melakukan 

komunikasi secara langsung dengan pelanggan (pasiennya) dan 

beberapa penyelenggara jasa informasi media. 

Public relation sangat peduli terhadap beberapa tugas pemasaran, 

yaitu sebagai berikut. 
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1) Membangun image (citra) 

2) Mendukung aktivitas komunikasi lainnya 

3) Mengatasi persoalan dan isu yang ada 

4) Memperkuat positioning perusahaan 

5) Mempengaruhi public yang spesifik 

6) Mengadakan launching, untuk produk/jasa baru 

Program public relation, antara lain sebagai berikut, 

a) Publikasi 

b) Events 

c) Hubungan dengan investor 

d) Exhibitions/pameran 

e) Mensponsori beberapa acara.  

d. Penjualan pribadi (personal selling)  

Merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak 

langsung dengan konsumennya. Dengan kontak langsung ini 

diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara 

pengusaha dengan calon konsumennya itu. Berikut yang termasuk 

dalam personal selling adalah door to door selling, mail order, 

telephone selling, dan direct selling.  

Personal selling mempunyai peranan penting dalam pemasaran 

jasa, disebabkan hal berikut, 
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1) Interaksi secara personal antara penyedia jasa dan pelanggan 

sangat penting. 

2) Jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan oleh mesin. 

3) Orang merupakan bagian dari produk jasa. 

Sifat personal selling dikatakan lebih luwes, karena tenaga 

penjual dapat secara langsung menyesuaikan penawaran dengan 

kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Selain itu, 

tenaga penjual juga dapat segera mengetahui reaksi calon pembeli 

terhadap penawaran penjualan, sehingga dapat mengadakan 

penyesuaian-penyesuaian di tempat saat itu juga. 

Pada pengiklanan melalui media, pesan yang disampaikan 

ditujukan pada orang-orang yang sebenarnya bukan prospek (calon 

pembeli/pengguna), sebaliknya melalui personal selling, perusahaan 

sudah berhadapan dengan calon pembeli potensial. 

e. Informasi dari Mulut ke Mulut (Word of Mouth) 

Dalam hal ini peranan orang sangat penting dalam 

mempromosikan jasa. Pelanggan sangat dekat dengan penyampaian 

jasa, pelanggan yang puas atau tidak puas akan berbicara pada 

temannya tentang pengalamannya dalam menerima jasa tersebut. 

Sehingga word of mouth ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya 

terhadap pemasaran jasa dibandingkan dengan aktivitas komunikasi 

lainnya.  

 



43 

 

f. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Direct Marketing merupakan elemen terakhir dalam bauran 

komunikasi/promosi yakni untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan dan prospek 

tertentu. Terdapat 6 area dari direct marketing, yaitu sebagai berikut. 

1) Direct mail 

2) Mail orders 

3) Direct response 

4) Direct selling 

5) Talemarketing 

6) Digital marketing
34

 

4. Tujuan Promosi  

Dalam praktek promosi dapat dilakukan dengan mendasarkan pada 

tujuan-tujuan berikut ini :
35

 

a. Modifikasi tingkah laku 

Orang-orang yang melakukan komunikasi ini mempunyai beberapa 

alasan antara lain: mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan 

pertolongan atau instruksi, memberikan informasi, mengemukakan ide 

dan pendapat. Sedangkan promosi, dari segi lain, berusaha merubah 

tingkah laku dan pendapat, dan memperkuat tingkah laku yang ada. 

Penjual selalu berusaha menciptakan kesan baik tentang dirinya atau 

mendorong pembelian barang dan jasa perusahaan. 

                                                           
34 Ririn Tri Ratnasari, Teori  dan Kasus Manajemen Pemasaran Jasa Cet. 1, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2011), hlm  81-83 
35 Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 353 
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b. Memberitahu 

Kegiatan promosi itu dapat ditujukan untuk memberitahu pasar yang 

dituju tentang penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat informatif 

umumnya lebih sesuai dilakukan pada tahap-tahap awal di dalam siklus 

kehidupan produk. Promosi yang bersifat informatif ini juga penting 

bagi konsumen karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan 

untuk membeli. Informasi yang diberikan dapat melalui tulisan, 

gambar, kata-kata dan sebagainya, yang disesuaikan dengan keadaan. 

Beberapa aspek tentang barang mungkin harus ditampilkan dengan 

gambar (misalnya desain, model dan sebagainya), sedangkan aspek lain 

mungkin cukup diungkapkan melalui tulisan seperti kelebihan, harga 

dan sebagainya.
36

 

c. Membujuk 

Yaitu membujuk calon konsumen agar mau membeli barang atau jasa 

yang ditawarkan. Yang perlu ditekankan di sini bahwasanya membujuk 

bukan berarti memaksa calon konsumen. Membujuk dengan berlebih-

lebihan akan memberikan kesan yang negatif pada calon konsumen 

sehingga keputusan yang diambil mungkin justru keputusan yang 

negatif. 

Promosi yang bersifat membujuk (persuasif) umumnya kurang 

disenangi oleh sebagian masyarakat. Namun kenyataannya sekarang ini 

justru yang banyak muncul adalah promosi yang bersifat persuasif. 

                                                           
36 Marwan Asri, Op.Cit., hlm 360 
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Promosi demikian ini terutama diarahkan untuk mendorong pembelian. 

Sering perusahaan tidak ingin memperoleh tanggapan secepatnya tetapi 

lebih mengutamakan untuk menciptakan kesan positif. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat memberi pengaruh dalam waktu yang lama 

terhadap perilaku pembeli. Promosi yang bersifat dominan ini akan 

menjadi dominan jika produk yang bersangkutan mulai memasuki tahap 

pertumbuhan di dalam siklus kehidupan. 

d. Mengingatkan 

Mengingatkan konsumen tentang adanya barang tertentu, yang dibuat 

dan dijual perusahaan tertentu, di tempat tertentu dan dengan harga 

tertentu pula. Konsumen kadang-kadang memang perlu diingatkan, 

karena mereka tidak ingin berusaha payah untuk selalu mencari barang 

apa yang dibutuhkan dan di mana bisa mendapatkan barang tersebut. 

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merk produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan 

selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan produk. Ini berarti 

pula perusahaan berusaha untuk paling tidak mempertahankan pembeli 

yang ada. 

B. Konsep Etika Bisnis Islam 

1. Pengertian Etika dan Etika Bisnis Islam 

Etika (Yunani Kuno: “ethikos”, berarti “timbul dari kebiasaan”), 

menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria adalah cabang utama filsafat yang 

mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan 



46 

 

konsep seperti salah-benar, baik buruk dan tanggung jawab. Etika adalah 

ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral. 

Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat 

prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu 

yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus 

dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.
37

 

Etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak 

melakukan suatu keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan 

moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. 

Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam 

melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, 

jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam 

keseluruhan aktivitas bisnis kita.
38

  

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui 

hal-hal yang benar dan yang salah dan selanjutnya tentu melakukan hal yang 

benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang 

berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Mempelajari kualitas moral 

kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral 

dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, 

etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang 

berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. 

                                                           
37 Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda, Islamic  Bussines and Economic 

Ethics, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm 3  
38Ibid 
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Dalam membicarakan etika bisnis Islami adalah menyangkut “Bussines 

Firm” dan atau “Bussines Person”, yang mempunyai arti yang bervariasi. 

Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islam 

adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak 

bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama 

Islam.
39

 

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam 

berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara 

perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, 

pelaksanaan bisnis harustetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-

aturan dalam Al-Qur‟an dan Hadis). Dengan kata lain, syariat merupakan 

nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku 

kegiatan ekonomi (bisnis).
40

 

Etika Bisnis (Bussines Ethics) merupakan sesuatu yang makin lama 

akan makin penting perannya di dalam masyarakat kita oleh karena proses 

modernisasi akan berlangsung makin cepat dan makin merata.
41

 Kegiatan 

bisnis adalah salah satu aspek kegiatan pembangunan yang amat luas 

dimensinya. Salah satunya adalah penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam kegiatan produksi, baik produksi bahan mentah, setengah 

jadi dan barang jadi, maupun produksi jasa  yang sifatnya intangible. Di 

                                                           
39 Aziz, Abdul, Etika Bisnis Perspektif Islam “Implementasi Etika Islam Untuk Dunia 

Usaha”, (Cirebon: Alfabeta, 2013), hlm 35 
40Op.Cit, hlm 13 
41Anoraga, Pandji, Pengantar Bisnis: Pengelolaan dalam era Globalisasi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), hlm 112 



48 

 

dalam proses produksi terjadi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya 

modal, dan sumber daya manusia. Selain itu kegiatan bisnis tidak terlepas 

dari kegiatan menjual barang yang telah diproduksi tersebut untuk 

memperoleh keuntungan. 

Salah satu aspek yang sangat populer dan perlu mendapatkan perhatian 

dalam dunia bisnis kita sekarang ini adalah perlunya etika dan moral bisnis. 

Etika bisnis selain dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua 

unsur yang berpengaruh pada perusahaan (stakeholder loyality), juga sangat 

menentukan maju atau mundurnya perusahaan. Etika bisnis adalah suatu 

kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang 

dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan 

persoalan-persoalan yang dihadapi. Etika adalah suatu komitmen untuk 

melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Oleh 

karena itu, perilaku etika berperan melakukan “apa yang  benar” dan baik 

untuk menentang apa yang “salah” dan apa yang “buruk”. Etika bisnis 

sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder
42

. 

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam Menurut Al-Qur’an 

a. Pertama, melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan 

(QS. An-Nisaa ayat 29). Bisnis harus didasari kerelaan dan 

keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang 

                                                           
42Stakeholder adalah seseorang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 

aktivitas, keputusan, kebijakan, praktek atau tujuan organisasi , blog.ub.ac.id, diakses pada tanggal 

31 Desember 2014. 
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dirugikan. Orang yang berbuat batil termasuk perbuatan aniaya, 

melanggar hak dan berdosa besar (QS. An-Nisaa ayat 30). 

Sedangkan orang yang menghindarinya akan selamat dan mendapat 

kemuliaan (QS. An-Nisaa ayat 31). 

Surah An-Nisaa (4): 29-31 : 

                     

                   

                        

                         

                  

 
Artinya:  

“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 dan barang siapa berbuat 

demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak 

akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu adalah 

mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara 

dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami 

hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami 

masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). Larangan 

membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang 

lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, 

karena umat merupakan suatu kesatuan.”
43

 

 

                                                           
43 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid & Terjemah, CV Penerbit Diponegoro, Cet. 

Ke 10, 2012, Surah An-Nisaa (4): 29-31). 
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b. Kedua, bisnis tidak boleh mengandung unsur riba (QS. Al-Baqarah 

ayat 275). 

Surah Al-Baqarah 275: 

 

                     

                         

                          

                          

       

 
Artinya: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah 

ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang 

meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan 

barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang 

yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas 

dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang 

dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang 

umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. 

Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya 

seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil 

(dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.”
44

 

 

                                                           
44 Ibid., (QS Al-Baqarah: 275). 
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c. Ketiga, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui 

zakat dan sedekah (QS. At-Taubah ayat 34). Pengembangan harta 

tidak akan terwujud kecuali melalui interaksi antar sesama dalam 

berbagai bentuknya. 

Surah At-Taubah 34: 

                     

               

                 

     

 
Artinya:   

 “Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya 

sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib 

Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan 

mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan 

orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada 

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”
45

 

d. Keempat, melarang pengurangan hak atas suatu barang atau 

komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau 

timbangan karena merupakan bentuk kezaliman (QS. Huud ayat 

85), sehingga dalam praktek bisnis, timbangan harus 

disempurnakan (QS. Al-A‟raaf ayat 85, QS. Al-Baqarah ayat 205) 

Surah Huud  85: 

                                                           
45

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid & Terjemah, CV Penerbit Diponegoro, Cet. 

Ke 10, 2012, Surah At-Taubah: 34). 
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Artinya:  

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran 

dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan 

manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat 

kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”
46

 

Surah Al-A‟raaf 85: 

                    

                       

                    

                    

Artinya: 

“Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan 

saudara mereka. Syu'aib, ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah 

Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. 

Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari 

Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan 

janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran 

dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di 

muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu 

lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang 

beriman". Mad-yan adalah nama putera Nabi Ibrahim a.s. 

Kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri dari anak cucu 

Mad-yan itu. Kabilah ini diam di suatu tempat yang juga dinamai 

Mad-yan yang terletak di pantai laut merah di tenggara gunung 

Sinai.”
47

 

Surah Al-Baqarah 205: 

                                                           
46 Ibid., (QS. Huud: 85). 
47 Ibid., (QS Al-A‟raaf: 85). 
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Artinya: 

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di 

bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-

tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai 

kebinasaan, ungkapan ini adalah ibarat dari orang-orang yang 

berusaha menggoncangkan iman orang-orang mukmin dan selalu 

mengadakan pengacauan.” 

e. Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi 

maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui 

kerusakan dan ketidakadilan. Agar tidak ada eksploitasi yang 

dilakukan seseorang terhadap orang lain, maka Allah swt melarang 

umat Islam memakan hak orang lain. Sebagaimana firman Allah 

swt (QS. Al-Syu‟ara (26): 183). Dengan komitmen yang khas dan 

mendalam terhadap persaudaraan, keadilan, ekonomi dan sosial, 

maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan 

dengan Islam.
48

 

Surah Al-Syu‟ara (26) 183: 

                       

 
Artinya: 

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan.”
49

 

                                                           
48 Azra, Azyumardi, Profil dan Manajemen Filantropi Islam Indonesia (Berderma Untuk 

Semua, Wacana dan Praktik Filantropi Islam), (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2003), h. 205. 
49

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid & Terjemah, CV Penerbit Diponegoro, Cet. 

Ke 10, 2012, Surah Al-Syu‟ara (26): 183). 
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f. Keenam, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi 

dirinya sendiri maupun kepada bisnis yang lain (QS. Al-A‟raaf: 

85). 

Surah Al-A‟raaf 85:  

                 

                     

                      

                   
  

Artinya: 

“Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan 

saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah 

Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. 

Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari 

Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan 

janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran 

dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di 

muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu 

lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang 

beriman". Mad-yan adalah nama putera Nabi Ibrahim a.s. 

Kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri dari anak cucu Mad-

yan itu. Kabilah ini diam di suatu tempat yang juga dinamai Mad-

yan yang terletak di pantai laut merah di tenggara gunung 

Sinai.”
50

 

 

Surah Al-Baqarah 205: 

                       

         

 

 
                                                           

50 Ibid., (QS. Al-A‟raaf: 85). 
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Artinya: 

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi 

untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-

tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai 

kebinasaan. Ungkapan ini adalah ibarat dari orang-orang yang 

berusaha menggoncangkan iman orang-orang mukmin dan selalu 

mengadakan pengacauan.”
51

 

 

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan 

bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Demikian pula, 

prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang 

dianut oleh masyarakat masing-masing. Namun, sebagai etika 

khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip dalam etika bisnis 

sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. 

Oleh karena itu, tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap 

masyarakat bisnis, di sini akan dikemukakan beberapa prinsip etika 

bisnis, yaitu: 

1) Prinsip otonomi 

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk 

bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang 

dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah 

orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi 

kewajibannya dalam dunia bisnis. Orang yang otonom adalah 

orang yang tahu aturan dan tuntutan sosial, tetapi bukan orang 

yang sekedar mengikuti begitu saja apa yang berlaku dalam 

                                                           
51
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masyarakat atau mengikuti begitu saja apa yang dilakukan 

orang lain. 

Untuk bertindak secara otonom, diandaikan ada 

kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak 

berdasarkan keputusan itu. Dalam kerangka etika, kebebasan 

adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak 

secara etis. Hanya karena ia mempunyai kebebasan maka ia 

dituntut untuk bertindak secara etis. Namun kebebasan saja 

belum menjamin bahwa orang bisa bertindak secara otonom 

dan etis. Otonomi mengandaikan juga adanya tanggung jawab. 

Jadi orang yang otonom adalah orang yang tidak hanya sadar 

akan kewajibannya dan bebas, mengambil keputusan dan 

tindakan berdasarkan kewajibannya, melainkan juga orang 

yang bersedia mempertanggung jawabkan keputusan dan 

tindakannya serta mampu bertanggung jawab atas keputusan 

dan tindakannya, serta dampak dari keputusan dan tindakan 

itu.  

2) Prinsip Kejujuran 

Dalam dunia bisnis kejujuran menemukan wujudnya 

dalam tiga aspek, yaitu pertama, kejujuran terwujud dalam 

pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, 

kejujuran menemukan wujudnya dalam penawaran barang dan 

jasa dengan mutu yang baik. Ketiga, kejujuran menyangkut 
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pula hubungan kerja dalam perusahaan. Dalam ketiga aspek 

wujud kejujuran tadi terkait dengan erat dengan kepercayaan, 

karena kepercayaan yang dibangun di atas prinsip kejujuran 

merupakan modal dasar usaha yang akan mengalirkan 

keuntungan yang berlimpah. Keuntungan merupakan simbol 

kepercayaan dan tanda terima kasih masyarakat dan mitra 

bisnis atas kejujuran kegiatan bisnis. 

3) Prinsip tidak berbuat jahat (non-maleficence) dan prinsip 

berbuat baik (beneficence) 

Perwujudan kedua prinsip ini mengambil dua bentuk. 

Pertama, prinsip berbuat baik menuntut agar secara aktif dan 

maksimal kita semua berbuat hal yang baik bagi orang lain. 

Kedua, dalam wujudnya yang minimal dan pasif, sikap ini dari 

kedua prinsip diatas adalah bahwa secara maksimal orang 

bisnis dituntut untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan 

bagi orang lain (saling menguntungkan), tapi kalau situasinya 

tidak memungkinkan, maka titik batas yang masih ditoleransi 

adalah tindakan yang tidak merugikan pihak lain. 

4) Prinsip Keadilan 

Prinsip ini menuntut agar kita memperlakukan orang 

lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan 

jangan sampai dilanggar, persis seperti kita pun mengharapkan 

agar hak kita dihargai dan tidak dilanggar. Prinsip ini mengatur 
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agar kita bertindak sedemikian rupa sehingga hak semua orang 

terlaksana secara kurang lebih sama sesuai dengan apa yang 

menjadi haknya tanpa saling merugikan. 

5) Prinsip hormat kepada diri sendiri 

Prinsip ini bukan bersifat egoistis, melainkan ingin 

menunjukkan bahwa tidak etis jika kita membiarkan diri kita 

diperlakukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas dan 

sebagainya. Jadi, sebagaimana kita sepantasnya tidak boleh 

memperlakukan orang lain secara tidak adil, tidak jujur dan 

sebagainya, kita pun berhak untuk memperlakukan diri kita 

dan diperlakukan secara baik. Kita wajib membela dan 

mempertahankan kehormatan diri kita, jika martabat kita 

sebagai manusia dilanggar.
52

 

Ahmad Hasan Ridwan menjelaskan secara terperinci 

prinsip-prinsip etika bisnis Islami sebagai berikut:
53

 

a) Jujur dalam takaran dan timbangan. Allah berfirman dalam 

QS. Al-Mutaffifin 1-3: 

                      

               

 

 

                                                           
52 Kharis Raharjo,”Corporate Social Responsibility: Dari Etika Bisnis Menuju 

Implementasi Good Corporate Governace”, (Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Pandanaran). 
53 Aziz, Abdul, Op. Cit., hlm 41-43. 
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Artinya: 

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 

orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka 

menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang 

di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan 

menimbang." 

 

b) Menjual barang yag halal. Dalam salah Hadis Nabi saw 

menyatakan bahwa Allah mengharamkan suatu barang maka 

haram pula harganya (diperjualbelikan). 

c)  Menjual barang yang bermutu baik. Dalam berbagai hadits 

Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan hingga jelas 

baiknya. 

d) Jangan menyembunyikan kecacatan suatu barang. Salah satu 

sumber hilangnya keberkahan jual beli, yaitu jika seseorang 

menjual barang cacat yang kecacatannya disembunyikan. 

Menurut riwayat Bukhari, Ibnu Umar memberitakan bahwa 

seseorang lelaki menceritakan kepada Rasulullah saw bahwa ia 

tertipu dalam jual beli. Sabda Rasulullah saw: “Apabila  

engkau berjual beli, katakanlah, “tidak ada tipuan”. 

e) Jangan main sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk 

meyakinkan pembelinya dengan jalan main sumpah agar 

dagangannnya laris. Dalam hal ini Rasulullah saw 

memperingatkan, “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi 

menghapuskan keberkahan”. (HR. Bukhari). 
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f) Longgar dan bermurah hati. Sabda Rasulullah saw. “Allah 

mengasihi orang yang bermurah hati pada waktu menjual, 

pada waktu membeli, dan pad waktu menagih hutang”. (HR. 

Bukhari). Kemudian, dalam hadits lain Abu Hurairah 

memberitakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Ada seorang 

pedagang yang mempiutangi orang banyak. Apabila dilihatnya 

orang yang ditagih itu dalam kesempitan, dia perintahkan 

kepada pembantu-pembantu nya. „Berilah kelonggaran 

kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan 

kepada kita‟. Maka Allah pun memberikan kelapangan 

kepadanya”. (HR. Bukhari). 

g) Jangan menyaingi kawan. Rasulullah saw bersabda, 

“Janganlah kamu menjual dengan menyaingi dagangan 

saudaranya”.  

h) Mencatat utang-piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi 

pinjam memimjam. Dalam hubungan ini al-Qur‟an 

mengajarkan pencatatan piutang. Gunanya adalah untuk 

mengingatkan salah satu pihak yang mungkin pada suatu 

waktu lupa atau khilaf. (QS. Al-Baqarah, 2: 282). 

i) Larangan riba sebagaimana Allah swt berfirman: 
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Artinya: 

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. 

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam 

kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. 

 

j) Anjuran berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat 

barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5% sebagai salah 

satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil 

usaha. 

Demikian pula dalam Islam harus berdasarkan pada 

prinsip-prinsip dasar yang berdasarkan pada Al-Qur‟an dan 

Hadis, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang 

meliputi:
54

 

1) Barometer ketaqwaan seseorang. Allah swt berfirman (QS. Al-

Baqarah2: 188) 

                   

                          

 
Artinya: 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil 

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 

hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada 

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 

padahal kamu mengetahui.” 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Log. Cit., hlm. 37-39. 
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2) Mendatangkan keberkahan. Allah swt berfirman (QS. Al-

A‟raaf, 7: 96) 

                   

                   

      

 
Artinya: 

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman 

dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada 

mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 

mendustakan (ayat-ayat kami) itu. Maka kami siksa mereka 

disebabkan perbuatannya.” 
 

Harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik 

akan mendatangkan keberkahan pada harta tersebut, sehingga 

pemanfaatan harta dapat lebih maksimal bagi dirinya maupun 

bagi orang lain. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara 

tidak halal atau tidak baik, meskipun berjumlah banyak namun 

tidak mendatangkan manfaat bahkan senantiasa menimbulkan 

kegelisahan dan selalu merasa kurang. 

3) Mendapatkan derajat seperti para Nabi, Shiddiqin dan 

Syuhada. Rasulullah saw bersabda: “ Dari Abu Sa‟id Al-

Khudri ra, beliau berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, 

“Pedagang yang jujur yang dapat dipercaya itu bersama para 

Nabi dan orang-orang yang benar yang serta para syuhada”. 

(HR. Tirmidzi).  
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4) Pebisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah saw. Aktivitas 

bisnis merupakan sarana ibadah, bahkan perintah dari Allah 

swt. Diantaranya adalah (QS. Al-Taubah,9: 105) 

                     

                     

       

Artinya: 

“Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

 

3. Konsep Bisnis Dalam Islam 

a. Konsep Peran Manusia 

Untuk memahami etika usaha yang islami, terlebih dahulu 

harus dipahami peran (dan tugas) manusia di dunia. Allah swt telah 

berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 56:
55

 

                   

 
Artinya: 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” 

 

Ayat diatas menegaskan, bahwa Allah swt tidaklah 

menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenal-Nya dan 

supaya menyembah-Nya. Semua tindakan manusia di dunia ini 

                                                           
55 Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda, Op.Cit., hlm 15-26. 
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adalah semata-mata ibadah, semata-mata untuk mengabdi kepada 

Allah swt. Sebagai abdi Allah swt, dalam semua tindakan manusia 

harus mengikuti perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya. 

Semua tindakan tersebut juga termasuk tindakan berusaha. 

b. Konsep Syariat Islam 

Ketentuan Allah swt, yang berkaitan dengan manusia disebut 

sebagai syariat yang artinya adalah jalan atau hukum/aturan. 

Tentunya, syariat bagi umat Islam adalah syariat Islam. Menurut 

Imam Ghazali, tujuan utama syariat Islam adalah memelihara 

kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan 

(aqidah), kehidupan, akal, keturunan dan harta benda (mal). Segala 

sesuatu yang menjamin terlindungnya kelima perkara ini adalah 

maslahat bagi manusia dan dikehendaki oleh manusia.  

c. Tata Nilai Islam 

Dalam menjalankan perannya sebagai wakil Allah swt, 

menjadi Khalifah di dunia, manusia harus mengikuti tata nilai yang 

telah ditetapkan Allah swt. Tata nilai tersebut mengacu pada tujuan 

hidup manusia, yang memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan 

akhirat. Allah swt, telah menentukan bahwa kesejahteraan di akhirat 

lebih penting dari kesejahteraan di dunia, namun Allah swt  juga 

memperingatkan manusia untuk tidak melupakan haknya atas 
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kenikmatan di dunia, antara lain sebagaimana firman Allah swt 

dalam Surah Asy-Syura ayat 20:
56

 

                      

                       

    

Artinya: 

“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, 

akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang 

menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian 

dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di 

akhirat.” 

 

Tata nilai menurut ajaran Islam, yaitu sebagai berikut: 

1) Kesejahteraan di akhirat lebih utama dari kesejahteraan di dunia, 

namun manusia tidak boleh melupakan haknya atas kenikmatan 

dunia. 

2) Namun di pihak lain, kenikmatan dunia tidak boleh membuat 

manusia melupakan kewajibannya sebagai abdi Allah sswt dan 

sebagai Khalifah di dunia. 

3) Manusia tidak akan memperoleh kecuali yang diusahakannya, dan 

Allah swt menjamin akan mendapat balasan yang sempurna. 

4) Dalam setiap rahmat dari Allah swt berupa harta yang diterima oleh 

manusia, terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, harta harus 

dibersihkan dengan mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah.  

d. Dasar Konsep Bisnis 

                                                           
56 Ibid. 
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Allah swt telah memerintahkan kepada seluruh manusia (bukan 

hanya untuk orang yang beriman dan muslim saja) untuk hanya 

mengambil segala sesuatu yang halal dan baik (Thoyib). Slain itu, 

Allah swt juga memerintahkan untuk tidak mengikuti langkah-

langkah syaitan dengan mengambil yang tidak halal dan tidak baik, 

sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 168: 

                          

           

    

Artinya: “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu.” 

 

Sesungguhnya yang halal dan haram itu jelas. Bila masih 

diragukan, maka sebenarnya ukurannya berkaitan erat dengan hati 

manusia itu sendiri. Bila hatinya jernih, maka segala yang halal akan 

menjadi jelas. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak halal 

termasuk yang syubhat tidak boleh menjadi objek usaha, dan 

karenanya tidak mungkin menjadi bagian dari hasil usaha. 

4. Hal-hal yang Dilarang dalam Bisnis Islam 

a. Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam.
57

 

Seorang muslim harus komitmen dalam berintegrasi dengan 

hal-hal yang dihalalkan oleh Allah swt. Seorang pengusaha muslim 

tidak boleh melakukan kegiatan bisnis dalam hal-hal yang 

                                                           
57 Ibid., hlm. 420-424 
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diharamkan oleh syariah. Dan seorang pengusaha muslim di tuntut 

untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan dan 

masyarakat. 

Bisnis, makanan tidak halal atau mengandung bahan tidak 

halal, minuman keras, narkoba, pelacuran atau semua yang 

berhubungan dengan dunia gemerlap seperti night club discotic cafe 

tempat bercampurnya laki-laki dan wanita disertai lagu-lagu yang 

menghentak, suguhan minuman dan makanan tidak halal dan lain-

lain, sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Al-A‟raaf ayat 32: 

                        

                  

             

Artinya: 

“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari 

Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan 

(siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?." Katakanlah: 

"Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam 

kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." 

Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang 

mengetahui.” 

 

Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik 

itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan 

orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah 

semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja. 
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b. Mengindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak 

halal 

Praktik riba yang menyesengsarakan agar dihindari, Islam 

melarang riba dengan ancaman berat (QS. Al-Baqarah: 275-279), 

sementara transaksi spekulatif amat erat kaitannya dengan bisnis 

yang tidak transparan seperti perjudian, penipuan, melanggar 

amanah sehingga besar kemungkinan akan merugikan. Penimbunan 

harta agar mematikan fungsinya untuk dinikmati oleh orang lain, 

serta mempersempit ruang usaha dan aktivitas ekonomi adalah 

perbuatan tercela dan mendapat ganjaran yang amat berat, 

sebagaimana firman Allah saw dalam Surah At-Taubah ayat 34-35: 

                   

                

                  

                  

                 

      

   

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sebahagian 

besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-

benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka 

menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang 

yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada 

jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka 

akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak 



69 

 

itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, 

lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 

"Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, 

maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan 

itu.” 

 

c. Persaingan yang tidak fair sangat dicela oleh Allah swt sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur‟an, sebagaimana firman Allah swt dalam  

Surah Al-Baqarah ayat 188: 

                    

                          

 
Artinya: 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) 

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui.” 

 

Monopoli juga termasuk persaingan yang tidak fair, Rasulullah 

saw mencela perbuatan tersebut: “Barangsiapa yang melakukan 

monopoli maka dia telah bersalah”, “Seorang tengkulak itu diberi 

rezeki oleh Allah swt, adapun seseorang yang melakukan monopoli 

itu dilaknat”. Monopoli dilakukan agar memperoleh penguasaan 

pasar dengan mencegah pelaku lain untuk menyainginya dengan 

berbagai cara, seringkali dengan cara-cara yang tidak terpuji 

tujuannya adalah untuk memahalkan harga agar pengusaha tersebut 

mendapat keuntungan yang sangat besar. Rasulullah saw bersabda: 

“Seseorang yang sengaja melakukan sesuatu untuk memahalkan 
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harga, niscaya Allah swt akan menjanjikan kepadanya singgasana 

yang terbuat dari api neraka kelak di hari kiamat.”  

e. Pemalsuan dan penipuan, Islam sangat melarang memalsukan dan 

menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat 

menimbulkan permusuhan dan percekcokan, sebagaimana firman 

Allah swt dalam Surah Al-Isra‟ ayat 35: 

                           

         

 

 

Artinya: 

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

 

5. Tujuan Bisnis Islam 

a. Target hasil, profit materi dan benefit nonmateri
58

 

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (qimah 

maddiyah atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan 

memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri, baik bagi 

si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, 

seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan 

sebagainya. Di samping untuk mencari qimah maddiyah, juga masih 

ada dua orientasi lainnya, yaitu qimah khuluqiyah dan ruhiyah. 

Qimah khuluqiyah yaitu nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu 
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kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta 

hubungan persaudaraan yang islami, baik antara majikan dengan 

buruh, maupun antara penjual dengan dengan pembeli (bukan hanya 

sekadar hubungan fungsional maupun profesional semata). 

Qimah ruhiyah berarti, perbuatan tersebut dimaksudkan untuk 

mendekatkan diri kepada  Allah swt. Dengan kata lain, ketika 

melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan 

kesadaran hubungannya dengan Allah swt. Inilah yang dimaksud, 

bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatannya 

bersifat materi, sedangkan kesabaran akan hubungannya dengan 

Allah swt ketika melakukan bisnis dinamakan ruhnya. 

b. Pertumbuhan 

Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih, maka 

diupayakan pertumbuhan atau  kenaikan akan terus-menerus 

meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya 

pertumbuhan ini tertentu dalam koridor syariat. Misalnya, dalam 

meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan perluasan pasar dan 

peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru dan 

sebagainya.  

c. Keberlangsungan 

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan 

keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam 

menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat Islam. 
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d. Keberkahan 

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridho Allah swt, 

merupakan puncak kebahagiaan hidup muslim. Para pengelola bisnis 

harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar 

senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat 

dan diraihnya keridhoan Allah swt. 

C. Etika Promosi Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Promosi Islam 

Etika promosi adalah bagian dari etika bisnis. Etika bisnis menunjuk 

kepada studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis.  

Etika sebagai studi atau kajian adalah etika filosofis atau bagian dari ilmu 

filsafah. Sedangkan etika sebagai praktis adalah etika terapan yang 

merupakan pedoman berperilaku sebagai komunitas moral tertentu. Moral 

adalah sistem nilai tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau 

salah, pantas atau tidak pantas. Perbuatan manusia atau institusi dalam 

melakukan promosi bisnis adalah baik atau buruk, pantas atau tidak pantas 

dinilai dengan pedoman menghormati manusia dan adil atau tidak. 

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah 

etika dalam Al-Qur‟an adalah Khuluq. Al-Qur‟an juga menggunakan 

sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: Khair 

(kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), „adl (kesetaraan dan 

keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma‟ruf (mengetahui dan 
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menyetujui) dan takwa (ketakwaan). Tindakan terpuji tersebut dengan 

salihat dan tindakan yang tercela disebut dengan sayyiat.
59

 

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau 

adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat 

dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an yang sangat luas, dan 

dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga Sufi. Ahmad amin 

memberikan batasan, bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang 

menjelaskan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya 

dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju 

oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk 

melakukan apa yang harus diperbuat. Etika merupakan jiwa ekonomi Islam 

yang membangkitkan kehidupan dalam setiap peraturan dan syariat. Oleh 

sebab itu etika atau akhlak adalah hakikat-hakikat yang menempati ruang 

luas dan mendalam pada akal, hati nurani, dan perasaan seorang muslim.
60

 

Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, pemasaran 

syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada 

stakeholdersnya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan 

prinsip-prinsip muamalah (business) dalam Islam. Hal ini berarti bahwa 

dalam pemasaran syariah, seluruh proses baik proses penciptaan, 

penawaran, maupun perubahan nilai (value), tidak boleh ada hal-hal yang 

bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islam. Sepanjang 

                                                           
59 Veithzal Rivai dkk, Islamic Business and Economic Ethics, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012). Log. Cit., hlm 3 
60 Ibid., hlm 4-5 
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hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah 

Islam tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam suatu proses bisnis, 

maka bentuk transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan.
61

 

Sedangkan etika pemasaran Islam adalah prinsip-prinsip syariah 

marketer yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara Islam, yaitu 

memiliki kepribadian spiritual (takwa), jujur (transparan), berlaku adil 

dalam bisnis (al-adl), bersikap melayani, menempati janji, dan jujur. 

2. Prinsip-prinsip Etika Promosi Menurut Hukum Islam 

Adapun etika yang harus dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan 

anjuran Islam adalah:
62

 

a) Jangan mudah mengobral sumpah, dalam berpromosi atau beriklan 

janganlah mudah mengucap janji sekiranya janji tersebut tidak bisa 

ditepati. Bersumpah secara berlebihan dilarang dalam etika promosi 

Islam, mengobral sumpah tanpa sesuai dengan yang sesungguhnya 

dapat merusak nilai-nilai Islam. Sebab banyak dewasa ini perusahaan-

perusahaan yang berpromosi dengan melebih-lebihkan dalam berkata 

melalui iklan. Allah swt dan Rasul-Nya telah memberikan aturan dan 

larangan mengenai hal ini. Nabi Muhammad saw bersabda sebagai 

berikut : 

                                                           
61 Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Syula, Syariah Marketing, (Bandung: PT 

Mizan Pustaka, 2006), hlm 26 
62 Ali Hasan, Marketing dan Bank Syariah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 26 
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ثَ َنا اللَّْيُث َعْن يُ ْونَس َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل اْبنُ   ََيََْي ْبُن ُبَكْْيٍ َحدَّ
ْعُت َرُسْوَل اهلِل َصلَّى  اْلُمَسيُِّب ِإنَّا اَبَاُىَريْ َرَة َرِضَي اهلُل َعْنُو قَاَل َسَِ

َقٌة لِّْلِسْلَعِة ُُمِْحَقٌة لِْلبَ رََكِة  رواه (اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقْوُل اْْلَِلُف ُمنَ فِّ
 63(البخارى

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, berkata: Aku pernah 

mendengar Rasulullah saw, bersabda: “Pengambilan sumpah ketika 

menjual barang-barang makanan itu akan mendatangkan keuntungan, 

tapi itu akan menghapuskan keberkatan.” (HR. Bukhari)
64

 

 

b) Jujur 

Islam sangat melarang memalsukan dan menipu karena dapat 

menyebabkan kerugian dan kezaliman serta dapat menimbulkan 

permusuhan dan percekcokan. Nabi Muhammad saw bersabda sebagai 

berikut : 

أَبُ ْو َبْكٍر ْبِن ثَ ْيَبة َحَدى اهلُل اْبُن ِإْدرِْيَس َوََيََْي اْبُن َمَة َعْن َعبَ ْيِد 
رُ  ثَ َنا زَُىي ْ ثَ َنا ََيََْي اْبُن َسِعْيٍد  اهلِل َوَحدَّ اْبُن َحْرٍب َواللَّْفُظ َلُو َحدَّ

َثِِنْ اَبُ ْو الزَّنَاِد َعِن ْاأَلْعرَاِج َعْن َأِبْ ُىَريْ َرَة قَاَل:  َعْن ُعبَ ْيِد اهلِل َحدَّ
اِة َوَعْن بَ ْيِع  نَ َهى َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن بَ ْيِع اْلِْصَّ

 65َغرَاِر )رواه مّسلم(الْ 

                                                           
63 Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Bukhori, Shahih Bukhari, Jilid Ke II, (Indonesia: 

Maktabah Dahlan), hlm. 793 
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65 Muslim, Sohih Muslim, Cetakake III (Beirut Libanon: Idarat At-Taba‟at Al Munirah, 
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Artinya:  

“Dari Abu Hurairah r.a. Ia berkata: Telah melarang Rasulullah 

saw jual beli seperti melempar batu dan jual beli yang mengandung 

penipuan.” (HR. Muslim)
66

 

 

c) Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-

kesepakatan di antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Allah 

swt berfirman pada Q.S. Al-Maidah ayat 1 : 

                      

                            

 

Artinya :  

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-

Maidah ayat 1)
67

 

d) Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik perhatian 

pembeli dan mendorongnya untuk membeli. Berbagai iklan di media 

televisi atau dipajang di media cetak, media indoor maupun outdoor, 

atau lewat radio sering kali memberikan keterangan palsu. Model 

promosi tersebut melanggar akhlaqul karimah. Islam sebagai agama 

yang menyeluruh, mengatur tata cara hidup manusia, setiap bagian 

tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lain. Demikian pula pada 

                                                           
66A. Hassan, Terjemahan Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Cetakan XXVII, 

(Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 348 
67 Departemen Agama RI, Al-Qur‟An Dan Terjemahannya, Edisi Revisi, (Surabaya : CV 

Mahkota, 1996), hlm 84 
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proses marketing, jual beli harus berdasarkan etika Islam. Nabi 

Muhammad saw bersabda: 

َوَعْن َأِِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اهلُل َعْنُو َأنَّ َرُسْوَل اهلِل َعَلْيِو َوَسلََّم َمرَّ 
 ، َها. فَ َناَلْت َاَصاِبَعُو بَ َلًلا رٍَة ِمْن َطَعاٍم. فَاَْدَخَل َيَدُه ِفي ْ َعَلى ُصب ْ

َماُء يَا َرُسوْ  َل فَ َقاَل: َماَىَذا يَاَصاِحَب الطََّعاِم؟ قَاَل َاَصابَ ْتُو السَّ
اهلِل. قَاَل: اََفًَل َجَعْلَتُو فَ ْوَق الطََّعاِم َكْى يَ رَاُىالنَّاُس؟ َمْن َغشَّ 

 . ْ  )رواه مسلم(فَ َلْيَس ِمِنِّ
Artinya : 

”Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah melewati 

tumpukan makanan (gandum), kemudian beliau masukkan tangan 

beliau ke dalam tumpukan tersebut, ternyata tangan beliau merasakan 

ada yang basah, maka beliau bersabda seraya bertanya: “Apa ini, 

wahai pemilik makanan (gandum)?” Pemilik gandum 

menjawab:”Terkena air hujan wahai Rasulullah.” Kemudian 

Rasulullah bersabda:”Mengapa tidak engkau tempatkan di (paling) 

atas sehingga orang-orang bisa melihatnya! Barangsiapa yang menipu 

maka ia bukan golonganku.” (HR. Muslim)
68

 

 

e) Rela dengan laba yang sedikit karena itu akan mengundang kepada 

kecintaan manusia dan menarik banyak pelanggan serta mendapat 

berkah dalam rezeki. Jika penguasa ingin mendapatkan rezeki yang 

berkah dan dengan profesi sebagai pedagang, tentu ingin dinaikkan 

derajatnya setara dengan para Nabi, maka ia harus mengikuti syariah 

Islam secara menyeluruh, termasuk dalam jual beli. 

Rasulullah saw adalah suri teladan untuk umat-Nya. Beliau telah 

memberikan contoh yang sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau 

                                                           
68 Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Cetakan I, 

(Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), hlm 618-619 
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melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil dan tidak pernah membuat 

pelanggannya mengeluh, apalagi kecewa. Selalu menepati janji dan 

mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan 

permintaan pelanggan. Reputasi sebagai pedagang yang jujur, telah tertanam 

dengan baik sejak muda. Beliau selalu memperlihatkan rasa tanggung jawab 

terhadap setiap transaksi yang dilakukan Nabi Muhammad saw telah berhasil 

membina dirinya menjadi wirausahawan sejati yang memiliki reputasi dan 

integritas luar biasa. Selain itu, beliau juga berhasil mengukir namanya di 

kalangan masyarakat bisnis pada khususnya, dan kaum Quraisy pada 

umumnya.
69

 

Secara komprehensif, ada sembilan etika promosi lain yang perlu 

menjadi dasar-dasar/prinsip bagi syariah marketing dalam menjalankan fungsi 

pemasaran, yaitu:
70

 

1) Memiliki kepribadian spiritual (takwa) 

2) Berperilaku baik dan simpatik (shidq) 

3) Berlaku adil dalam bisnis (al-„adl) 

4) Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah) 

5) Menepati janji dan tidak curang 

6) Jujur dan terpercaya (al-amanah) 

7) Tidak suka berburuk sangka (su‟udzan) 

8) Tidak suka menjelek-jelekkan (ghibah) 

                                                           
69 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Syula, Syariah Marketing, Op.Cit. hlm 

43 
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9) Tidak melakukan sogok (riswa) 

3. Hal-hal yang Dilarang dalam Promosi Islam 

Nabi Muhammad saw, bersabda: “Apabila kamu menjual maka jangan 

menipu orang dengan kata-kata manis”. Dalam bisnis modern, paling tidak 

kita menyaksikan cara-cara tidak terpuji yang dilakukan sebagian pebisnis 

dalam melakukan penawaran produknya, yang dilarang dalam ajaran islam. 

Berbagai  bentuk penawaran (promosi) yang dilakukan tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai berikut.
71

 

1) Penawaran dan pengakuan (testimoni) fiktif, bentuk penawaran yang 

dilakukan oleh penjual seolah barang dagangannya ditawar banyak 

pembeli, atau seorang artis yang memberikan testimoni keunggulan suatu 

produk padahal ia sendiri tidak mengkonsumsinya. 

2) Iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan, berbagai iklan yang sering kita 

saksikan di media televisi, atau dipajang di media cetak, media indoor 

maupun outdoor, atau kita dengarkan lewat radio seringkali memberikan 

keterangan palsu. 

3) Eksploitasi wanita, produk-produk seperti kosmetika, perawatan tubuh, 

maupun produk lainnya seringkali melakukan eksploitasi tubuh wanita 

agar iklannya dianggap menarik. Bahkan dalam suatu pameran banyak 

perusahaan yang menggunakan wanita berpakaian minim menjadi 

penjaga stand pameran produk mereka dan menugaskan wanita tersebut 

merayu pembeli agar melakukan pembelian terhadap produk mereka. 
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Model promosi tersebut dapat kita kategorikan melanggar „akhlaqul 

karimah‟. Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur tata cara 

hidup manusia, setiap bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang 

lain. Demikian pula pada proses jual beli maupun promosi harus 

dikaitkan dengan etika islam sebagai bagian utama. Jika penguasa ingin 

mendapatkan rezeki yang barokah, dan dengan profesi sebagai pedagang 

tentu ingin dinaikkan derajatnya setara dengan para Nabi, maka ia harus 

mengikuti syariah islam secara menyeluruh termasuk etika jual beli dan 

promosi. 

4. Strategi Promosi Islam 

Promosi yang dilakukan Rasulullah saw, lebih menekankan pada 

hubungan dengan pelanggan meliputi berpenampilan menawan, membangun 

relasi, mengutamakan keberkahan, memahami pelanggan, mendapatkan 

kepercayaan, memberikan pelayanan hebat, berkomunikasi, menjalin 

hubungan yang bersifat pribadi, tanggap terhadap permasalahan, menciptakan 

perasaan satu komunitas, berintegrasi, menciptakan keterlibatan, dan 

menawarkan pilihan. 

Konsep bisnis Nabi Muhammad saw memperhatikan Prophetic Value Of 

Business and Management yaitu :
72

 

1) Siddiq (Benar) 

Nilai dasarnya ialah integritas, nilai-nilai dalam bisnisnya berupa jujur, 

ikhlas, terjamin, dan keseimbangan emosional. 

                                                           
72 Buchari Alma dan Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari‟ah, (Bandung : Alfabeta 2014 
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2) Amanah 

Nilai dsar terpercaya, dan nilai-nilai dalam bisnisnya ialah adanya 

kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. 

3) Fathonah 

Nilai dasarnya ialah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnis 

ialah memiliki visi, pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa, serta 

belajar berkelanjutan. 

4) Tabligh 

Nilai dasarnya ialah komunikatif, dan nilai bisnisnya ialah supel, penjual 

cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, 

mempunyai kendali dan supervisi. 

5) Syaja‟ah (Berani) 

Nilai bisnisnya, mau dan mampu mengambil keputusan, menganalisis 

data, keputusan yang tepat, dan cepat tanggap.   

Nabi Muhammad saw memang seorang wirausahawan sejati, beliau telah 

menjadi teladan bagi umatnya, bagaimana memulai dan mengelola suatu 

bisnis tanpa harus memiliki modal sendiri. Beliau membuktikan bahwa 

dengan bermodalkan kejujuran dan integritas diri yang baik, cukup bagi 

seseorang untuk menjadi seorang wirausahawan. Apalagi di zaman modern 

seperti sekarang ini, betapa kejujuran dan integritas seorang pebisnis sudah 

menjadi barang langka. 

Rasulullah saw adalah suri teladan untuk umat-Nya. Beliau telah 

memberikan contoh yang sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau 
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melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil dan tidak pernah membuat 

pelanggannya mengeluh, apalagi kecewa. Selalu menepati janji dan 

mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan 

permintaan pelanggan. Rasulullah saw bersabda: “Dari Abu Sa‟id 

Radhiyallahu Anhu, berkata: Rasulullah saw, bersabda: ”pedagang yang 

jujur yang dapat dipercaya itu bersama para Nabi dan orang-orang yang 

benar yang serta para syuhada.”(HR Tirmidzi)
73

 

Konsep bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah saw ialah apa yang disebut 

value driven yang artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai 

pelanggan. Value driven juga erat hubungannya dengan apa yang disebut 

relationship marketing, yaitu berusaha menjalin hubungan erat antara 

pedagang, produsen, dan para pelanggan. Pada permulaan barang dipasarkan, 

maka semua anggota masyarakat adalah calon pembeli potensial. Diantara 

sekian banyak calon pembeli maka ternyata ada orang yang mau membeli dan 

ada yang tidak jadi membeli. Orang yang mau membeli ini merupakan 

pembeli pertama. Kemudian dia akan tertarik dan melakukan pembelian 

ulang, yang selanjutnya menjadi pelanggan tetap. Di antara pelanggan tetap 

ini ada yang betul-betul tertarik dengan produk kita, atau dengan toko kita. 

Sehingga pelanggan ini akan membantu mempromosikan dan menarik orang-

orang atau mungkin membantu mempromosikan dan menarik orang-orang 

atau mungkin teman, keluarganya untuk ikut mengkonsumsi atau ikut 
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menjadi pelanggan. Hal tersebut dikenal dengan istilah relationship 

marketing.
74

 

Dalam konteks sekarang ini disebut dengan customer share marketing. 

Ini adalah konsep mutakhir yang dikembangkan oleh para pelaku marketing 

pada saat ini dan untuk masa yang akan datang. Konsep ini memanfaatkan 

pelanggan sebagai mitra dagang yang saling menguntungkan. Sebagai 

pedagang kita harus menjaga reputasi sebagai orang yang dipercaya baik oleh 

mitra bisnis maupun oleh para konsumen. Kepercayaan dan kejujuran adalah 

modal hidup yang akan membawa keberhasilan bagi seseorang untuk masa 

depannya. Customer share marketing berusaha membina konsumen potensial 

agar tetap setia dan terus menjadi pelanggan. 

C. Celebrity Endorser 

1. Pengertian Celebrity Endorser 

Selebriti adalah tokoh (aktor, penghibur, atau atlet) yang dikenal 

masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dari 

golongan produk yang didukung. Para selebriti banyak diminta sebagai juru 

bicara produk. Kemungkinan, sebanyak seperempat dari semua iklan 

menggunakan dukungan selebriti.
75

 

Celebrity endorser salah satu metode promosi yang paling populer di 

dunia, dengan menggunakan selebriti yang menarik, menyenangkan dan 

dapat dipercaya oleh publik yang dituju sehingga produk yang dipromosikan 

menjadi diketahui dan dikenal. 
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2. Pemilihan Celebrity Endorser 

Seleksi para selebriti pendukung periklanan yang dibayar tinggi 

dilakukan melalui banyak pertimbangan dari para manajer merek dan biro-

biro periklanan mereka. Suatu survei para eksekutif periklanan menjelaskan 

faktor-faktor yang mereka pertimbangkan ketika mengambil keputusan 

seleksi selebriti mereka. Pemilihan celebrity endorser mempertimbangkan 

beberapa hal:
76

 

a. Attractiveness (Daya Tarik) 

Attractiveness merupakan dimensi yang berhubungan dengan 

penampilan fisik dari selebriti sebagai source. Penampilan fisik yang 

menarik dianggap penting karena akan mempengaruhi penilaian awal 

seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, seorang endorseryang 

memiliki penampilan fisik yang menarik akan dapat mempengaruhi 

perubahan opini, evaluasi produk, dan variabel-variabel dependen 

lainnya. Secara umum endorseryang menarik (secara fisik) secara 

konsisten lebih disukai dan memiliki dampak yang positif terhadap 

produk yang diasosiasiakan dengan mereka. 

Attractiveness juga memiliki beberapa pengertian antara lain 

adalah Teori Attractiveness (Baker and churcill 1977; Caballero and 

solomon 1984; Patzer 1983) mengatakan Attractiveness adalah:
77
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“The Attractiveness model contends that the effectiveness of a 

message depends on source‟s “Familiarity, “Likability, “Similiarity”, 

and “attractiveness” to the respondent. The construct has been defined 

boyh in terms of facial and physical attractiveness”.
78

(Model 

Attractiveness berpendapat bahwa efektivitas pesan tergantung pada 

sumber yang “keakraban”,”kesukaan”,”kesamaan”, dan “daya tarik” 

kepada responden. Konstruk telah ditetapkan baik dari segi daya tarik 

wajah dan fisik). 

Sedangkan (Baker and Churcill 1977; Kahle and Homer 1985), 

attractiveness adalah sebagai berikut:
79

 

“With phisical attractiveness operationalized in terms of model 

attractiveness (attractive - unatractive)”(Dengan daya tarik fisik 

dioperasionalkan dalam hal model tarik (menarik - unactractive). 

Menurut Mills and Aronson 1965 attractiveness: “Chicness or 

elegant” (bergaya atau elegan) adalah pencitraan yang dilihat dari cara 

berpakaian dan penampilan celebrity endorser.
80

 

Menurut Steadman attractiveness: “Sexiness” (keseksian). 

Madudux and Rogers (1980) “Or sexualness and likability”.
81

 (daya 
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tarik fisik dan penyukaan) adalah sensualitas atau daya tarik terhadap 

lawan jenis.  

John McEnroe menyatakan: Except for changing the name of the 

celebrity, the product endorsed and gender adjectivesc(such as 

“beautiful” to “Handsome”)”.
82

 (kecuali untuk mengubah nama 

selebriti produk disahkan dan kata sifat jender (seperti “indah” untuk 

“Tampan” adalah kecantikan atau ketampanani wajah celebrity 

endorser. 

Faktor yang termasuk dalam dimensi Attractiveness adalah: 

menarik perhatian (attractiveness) adalah sesuatu yang membuat 

seseorang menjadi pusat perhatian, berkelas (classy) adalah pencitraan 

terhadap tingkat atau status sosial dilihat dari caranya berperilaku, 

bersikap atau pun berbicara, cantik atau tampan (beautiful) adalah 

kecantikan atau ketampanan wajah, elegan (elegant) adalah pencitraan 

yang dilihat dari cara berpakaian dan berpenampilan, dan seksi (sexy) 

adalah sensualitas atau daya tarik terhadap lawan jenis. 

Istilah attractiveness (daya tarik) adalah: 

Pshycal attractiveness refers to the trait of being regarded as 

pleasant to look at in terms of particular group‟s concept of 

attractiveness.
83

 (Daya tarik fisik mengacu pada sifat dari yang 
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dianggap sebagai menyenangkan untuk dilihat dari segi kelompok 

konsep tertentu dari daya tarik). 

Attractiveness mengacu pada diri yang dianggap sebagai yang 

menarik untuk dilihat dalam kaitannya dengan konsep kelompok 

tertentu dengan daya tarik fisik. Seseorang yang menarik dirasakan 

lebih positif dan merefleksikan merek yang diiklankan secara lebih baik 

dari pada orang dengan daya tarik rara-rata. Karakteristik endorser 

harus sesuai dengan produk. 

Karakteristik produk yang dominan harus sesuai dengan fitur 

sumber yang dominan dalam hal ini endorser. Jika pemilih menemukan 

sesuatu pada diri endorser yang dia sukai maka bujukan bekerja lewat 

identifikasi. Artinya, lewat identifikasi pemilih akan mengadopsi 

perilaku, sikap, atau preferensi ketika mereka menemukan hal menarik 

dalam diri endorser. 

Konsep utama dari daya tarik terdiri dari tiga ide yang 

berhubungan:
84

 

1) Similarity (Persamaan) 

Suatu penelitian menunjukkan bahwa kecocokan antara 

persamaan (similarity) pembicara dengan khalayaknya sangatlah 

diperlukan bila produk atau jasa yang diiklankan ditujukan pada 

khalayaknya yang heterogen dalam selera dan atribut-atribut yang 

disukai. 
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2) Familiarity (Pengenalan) 

Yaitu seorang pendukung dianggap menarik oleh para khalayak 

bila mereka bisa membagi rasa similiarity atau familiarity  

dengannya atau bila mereka hanya menyukai si pendukung tanpa 

melihat apakah keduanya serupa di dalam segala hal. 

3) Liking (Penyukaan) 

Pengalaman atau keahlian pembicara dengan produk/jasalah yang 

ternyata paling berpengaruh dalam membentuk sikap khalayak 

dan perilakunya nanti.  

Proses identifikasi (identification process) yaitu bila penerima 

menganggap menarik suatu sumber, mereka mengidentifikasi (mencontoh) 

dengan pendukung dan cenderung sekali menerima sikap, perilaku, 

perhatian, atau preferensi sang sumber tersebut. 

Para peneliti periklanan belum mempelajari daya tarik secara luas, dan 

baru sedikit peneliti yang dilakukan tentang daya tarik fisik pendukung. 

Tetapi, bukti empiris menunjukkan bahwa pendukung yang menarik lebih 

efektif hanya bila citra pendukung sesuai dengan sifat produk yang 

didukung. Dengan kata lain, seorang pendukung yang menarik tidak akan 

memberikan manfaat bagi suatu produk bila kecocokannya (match up) 

kurang antara pendukung dan produk. 

b. Credibility (Kredibilitas) 

Kredibilitas selebritis mengacu pada keahlian yang terdiri dari 

pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang dimiliki serta 
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kepercayaan yang terdiri dari kejujuran, integritas, dan dapat dipercaya 

seorang sumber dalam meyakinkan orang lain untuk mengambil suatu 

tindakan.
85

 

Kredibilitas  mengacu pada kecenderungan untuk percaya pada 

seseorang. Bila suatu sumber informasi seperti pendukung lain, 

dianggap dapat dipercaya, sikap khalayak berubah melalui suatu proses 

psikologi yang disebut internalisasi. 

1) Keahlian (expertise) 

Faktor-faktor yang mengidentifikasikan keahlian (expertise) 

berdimensi pada kata sifat antara lain seperti ahli (expert) adalah 

keahlian pendukung (endorser) yang sesuai dengan produk, 

berpengetahuan luas (knowledgeable) adalah sumber yang 

berpengetahuan banyak dibidangnya, berpengalaman (experienced) 

adalah sumber yang memiliki pengalaman yang banyak, berkualitas 

(qualified) adalah sumber memenuhi syarat untuk menjadi orang 

yang dipandang dan terampil (skilled) adalah sumber memiliki 

kemampuan tekhnikal yang baik.“all of which have been found to 

be clear indications  of expertise” (semua yang telah ditemukan 
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untuk menjadi indikasi yang jelas tentang keahlian) (Applbaum and 

anatol (1972); Simpson and Kahler  (1980-81); Wynn (1987).
86

 

Expertise (keahlian) adalah: Expertise refers to the 

knowledge, experience, or skill possessed by an endorser as they 

relate to the endorser brand. (Keahlian mengacu pada 

pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang dimiliki oleh 

endorser yang berkaitan dengan merek endorser).
87

 

Expertise (Keahlian) mengacu pada pengetahuan, 

pengalaman, atau keahlian yang dimiliki oleh seorang endorser 

yang dihubungkan oleh merek yang didukung. Seorang endorser 

yang diterima sebagai seorang yang ahli pada merek yang 

didukungnya akan lebih persuasif dalam audience dari pada 

seorang endorser yang tidak diterima sebagai seorang yang ahli. 

Tingkat pengetahuan atau keahlian sumber adalah 

detereminan.
88

 Utama dari kredibilitas. Namun keahlian saja 

tidaklah memadai. Sumber harus pula dipandang layak dipercaya. 

Berdasarkan pendapat tersebut, expertise saja tidaklah cukup untuk 

menjadikan endorser dikatakan mempunyai kredibilitas yang 

tinggi. 
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Mengacu pada pengetahuan, pengalaman atau keterampilan 

yang dimiliki oleh seseorang pendukung yang berhubungan dengan 

topik iklannya. Dengan demikian, atlet dianggap sebagai orang 

yang ahli saat medukung produk-produk olahraga. Keahlian lebih 

dianggap sebagai hal yang dirasakan daripada sebagai fenomena 

mutlak.
89

 

2) Trustworthiness (Kepercayaan) 

Trustworthiness (kepercayaan) merupakan dimensi dari 

source credibility yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan 

konsumen kepada seorang selebriti. Biasanya bila selebriti tersebut 

diyakini sangat dapat dipercaya oleh konsumen maka sebuah pesan 

yang berisi opini akan dapat mempengaruhi perubahan sikap 

konsumen dengan efektif. 

Bowers and Phillip Whitehead mengatakan bahwasannya 

Trustworthiness (Kepercayaan): “Measures the trustworthiness 

dimension, again item such as “trustworth”, “honest”, 

“dependable”, “reliabe”, and “sincere”, which have previously 

been use to represent this factor, have high loadings”.
90

 

(Mengukur dimensi kepercayaan terdapat beberapa dimensi seperti 

dapat dipercaya, jujur, dapat diandalkan, handal, dan tulus, yang 

sebelumnya telah digunakan untuk mewakili faktor-faktor 

tersebut). 
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Faktor-faktor yang termasuk di dalam dimensi 

trustworthiness adalah dapat bertanggungjawab (dependable), jujur 

(honest), dapat diandalkan (reliable), tulus (sincere), dan dapat 

dipercaya (trustworthy).
91

 

Istilah trustworthiness adalah “ trustworthiness referst the 

honesty, integrity, and believability of a source. Endorser a brand 

vary in the degree to which audience members have faith in what 

they to say”.
92

 (Kepercayaan  (trustworthiness) mengacu kepada 

kejujuran, integritas, dan selebriti sebagai pendukung. Kepercayaan 

pada pendukung (endorser) akan timbul apabila ada rasa 

kepercayaan terhadap merek dan selebriti pendukung dari para 

penonton). 

Trustworthiness mengacu pada sejauh mana sumber 

dipandang memiliki kejujuran, ketulusan, dan dapat dipercaya. 

Sumber dapat dipercaya (trustworthiness) secara sederhana berarti 

endorser sebuah merek secara bertingkat membuat audience 

memiliki kepercayaan pada apa yang mereka katakan. Jika sumber 

atau endorser tersebut adalah selebriti maka trustworthiness lebih 

mengarah pada kemampuan selebriti untuk memberi kepercayaan 

atau percaya diri pada konsumen suatu produk. 
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Peneliti telah menemukan bahwa keahlian dan kepercayaan 

memberikan kontribusi independen dalam efektifitas sumber. 

Implikasinya adalah bahwa sumber yang dirasakan dipercaya dapat 

mempengaruhi pemirsa, meskipun sumber tersebut dirasa memiliki 

keahlian yang relatif sedikit. Sebaliknya, sumber yang dirasa tidak 

dapat dipercaya, jika dirasa memiliki keahlian paling tidak 

memiliki kemampuan persuasif.
93

 

Mengacu pada kejujuran, integritas dan dapat dipercayainya 

seorang sumber. Sementara keahlian dan kepercayaan tidak saling 

berhubungan timbal balik, sering kali seorang pendukung tertentu 

dianggap dapat sangat dipercaya padahal bukan orang yang ahli di 

bidang tersebut. Keadaan dapat dipercayanya seorang pendukung 

tergantung kepada persepsi khalayak akan motivasi dukungannya. 

Para pemasang iklan juga menggunakan teknik mendengarkan 

percakapan orang untuk meningkatkan kepercayaan. Pada 

umumnya, para pendukung harus ditetapkan bahwa mereka tidak 

berusaha untuk memanipulasi khalayak dan mereka objektif dalam 

presentasi mereka. Dengan demikian, mereka dapat menempatkan 

diri mereka sendiri sebagai dapat dipercaya dan kemudian 

kredibel.
94

 

Penggunaan celebrity endorser yang memiliki karakteristik 

akan dapat mempengaruhi perilaku konsumen yang positif terhadap 
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produk tersebut sehingga konsumen akan mempertimbangkan 

dalam proses pembelian. Dengan demikian konsumen dipengaruhi 

untuk membeli tanpa ada paksaan. Setelah terpengaruh secara 

sukarela, merasa ingin dan senang kepada produk maka apabila 

konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli pada akhirnya 

akan melakukan pembelian terhadap produk yang diinginkan 

tersebut di masa yang akan datang. 

3. Pengaruh Celebrity Endorse terhadap Daya Tarik Iklan 

Beragamnya stimulus berupa iklan di media siaran, media cetak, dan 

media internet hadir setiap saat, stimulus yang hadir tidak semua diterima 

atau diproses di dalam otak konsumen. Dibutuhkan atensi yang selektif dalam 

mempertimbangkan stimulus yang telah diekspos kepada seseorang. 

Konsumen memperhatikan hanya sebagian kecil dari stimulus komunikasi 

pemasaran karena permintaan yang dibuat berdasarkan atensi jumlahnya 

besar, karenanya atensi menjadi lebih selektif. Sebagian besar konsumen akan 

merespon pesan yang melayani kebutuhan kognitif mereka, serta apa yang 

membuat mereka merasa nyaman dan senang (kebutuhan hedonis). Mengenai 

kebutuhan kognitif, konsumen paling besar kemungkinannya untuk merespon 

stimuli yang sama dengan informational goals mereka.
95

 

Produk-produk di dalam iklan mendapat dukungan (endorsement) 

eksplisit dari berbagai tokoh umum yang populer. Para bintang televisi, aktor 

film, para atlet terkenal digunakan secara luas di dalam iklan-iklan di 
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majalah, radio dan iklan televisi untuk mendukung produk. Menurut definisi 

selebriti adalah tokoh (aktor, penghibur atau atlet) yang dikenal masyarakat 

karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dari golongan 

produk yang didukung. Para selebriti banyak diminta sebagai juru bicara 

produk, kemungkinan sebanyak ¼ dari semua iklan menggunkan dukungan 

selebriti. Para pengiklan dan biro-biro periklanan bersedia membayar harga 

yang tinggi kepada kaum selebriti yang disukai dan dihormati oleh khalayak 

yang menjadi sasaran dan yang diharapkan akan mempengaruhi sikap dan 

perilaku konsumen yang baik terhadap produk yang didukung. Misalnya 

persepsi dan sikap konsumen terhadap kualitas produk meningkat bila para 

selebriti mendukung produk. Jangan diasumsikan bahwa para pendukung itu 

efektif untuk semua merek dan dalam segala situasi. Kenyataannya 

penggabungan dan gaya persuasi alternatif yang merupakan dari model ini 

haruslah jelas bahwa penggunaan selebriti sebagai pendukung periklanan 

akan sangat efektif bila motivasi konsumen untuk memproses argumen pesan 

relatif rendah, yaitu para pendukung selebriti dan gaya tersebar saling 

melengkapi. 

Seorang selebriti menjadi pendukung yang efektif untuk suatu produk 

jika ada hubungan yang berarti atau kecocokan antara selebriti, khalayak dan 

produk. Suatu survei para eksekutif periklanan menjelaskan tentang faktor-

faktor yang mereka pertimbangkan ketika mengambil keputusan seleksi 

selebriti mereka. Menurut urutan tingkat kepentingannya, pertimbangannya 

adalah: 1) Kredibilitas selebriti, 2) Kecocokan selebriti dengan khalayak, 3) 
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Kecocokan selebriti dengan merek, 4) Daya tarik selebriti dan 5) 

Pertimbangan lainnya. 

1) Kredibilitas selebriti, dapat dipercaya dan keahlian seseorang (secara 

bersama-sama disebut kredibilitas) merupakan alasan utama untuk 

memilih selebriti sebagai pendukung periklanan. Orang yang dapat 

dipercaya dan dianggap memiliki wawasan tentang isi tertentu seperti 

kehandalan merek akan menjadi orang yang paling mampu meyakinkan 

orang lain untuk mengambil suatu tindakan. 

2) Kecocokan selebriti dengan khalayak 

3) Kecocokan selebriti dengan merek, para eksekutif periklanan menuntut 

agar citra selebriti, nilai dan perilakunya sesuai dengan kesan yang 

diinginkan untuk merek yang diiklankan. 

4) Daya tarik selebriti, daya tarik meliputi keramahan, menyenangkan, 

fisik, dan pekerjaan sebagai beberapa dari dimensi penting dari konsep 

daya tarik. Daya tarik tidaklah sepenting kredibilitas dan kecocokan 

dengan khalayak atau merek. 

5) Pertimbangan lainnya, para eksekutif periklanan mempertimbangkan 

faktor-faktor tambahan seperti, biaya untuk memperoleh layanan dari 

selebriti, besar kecilnya kemungkinan bahwa selebriti akan berada 

dalam masalah setelah suatu dukungan dilakukan, sulit atau mudahnya 

ia akan bekerjasama, berapa banyak merek-mereklainnya yang sedang 

didukung selebriti. Bila seorang selebriti diekspos secara berlebihan 
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yaitu mendukung terlalu banyak produk, kredibilitas dan kesukaan 

orang padanya dapat berkurang. 

Komunikasi dalam periklanan mensyaratkan pengetahuan dan 

persepsi, selain itu juga harus mengenal adat istiadat atau budaya 

setempat. Budaya yang dimaksud adalah tata cara atau gaya hidup 

sasaran atau target audience. Menurut Larry A. Samovar dan Richard 

EP mengatakan ada enam unsur budaya yang mempengaruhi persepsi, 

ketika komunikasi tersebut berlangsung di antaranya kepercayaan, 

pandangan dunia, organisasi sosial, tabiat manusia, orientasi kegiatan 

dan persepsi tentang pribadi sendiri dan juga orang lain. Kepercayaan 

setiap orang memiliki  sistem, ajaran nilai-nilai, yang diyakini 

benarnya. Dalam menyampaikan pesan iklan dapat menggunakan 

sistem nilai dari seseorang atau kelompok. Pandangan dunia 

maksudnya yang berkaitan dengan agama, ideologi, yang berpusat 

kepada hubungan manusia dengan Tuhannya. Tingkah laku atau 

pengalaman terhadap Tuhan dapat dijadikan referensi dalam visual 

iklan. Organisasi sosial merupakan salah satu yang mempengaruhi 

sekaligus pembentuk persepsi-persepsi atau pakem (adat) seperti 

keluarga dan lembaga pemerintahan. Berkomunikasi yang disebabkan 

oleh peraturan dunia, menyamakan persepsi terhadap lawan, 

mejadikan setidaknya keenam hal inilah yang harus diperhatikan untuk 

berkomunikasi visual.
96
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4. Tujuan Penggunaan Celebrity Endorser 

Celebrity Endorser merupakan metode promosi yang terdapat di 

dalam bauran pemasaran (merketing mix) yaitu promosi (promotion) salah 

satunya yaitu masuk ke dalam periklanan (advertising). Celebrity Endorser 

adalah salah satu metode promosi yang paling populer di dunia, dengan 

menggunakan selebriti yang menarik, menyenangkan dan dapat dipercaya 

oleh publik yang dituju sehingga produk yang dipromosikan menjadi 

diketahui dan dikenal. 

Celebrity Endorser merupakan bagian penting dari suatu kampanye 

pamasaran produk.
97

 Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah 

tercapainya keseimbangan yang efektif, dengan mengkombinasikan 

komponen-komponen tersebut ke dalam suatu strategi promosi yang terpadu 

untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan para pembuat keputusan 

pembelian. Cara ini dilakukan dengan cara memuat berita tentang produk 

atau perusahaan yang menghasilkan produk tersebut di media masa, 

misalnya saja berita di surat kabar, di radio atau televisi maupun majalah 

tertentu dan sebagainya. Perbedaan publisitas dengan iklan adalah bahwa 

publisitas itu bersifat berita yang tidak komersial sedangkan iklan lebih 

bersifat komersial. Perusahaan dan para pemasang iklan yang memasang 

iklan itu menggunakan selebriti pendukung  (celebrity endorser) di dalam 

periklanan yang sesuai dengan produk yang mereka dukung untuk 
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menumbuhkan inisiatif perilaku atau tindakan tertentu. Ada empat bentuk 

tujuan utama periklanan, yaitu periklanan oleh peritel, periklanan respons 

langsung, iklan promosi penjualan dan iklan bisnis ke bisnis.
98

 

Tujuan iklan yang menggunakan selebriti pendukung (celebrity 

endorser) di dalam periklanan yang sesuai dengan produk yang mereka 

dukung bukan hanya menciptakan kesadaran akan merek atau 

menyampaikan pesan-pesan tersebut dalam naskah iklannya, atau untuk 

mempengaruhi pengharapan konsumen, atau untuk meningkatkan sikap-

sikap konsumen, namun lebih dari itu tujuannya adalah untuk meningkatkan 

penjualan.
99

 

Penggunaan celebrity endorser adalah hal yang kritikal bagi para 

pemasar. Bila diputuskan secara tepat maka dapat memberikan pengaruh 

yang sangat besar terhadap tingkat penjualan produk. Pemilihan selebriti 

sebagai endorser haruslah mempertimbangkan kesesuaian antara citra 

selebriti dan citra produk yang diiklankan, maka pemasar suatu produk 

mengharapkan keberadaan celebrity endorser dapat menumbuhkan citra 

yang baik sehingga timbul ketertarikan konsumen untuk membeli produk 

tersebut. Sebelum citra terbentuk, konsumen membentuk asosiasi
100

 akan 

merek tersebut. 
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Selebriti dipandang sebagai individu yang digemari oleh masyarakat 

dan memiliki keunggulan kreatif atraktif yang membedakannya dari 

individu lain. Kata-kata yang diucapkan dan bahkan terkadang hanya 

karisma dari seorang selebriti mampu mempengaruhi seseorang untuk 

berhenti dan mengarahkan kepadanya. Daya tarik selebriti merupakan 

dimensi dalam celebrity endorser. Dimensi yang termasuk ke dalam 

celebrity endorser yakni kredibilitas dan keahlian. 

Daya tarik yaitu sejumlah elemen yang terdapat dalam diri selebriti 

yang meliputi sejumlah kerakteristik dapat dilihat khalayak dalam diri 

pendukung seperti daya tarik fisik, kecerdasan, sifat kepribadian dan gaya 

hidup sedangkan yang dimaksud kredibilitas yaitu merupakan suatu 

keterampilan dan nilai kepercayaan dalam meyakinkan orang lain mengenai 

produk yang dipromosikan. Personaliti selebriti mempengaruhi merek, 

pilihan bintang yang tepat dapat mempengaruhi tumbuhnya market 

share
101

.
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Penggunaan celebrity endorser adalah salah satu strategi pemasaran 

yang terdapat di dalam periklanan. Pemilihan celebrity endorser yang tepat 

diharapkan mampu menarik perhatian konsumen, meningkatkan pembelian 

dan mempengaruhi minat beli konsumen khususnya wanita. 

                                                           
101Proporsi kemampuan perusahaan terhadap keseluruhan penjualan seluruh pesaing, 
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Penggunaan selebriti sebagai bintang iklan diyakini memiliki daya 

tarik tersendiri untuk dijadikan sebagai alat untuk membujuk, merayu, serta 

memengaruhi konsumen sasaran, yaitu dengan ketenaran yang dimilikinya. 

Dengan memanfaatkan ketenaran tersebut diharapkan dapat menarik minat 

konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang diiklankan.  

5. Fungsi dan Manfaat Penggunaan Celebrity Endorser 

Kelompok selebriti yang biasa digunakan sebagai bintang iklan ialah 

sekelompok artis, bintang film, penyanyi, model bahkan atlet yang dikenal 

oleh halayak. Selebriti yang digunakan untuk mempromosikan produk 

tersebut dapat berfungsi sebagai: 

a) Memberikan kesaksian (testimonial) 

b) Memberikan dorongan dan penguatan (endorsement) 

c) Bertindak sebagai aktor atau aktris dalam iklan 

d) Bertindak sebagai juru bicara perusahaan. 

Selebriti akan memberikan manfaat kepada perusahaan karena 

selebriti mempunyai popularitas, bakat, kharisma, dan kredibilitas. Dari 

keempat unsur tersebut kredibilitas merupakan unsur terpenting bagi 

konsumen. Kredibilitas yang tinggi menggambarkan persepsi konsumen 

terhadap keahlian, dan pengetahuan selebriti mengenaai produk yang 

diiklankan dan kepercayaan selebriti mengenai produk tersebut.
103

 

 

 

                                                           
103Op. Cit., hlm 23 



102 

 

D. Pemanfaatan Internet Sebagai Sarana Promosi 

Peluang pemasaran internet di masa yang akan datang  sangat besar 

dan terbuka luas, jumlah pengguna internet  di dunia semakin hari semakin 

bertambah. Tahun 2010 pengguna internet di Indonesia diprediksi mencapai 

50 juta-sebuah angka yang menggiurkan bagi para pemasar. Selain 

mengubah perilaku manusia dalam berkomunikasi, internet juga 

memberikan perubahan berarti dalam upaya pemasaran. Pemasaran yang 

menggunkan internet sebagai saluran penyampaian isi pemasaran inilah 

yang kemudian disebut sebagai pemasaran melalui internet atau pendeknya 

disebut pemasaran internet. Pemasaran internet bukanlah upaya pemasaran 

yang menjual penyedia layanan (hubungan/koneksi) internet. Pemasaran 

internet (internet marketing) merupakan pemasaran yang menggunakan 

teknologi internet sebagai saluran penyampaian isi pesan kepada banyak 

orang secara bersamaan dan seketika dalam suatu kurun waktu tertentu.
104

 

Pemasaran internet (internet marketing) juga disebut sebagai 

pemasaran-i, web marketing, online marketing atau e-marketing, atau e-

commerce adalah dari produk atau jasa melalui internet. Pemasaran internet 

menuntut adanya penguasaan aspek kreatif dan aspekteknis internet secara 

bersama-sama termasuk desain, pengembangan, periklanan, dan penjualan. 

Selain iklan online, para pemasar juga menggunakan “social 

community” yang terdiri dari berbagai bentuk interaksi mulai dari forum 

(Kaskus atau Fashionesdaily), situs jejaring sosial (Facebook atau 
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Malang, 2012), hlm 206-207 

 



103 

 

Multiply), dunia virtual (Second Life, There, atau Kaneva), games, situs 

berbagai (Flickr atauYoutube), hingga mikro blogging (Twitter). Pemasaran 

melalui sosial media adalah salah satu bentuk periklanan yang 

menggunakan  media “social community” dimana pengiklan (produsen atau 

pemilik brand) dapat langsung berinteraksi dan membangun dialog dengan 

para konsumennya. 

Pada dasarnya untuk melakukan pemasaran melalui media sosial ada 

tiga pendekatan utama yang dapat dilakukan, yakni memengaruhi orang 

lain, mengembangkan jaringan yang luas, dan memengaruhi para influencer 

(pengguna media sosial yang dapat mengembangkan jaringan pertemanan 

mereka melalui aktivitas di media sosial dan komunitas). Ed Keller dan Jon 

Berry dalam Tuten mengatakan ada lima kategori pengguna media sosial 

yang dapat mempengaruh orang lain, yakni (1) aktivis, (2) terhubung 

dengan khalayak sasaran perusahaan, (3) mampu menghasilkan dampak, (4) 

memiliki pemikiran baru dan (5) trendsetter. Untuk memastikan bahwa 

strategi komunikasi pemasaran berjalan efektif melalui media sosial 

pastikan ada konten (tulisan, foto, atau video) yang rutin diciptakan (baik 

oleh perusahaan maupun konsultan pemasaran), pastikan konten yang 

diciptakan tersebut di-share oleh orang lain, dan terakhir pastikan konten 

tersebut terbaca atau terlihat oleh khalayak sasaran perusahaan. 

Efektivitas pemasaran online, utamanya melalui media sosial, dapat 

diukur melalui beberapa cara. Ketercapaian sebuah kampanye pemasaran 

dalam meningkatkan traffic kunjungan ke web site resmi perusahaan, 
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meningkatkan persepsi positif audiens tentang kualitas, reputasi, dan 

kredibilitas sebuah brand, meningkatkan peringkat di mesin pencari, 

meningkatkan jumlah percakapan dari mulut ke mulut (word of mouth) 

mengenai sebuah produk atau brand dan yang terakhir tentu saja 

meningkatkan penjualan.
105

 

Salah satu media sosial populer di dunia yaitu instagram, termasuk 

Indonesia yang memiliki berjuta anggota dari beragam tipe akun media 

sosial. Fungsi instagram yaitu sebagai media untuk membuat foto dan 

mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat 

dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari 

media sosial ini. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa instagram 

merupakan alat promosi yang sangat ampuh. Kecenderungan para pengguna 

internet ialah lebih tertarik pada bahasa visual, dibandingkan dengan media 

sosial lainnya. Instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk komunikasi 

melalui gambar atau foto. Ketika bahasa visual mendominasi dunia internet, 

dari situlah para pelaku bisnis bisa memanfaatkan peluang yang terhampar 

di depan mata. 

Gaya-gaya promosi dengan instagram pun sangat unik dan variatif. 

Kadang, kita bisa menikmati rangkain foto yang dibuat secara estetis dan 

sangat menarik perhatian. Penerapan promosi pun bisa diterapkan, misalnya 

dengan menyelenggarakan sebuah kompetisi khusus bagi para penggemar 

fotografi. Hanya berbekal gadget dan aplikasi instagram, maka berbagai 
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karya foto pun bisa dihasilkan dan seolah-olah karya para fotografer 

profesional. 

Fenomena lainnya yang sangat menarik dari instagram adalah 

bagaimana kebanyakan orang tertarik untuk mempopulerkan akun mereka. 

Tujuannya adalah memperoleh jumlah follower sebanyak-banyaknya. 

Metode ini sebenarnya sama persis dengan Twitter yang menghasilkan 

banyak Selebtwit di Indonesia. Begitu pula dengan dunia instagram yang 

melahirkan sejumlah seleb dengan ribuan bahkan jutaan follower. Ketika 

seseorang sudah punya banyak follower, secara otomatis ia punya reputasi 

sehingga menarik minat dari sejumlah vendor untuk memasang iklan di 

akun instagram mereka. Itulah yang disebut sebagai buzzer yang mampu 

mendulang banyak keuntungan yang berawal dari hobi postingan di 

instagram atau media sosial lainnya. 

Namun untuk membuat sebuah akun instagram dengan tujuan-tujuan 

tersebut haruslah memiliki kemampuan komunikasi yang cukup bagus. 

Setidaknya, seorang pemilik akan mampu menghasilkan foto berkualitas 

dengan gaya kemasan yang unik dan berkarakter. Jadi bukan asal-asalan 

membuat akun instagram dan menyebar spam alias promosi dengan cara 

meninggalkan jejak komentar di sembarang akun instagram lainnya.  

Adapun manfaat berbisnis melalaui internet yaitu : 

1) Biaya yang relatif murah 

Pemasaran internet relatif murah jika dihitung berdasarkan rasio, 

biaya terhadap jangkauan target pemirsa. Perusahaan dapat 
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menjangkau khalayak yang luas jika dibandingkan dengan sarana 

periklanan tradisional. Sifat medianya memungkinkan konsumen 

memeriksa dan membandingkan produk dengan nyaman. Oleh karena 

itu, pemasaran internet memiliki manfaat praktis bagi konsumen dan 

berkembang cepat bila kepercayaan sudah tumbuh. Strategi dan 

efektivitas kampanye pemasaran secara keseluruhan bergantung pada 

tujuan bisnis dan analisis biaya-volume-laba (cost-volume-profit-CVP 

analysis). 

2) Muatan informasi yang besar 

Manfaat lain yang terkait dengan pemasaran internet adalah 

tersedianya sejumlah besar informasi. Dibandingkan dengan media 

tradisional, seperti cetak, radio dan TV, pemasaran internet hanya 

menggunakan biaya yang relatif rendah dibandingkan media lain. 

Konsumen dapat mengakses internet dan produk, serta melakukan 

pembelian setiap saat pada setiap waktu. Perusahaan yang 

menggunakan pemasaran internet juga dapat menyimpan data secara 

akurat dan menyimpan transaksi keuangannya. Secara keseluruhan, 

pemasaran internet dapat membantu perluasan bisnis dari pasar lokal 

menuju passar internasional dengan lebih cepat. Seiring 

perkembangannya, banyak perusahaan telah membuat komitmen besar 

untuk menambah pemasaran internet dalam strategi bauran pemasaran 

mereka. Manfaat lainnya adalah keterukunan, fleksibilitas, dan 

keterjangkauan. Pemasaran internet memiliki manfaat lebih dari 
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sekedar outlet pemasaran tradisional, dan hasilnya cukup menarik jika 

dilihat dari umpan balik yang didapat.
106

 

3) Menciptakan basis bagi klien atau pelanggan 

Untuk mendapatkan klien atau pelanggan baru dan menciptakan basis 

klien tidak selalu dapat diperoleh dengan mudah. Perjuangan untuk 

memperoleh pelanggan harus melalui berbagai usaha termasuk 

menganalisa pasar secar hati-hati, internet merupakan salah satu 

alternatif wadah yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat untuk 

basis pertemuan jutaan orang di seluruh dunia. Dengan demikian 

untuk mendapatkan pelanggan baru lebih mudah dengan adanya 

kelompok yang besar di internet tersebut. 

4) Analisa produk dan pasar 

Internet dapat dijadikan tempat yang baik untuk melakukan riset 

pemasaran karena produsen atau perusahaan dapat langsung 

berhadapan dengan pelanggannya. Analisa pasar akan membantu 

perusahaan untuk mendapatkan ide dalam pengembangan produk baru 

yang sesuai dengan page dan web yang nantinya akan di tampilkan di 

internet.
107

 

5) Selain sebagai media promosi, bagi kalangan bisnis kehadiran internet 

juga sebagai media transaksi secara online (online shopping). 
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6) Internet dapat mempermudah sistem pembayaran transaksi dalam 

berbelanja online.
108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Djoko Purwanto,Komunikasi Bisnis Edisi 3, (Erlangga, Jakarta, 2006), hlm 345. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya Sumia Clinic 

Sumia Aesthetic Clinic merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang kesehatan dan kecantikan yang berdiri sejak tahun 2011. Pemilik 

sekaligus direktur Sumia Aesthetic Clinic yaitu ibu Herlina Sucipto yang 

berasal dari Bandar Lampung. Awal diresmikan pada tahun 2011 bertempat 

di jl. Gajah Mada Bandar Lampung, beroperasi selama 2 tahun kemudian 

berpindah tempat di Plaza Lotus LT 1 jl. Raden Intan No.73 Bandar 

Lampung. Kemudian  pada tahun 2013 Direktur Sumia Aesthetic Clinic 

mnegembangkan usahanya melalui konsep waralaba (frenchise) dengan  

membuka cabang di Jakarta tepatnya di jl. Jatipadang 1 No. 1 Pasar Minggu 

Jakarta Selatan.  

Pada saat bersamaan tahap persiapan teknis dilakukan seperti 

menunggu keluarnya hak paten merk (Sumia Aeshtetic Clinic) dan terdapat 

tiga investor yang telah menyatakan siap dalam program tersebut. Di 

antaranya, asal Tulang Bawang, Bandar Jaya dan Samarinda, Kalimantan 

Timur.  

Dalam wawancara yang dilakukan Tribun Lampung pada jum‟at 23 

November 2012 pukul 14.22 WIB.
109

 Herlinawati Sucipto mengungkapkan 

alasannya memilih konsep tersebut, karena para relasinya banyak yang 

tertarik untuk bergabung dalam manajemen Sumia. Konsep tersebut juga 
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Ferika, “Herlinawati Sucipto Jalani Bisnis dengan Visi”. Tribun Lampung, 23 

November 2012, hlm. 18 
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tercipta dari permintaan para pelanggan yang ingin klinik tersebut juga 

tersebar di daerah.  

Sejalan dengan itu bisnis waralaba juga berfungi sebagai sarana 

promosi dan pembentukan jaringan yang lebih luas. Dimana melalui akar ini 

diharapkan mampu menjadi cikal bakal konsep rumah sakit yang diidam-

idamkan. Herlinawati Sucipto berharap konsep ini mampu menjadi sarana 

pendidikan, pembentukan lapangan kerja baru, memudahkan akses 

pelanggan dan mampu berpartisipasi pada pertumbuhan ekonomi daerah. 

Menurutnya konsep waralaba menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari 

kemudahan diduduplikasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, 

membangun brand image positif, hingga memudahkan akses para pelanggan 

yang berada jauh dari Bandar Lampung. 

Adapun klinik yang bertempat di Jakarta kemudian dijadikan sebagai 

pusat klinik/perusahaan sehubungan dengan berpindah domisili Herlina 

Sucipto selaku direktur nya. Sejak dibuka pada tahun 2011 Sumia Aesthetic 

Clinic terus berkomitmen untuk menyediakan produk dan perawatan kulit 

yang berkualitas, profesional dengan harga yang terjangkau serta 

memadukan teknologi dalam perawatan kulit tidak hanya untuk wanita 

tetapi juga untuk pria.  

B. Visi Dan Misi & Tujuan Didirikan Sumia Clinic 

1. Visi: 

Menjadi perusahaan yang menyediakan produk dan jasa perawatan 

kesehatan dan kecantikan kulit terbaik di Indonesia. 
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2. Misi: 

a. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pelanggan. 

b. Menjaga keunggulan produk sehingga mampu menyediakan 

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

c. Meningkatkan integritas sumber daya manusia sebagai aset utama 

perusahaan. 

d. Meningkatkan kerjasama dalam organisasi yang sehat, dan didukung  

leadership yang kuat. 

e. meningkatkan daya saing dalam rangka membangun karakter 

perusahaan yang mandiri dan kompetitif. 

f. Meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan melalui jaringan 

dan mitra usaha. 

3. Tujuan didirikan Sumia Clinic: 

Tujuan didirikan Sumia Clinic yaitu menjadi perusahaan yang 

menyediakan produk dan jasa perawatan kesehatan dan kecantikan kulit 

terbaik di Indonesia, dengan memberikan yang terbaik  dan sebagai tempat 

kunjungan utama untuk dipercaya oleh kalangan masyarakat indonesia 

dalam hal perawatan pria dan wanita. 

C. Struktur Organisasi Sumia Clinic 

Organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang 

untuk bekerjasama, terkendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Suatu 

organisasi termasuk Sumia Clinic memerlukan suatu struktur organisasi 



112 

 

yang baik untuk mempermudah pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab yang jelas dan sistematis. 

Berikut struktur organisasi yang tergambar dalam bentuk bagan 

organisasi. 

Gambar I 

 

Sumber: Wawancara dengan Ega, Admin Sumia Clinic pada tanggal 03 Desember 

2017.
110

 

 

 

Tugas-tugas di Sumia Clinic: 

1) Direktur adalah orang yang bertugas menjalankan klinik perawatan 

wajah dan tubuh. 

2) Dokter  

a. Melakukan koordinasi pelayanan medis. 

                                                           
110 Wawancara dengan Ega, Admin Sumia Clinic pada tanggal 03 Desember 2017 
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b. Melakukan pemeriksaan medis, pengobatan, perawatan maupun 

tindak lanjut terhadap klien. 

c. Melakukan rujukan (pemeriksaan penunjang, laboratorium, dokter 

ahli, konseling lanjutan). 

d. Melakukan konsultasi terkait dengan medis bersama pasien. 

e. Membuat laporan kasus. 

3) Beauty Consultan   

a. Membantu memanajemen perawatan di sumia clinic 

b. Mengisi kelengkapan formulir klien, pendokumentasian dan 

pencatatan konseling klien dan menyimpannya agar terjaga 

kerahasiannya. 

c. Mengikuti perkembangan kemajuan teknologi pemeriksaan 

laboratoruim. 

d. Memberikan saran kepada klien jenis perawatan yang harus 

dilakukan sesuai dengan jenis kulit. 

4) Administrasi  

a. Mengelola asset digital perusahaan. 

b. Melakukan update/posting secara berkala. 

c. Tanggapan mengenai pesan di media sosial/order dari website. 

d. Melayani coustemer dengan baik dan ramah. 

5) Therapis/perawat  

a. Bertanggung jawab atas kenyamanan pasien saat perawatan. 
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b. Bertanggung jawab atas pelayanan perawatan ke pasien dengan 

ramah, sopan, terampil, dan profesional. 

c. Bertanggung jawab atas pelayanan perawatan sesuai dengan yang 

tertulis di resep, kelengkapan pengisian di kartu terapi, dan 

kelengkapan formulir persetujuan tindakan medis. 

D. Omset dan Produk Sumia Clinic 

1. Omset Sumia Clinic 

 

Menurut Ayu Rahayu selaku beauty consultan sekaligus admin di 

Sumia Clinic, omset yang di dapatkan selama didirikan nya Sumia Clinic  

sering kali naik turun hal tersebut dikarenakan belum banyak orang yang 

tahu dengan adanya Sumia Clinic yang berada di Lampung terlebih lokasi 

nya di dalam gedung sebuah pusat perbelanjaan, berbeda dengan klinik 

kecantikan pada umumnya yang letak gedung nya berada di dekat/pinggir 

jalan yang sering di lihat orang. Namun seiring berkembangnya teknologi 

dengan adanya media sosial instagram masyarakat menjadi mengenal 

kemudian mencoba melakukan perawatan di Sumia Clinic. 

Adapun omset Sumia Clinic setiap bulannya dapat mencapai sekitar 

40-50 juta rupiah setelah sebelumnya sekitar 30 juta rupiah. Artinya dengan 

melakukan strategi promosi di media sosial menggunakan selebgram cukup 

signifikan dalam meningkatkan minat pelanggan untuk melakukan 

perawatan di Sumia Clinic sehingga omset Sumia Clinic pun menjadi naik, 

Berbeda dengan sebelumnya promosi melalui media cetak seperti 

pembagian brosur dari tempat ke tempat. Naik nya omset tentunya dibarengi 
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dengan strategi lainnya yang di lakukan seperti melakukan diskon di setiap 

bulan-bulan spesial maupun hari-hari tertentu.
111

 

 Modal bisnis Sumia Clinic berasal dari investor yang telah 

menyatakan siap dalam program tersebut. Di antaranya, asal Tulang 

Bawang, Bandar Jaya dan Samarinda, Kalimantan Timur yang tergabung 

dalam manajemen Sumia. Adapun Sasaran produk Sumia Clinic adalah 

masyarakat kaum wanita maupun pria terutama kalangan remaja seperti 

mahasiswa.  

2. Produk Sumia clinic 

Sumia Mesoterapi 

a) Facial + Mesoacne  (200 rb) 

Mengurangi kandungan minyak diwajah, mengobati dan mencegah 

timbulnya kembali jerawat dan komedo. Mengurangi kandungan minyak 

diwajah. 

b) Facial + Meso Melasma (200 rb) 

Perawatan untuk menghilangkan flek hitam dan menyamarkan bekas 

jerawat pada wajah secara merata. 

c) Facial + Meso Glow  (295 rb) 

Perawatan untuk mencerahkan kulit kusam, menghilangkan kerut dan 

garis halus diwajah, membuat wajah menjadi sehat bercahaya. 

d) Perawatan Mata  (95 rb) 

                                                           
111 Wawancara dengan Ayu Rahayu, beauty consultan dan admin Sumia Clinic pada 

tanggal 03 Desember 2017 
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Untuk menghilangkan kantung mata, kerut garis tawa disekitar mata, dan 

lingkaran  hitam disekitar mata. Berfungsi untuk mengencangkan dan 

mencerahkan kulit. 

e) Facial + Dermaroller  (990 rb) 

Mengobati pori-pori besar, bekas jerawat, atau cacar air dan dengan 

bentuk cekung, maupun pick scar. Menggunakan Mikroneedle (0,2 mm-

2,0 mm) yang akan merangsang produksi collagen alami kulit, sehingga 

kulit kembali kencang dan halus. Paket 5x Dermaroller, sudah termasuk 

krim perawatan dirumah. (4,5 jt) 

f) Meso Hair Growth  (350 rb) 

Perawatan untuk memberikan nutris pada kulit kepala dan mengurangi 

kerontokan pada rambut. 

g) Mesoalopecia  (600 rb) 

Merangsang pertumbuhan rambut dan mengatasi kerontokan juga 

kebotakan, terapi Alopecia dilakukan dengan frekuensi setiap 2 minggu, 

hasil akan terlihat dalam 1 bulan. 

h) Meso Lipo   (600 rb) 

Membantu tubuh menjadi lebih ideal dan mengurangi lemak pada tubuh. 

Sumia Advance Treatment 

a) Sumia Filler 

Perawatan untuk memperbaiki penampilan, memancungkan hidung, 

menambah volume dagu, menghilangkan kerutan dan membentuk pipi. 

b) Sumia Botox 



117 

 

Injeksi botox sangat efektif untuk mengurangi dynamic-wrinkle (kerut 

yang timbul akibat kontraksi obat yang berlebihan pada wajah) yang 

biasanya muncul di sudut mata, dahi, dan celah alis. Mengurangi keringat 

yang berlebihan pada ketiak, dan meniruskan pipi. 

c) Sumia Photo Dinamic Therapy 

Infra Red: Perawatan photo rejuvenation menggunakan sinar panjang 

gelombang 830 nm, terbukti secara klinis meremajakan kulit , 

mengurangi kemerahan, dan menyembuhkan peradangan pada kulit. 

Red : Perawatan dengan menggunakan sinar panjang 633 nm, bekerja 

merangsang proses alami peremajaan sel-sel kulit, merangsang 

pembentukan kolagen dan elastin untuk mengatasi kerutan, dan 

mengurangi sintesis pigmen melanin sehingga membuat kulit menjadi 

lebih cerah, kenyal, dan segar. 

Blue : Perawatan dengan menggunakan sinar panjang gelombang 415 

nm, yang mampu menghancurkan bakteri penyebab jerawat. Efektif 

mengurangi jerawat dan mencegah jerawat muncul kembali. 

d) Sumia Thread Lift 

Tindakan medis tanam benang, untuk mengangkat wajah yang kendur, 

meniruskan wajah, memancungkan hidung, menghilangkan garis senyum 

(Naso labial fold dan marionette line), ((horizontal frown line), dan 

sekitar mata (crows feet), serta kerut dibawah mata (eye wrinkle) dan 

leher (neck line) serta merampingkan perut. 

e) Vampire Facial 
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Pleteled-Rich-Plasma (PRP) adalah perawatan anti aging dengan cara 

menginjeksikan plasma darah kita sendiri yang banyak  mengandung 

growth factor yang akan merangsang produksi jaringan kolagen kulit. 

f) Caviation 

Perawatan untuk membakar lemak, mengencangkan kulit tubuh, 

melangsingkan dan membentuk tubuh serta memudarkan selulit. 

g) Radio Frequency 

Perwatan yang berfungsi untuk mengencangkan kulit, menghilangkan 

kerutan dan memberikan tampilan kulit menjadi lebih segar dan lebih 

muda. 

Sumia Favorite Treatment 

a) Suntik jerawat  (25 rb) 

b) Suntik keloid   (Mulai 75 rb) 

c) Infusion Glowing  (350 rb – 1,5 jt) 

d) Akupuntur   (Mulai 75 rb) 

e) Vagina rejuve  (500 rb) 

f) Breast Firming  (500 rb) 

Sumia Facial Treatment 

a) Facial Sumialogica  (95 rb) 

Perawatan kulit berminyak, mengangkat komedo dan mengurangi 

produksi sebum kulit. 

b) Facial Peel Off  (130 rb) 
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Menutrisi kulit sekaligus mengencangkan wajah, memiliki 3 pilihan 

masker untuk kulit, mencegah timbul komedo, mengencangkan dan 

mencerahkan kulit. 

c) Facial Carbon  (150 rb) 

Perawatan menggunakan masker yang mengandung collagen yang 

mengencangkan, sekaligus bahan aktif carbon yang dapat mengangkat 

racun/residu bekas kosmetik. 

d) Facial Mutiara  (150 rb) 

Perawatan untuk mencegah terjadinya kerutan dan kantung mata, 

melembabkan, mengencangkan, dan memperbaiki struktur kulit wajah. 

e) Facial Gold   (150 rb) 

Perawatan untuk mencegah penuaan, mengobati flek hitam 

dengankandungan emas 24k sangat efektif dalam menutrisi kulit. 

f) Facial Detox   (175 rb) 

Perawatan untuk mengangkat racun dan polusi sisa kosmetik, 

menghaluskan wajah, mencerahkan kulit wajah, dan mengembalikan 

kesegaran wajah secara alami. 

g) Masker Leher  (45 rb) 

Perawatan untuk membantu mengencangkan kulit area leher, 

mencerahkan area leher, dan menyamarkan kerut dileher. 

h) Masker Wajah  (70 rb) 
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Perawatan untuk mengencangkan wajah, dengan masker yang 

mengandung collagen untuk mengobati flek hitam  dan memperbaiki 

struktur kulit wajah. 

i) Totok Wajah   (60 rb) 

Pijatan lembut selama 45 menit diwajah, dan bahu akan memberikan efek 

relaksasi. Mengencangkan dan menyegarkan wajah. 

j) Ear Candle   (60 rb) 

Terapi telinga berfungsi untuk mengangkat kotoran telinga, 

menghilangkan sakit kepala dan membantu mengurangi insomnia. 

k) Totok Wajah + Ear Candle (99 rb) 

Sumia Peeling Treatment 

a) Facial + Peeling Acne  (140 rb) 

Peeling  Acne   (115 rb) 

Berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, memperbaiki struktur kulit, 

mengurangi jerawat. 

b) Facial + Peeling Rejuve  (140 rb) 

Peeling Rejuve   (115 rb) 

Berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, mengobati flek hitam, 

mencerahkan wajah. 

c) Facial + Super Peeling Acne (220 rb) 

Super Peeling Acne   (195 rb) 
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Perawatan untuk jerawat sedang dan berat, dioleskan hanya dibagian 

berjerawat. Mengatasi jerawat diwajah, meupun jerawat dada/punggung. 

Mengeringkan jerawat dalam 3 hari. 

d) Facial + Super Peeling Lightening  (235 rb) 

Super Peeling Lightening   (210 rb) 

Dengan formulasi alami, mengobati flek membandel dan meremajakan 

kulit. Memberikan hasil akhir terbaik seperti kulit bayi. 

e) Body Peeling   (Mulai 95 rb) 

Perawatan untuk bagian tubuh yang belang akibat bekas luka. Berguna 

untuk meremajakan kulit tangan, kaki, atau lengan. 

f) Microdermabrasi   (260 rb) 

Teknik peremajaan kulit dengan menggunakan mikrokristal almunium 

oksida untuk mengatasi flek hitam, pori-pori besar, bopeng bekas 

jerawat, menghaluskan dan mencerahkan kulit. 

g) Body Botox    (125 rb) 

Perawatan tubuh yang berfungsi untuk melangsingkan tubuh, 

mengeluarkan racun didalam tubuh, dan mencerahkan kulit tubuh. 

h) Electro Cauter   (Mulai 50 rb) 

Mengangkat butiran lemak diwajah, mengobati tahi lalat, dan kelainan 

kulit seperti keratosis seboroik. 
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E. Praktik Strategi Promosi dengan Menggunakan Jasa Endorsement di 

Sumia Clinic 

Promosi merupakan kegiatan dimana perusahaan berusaha 

mempromosikan  seluruh produk jasa yang dimilikinya baik secara langsung 

atau secara tidak langsung yang bertujuan menarik perhatian pembeli dan 

mendorongnya untuk membeli. Begitupun dengan bisnis online melalui  

media sosial di instagram saat ini, yaitu Sumia Clinic melakukan promosi 

secara online dengan menggunakan endorse.  

Sumia Clinic melakukan promosi di media soaial instagram dengan 

mencari selebgram atau seseorang yang memiliki banyak follower di akun 

instagramnya. Jika selebgram memiliki banyak follower, liker dan viewer 

otomatis banyak orang yang melihat setiap aktivitas dari si pemilik akun 

tersebut sehingga kesempatan tersebut dapat digunakan untuk 

mempromosikan suatu produk. Setelah melakukan seleksi terhadap 

selebgram, Sumia Clinic melakukan penawaran kepada selebgram untuk 

mempromosikan produknya.  

Sistem endorsement yang digunakan antara pemilik produk dan 

artisnya berbeda-beda. Adapun sistem yang digunakan Sumia Clinic yaitu 

sistem feedback (timbal balik). Sumia clinic menawarkan kepada 

selebgram untuk meng-endorse produknya dengan membayar sebesar 25 

ribu rupiah sebagai kartu pasien, kemudian selebgram akan mendapatkan 

perawatan sesuai dengan jenis kulit secara free (gratis) berlaku seumur 

hidup dengan ketentuan selebgram harus meng-upload 1 foto dan 1 video 



123 

 

sebagai testimoni melakukan perawatan di Sumia Clinic melalui akun 

instagramnya. Adapun harga perawatan yang ditawarkan mulai dari 130 

ribu - 1 juta rupiah. 

Sumia Clinic memiliki banyak selebgram yang setiap bulan berganti-

ganti dalam mempromosikan produknya, untuk menjadi endorse di Sumia 

Clinic tidak ada syarat tertentu atau mengharuskan selebgram yang cantik 

dan berkulit mulus. Pemilihan menjadi endorse di Sumia Clinic yaitu 

memiliki banyak follower, liker, dan viewer namun yang terpenting adalah 

liker dan viewer yang menunjukkan postingannya di lihat dan disukai 

banyak orang.  

Adapun ketentuan endorsement di sumia clinic yaitu 

1. Mengisi formulir endorse dan tanda tangan. 

2. Review sumia clinic on Google Search. 

3. Review di Blog danYoutube. 

4. Follow akun Instagram: @sumiaclinicid @sumiajatipadang 

@sumialampung. 

5. Posting 1 foto dan 1 video dengan hashtag: #idosumia 

#sumiaclinicid #sumiaindonesia. Mention dan Tag 3 akun sumia 

clinic diatas. 

6. Tag lokasi (pilih salah satu): 

-Sumia aeshtetic clinic jatipadang 

-Sumia ashtetic clinic lampung 
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7. Tidak menggunakan hashtag (#): Endorse, endorsement, kemitraan 

berbayar. 

Terdapat istilah-istilah yang sering di pakai dalam bisnis 

endorsement, yaitu: 

a) Paid Promote (PP) maksudnya adalah selebgram  mempromosikan 

sesuatu (barang/brand/akun/makanan/tempat) dengan cara mem-post 

hal tersebut. Endorse seperti ini cukup sederhana, karena selebgram 

akan diberi materinya (fotonya), lalu tinggal mem-post di akun 

media social nya tanpa memakai produk tersebut, tarif endorse yang 

seperti ini lebih murah. 

b) Paid Endorse (PE) maksudnya adalah barang/jasanya dipakai oleh 

selebgram, difoto dan di post lalu biasanya dilengkapi testimonial 

pada caption-nya, tarif endorse yang seperti ini lebih mahal. 

Bisnis era modern saat ini menerapkan berbagai macam strategi 

dalam melakukan pemasaran dengan menggunakan jenis-jenis atau metode 

tertentu. Disumia clinic terdapat beberapa metode strategi promosi untuk 

menarik pelanggan seperti melakukan update promo/diskon setiap bulan, 

layanan order online produk (pembelian dan pengiriman produk ke 

berbagai daerah), layanan home care (layanan rumah), menggunakan 

selebriri endorse di instagram, menggunakan brosur dan lain-lain. 

Melakukan perawatan di klinik kecantikan tidak selalu efektif atau 

cocok dengan tubuh atau wajah pasien. Perawatan tidak lebih efektif 

apabila dilakukan hanya sekali namun harus dua sampai tiga kali atau 
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bahkan jika mungkin beberapa kali, namun ada juga yang baru melakukan 

satu kali perawatan sudah tidak cocok. 

Menurut Sofi Ellisa Nurul Fala salah satu konsumen Sumia Clinic, ia 

melakukan treatment facial + peeling acne di Sumia Clinic karena melihat 

salah satu temannya yang di endorse oleh Sumia. Pada keterangan 

postingan temannya tersebut tercantum keterangan yang meyakinkan 

bahwa jerawat akan hilang dalam waktu 1-2 minggu, namun keterangan 

tersebut tidak benar, awal nya jerawat konsumen hilang namun setelah 

lebih dari 3 minggu jerawat masih tetap ada dan belum hilang.
112

 

Menurut Dewi Novriani salah satu konsumen Sumia Clinic, ia 

melakukan treatment IPL (Intense Plused Light) yang berfungsi untuk 

meremajakan kulit dan mengecilkan pori-pori, namun setelah menjalani 

perawatan tersebut wajah nya menjadi berjerawat akibat tidak cocok 

dengan alat nya.
113

 

Menurut Wiwin alifya salah satu konsumen Sumia Clinic, ia 

melakukan facial + super peeling lightening yang berfungsi mengobati 

flek yang membandel dan meremajakan kulit akan terlihat seperti kulit 

bayi, namun setelah melakukan perawatan tersebut, testimoni yang ia lihat 

di media sosial instagram tidak sepenuhnya benar, flek di wajahnya tidak 

sepenuhnya hilang hanya tersamarkan saja.
114

 

                                                           
112Wawancara dengan Sofi Ellisa Nurul Fala sebagai konsumen Sumia Clinic pada 

tanggal 03 Desember 2017 
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Wawancara dengan Dewi Novriani sebagai konsumen Sumia Clinic pada tanggal 03 

Desember 2017 
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Intan purnama salah satu konsumen Sumia Clinic, ia melakukan 

perawatan facial +  meso glow yang berfungsi mencerahkan kulit kusam, 

menghilangkan kerut dan garis halus diwajah, membuat wajah menjadi 

sehat bercahaya. Setelah melakukan perawatan tersebut wajahnya cukup 

cerah dan mengurangi garis pada wajah, ia mengatakan cukup puas dengan 

hasilnya, dan mengatakan bahwa melihat salah satu endorse di sosial 

media instagram sedang melakukan perawatan tersebut sehingga ia tertarik 

melakukannya yang mana ia pun sedang mencari-cari perawatan untuk 

masalah wajahnya tersebut.
115

 

Annove Kurnia salah satu konsumen Sumia Clinic, ia mengatakan 

bahwa tartarik melakukan perawatan di Sumia Clinic karena melihat 

informasi di sosial media instagram terkait perawatan yang ingin ia 

lakukan. ia melakukan perawatan facial gold yang berfungsi mencegah 

penuaan dan mengobati flek hitam dengan emas 24k, setelah melakukan 

perawatan tersebut ia mengatakan cukup puas dengan hasilnya, wajahnya 

pun menjadi lebih cerah dan flek hitam di wajahnya berkurang dan 

tersamarkan.
116

 

Menurut Sheila Syahnaz salah satu endorse di Sumia Clinic, ia di 

tawari untuk melakukan jenis perawatan facial + Mesoacne dengan harga 

Rp 200.000 kemudian foto dengan membawa produk Sumia Clinic seperti 

cream dan bedak seoalah-olah ia memakai nya kemudian di posting di 
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instagram Sumia Clinic. Akan tetapi kenyataan nya kosmetik yang ia 

pakai untuk sehari-hari bukan dari produk Sumia Clinic melainkan dari 

produk lain. Bentuk kerjasama yang di jalankan dengan pihak Sumia 

Clinic tidak terikat. artinya setelah ia melakukan pekerjaan nya yaitu mem-

post kegiatan nya di Sumia Clinic, ia bebas memilih menggunakan atau 

tidak menggunakan produk-produk Sumia.
117

 

Siti Mashitah salah satu endorse di Sumia Clinic, ia melakukan 

perawatan tidak sesuai prosedur yang di janjikan, sebelum perawatan 

terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan dokter terkait jenis perawatan 

yang akan di lakukan sesuai dengan masalah dan jenis kulit. Akan tetapi 

pada saat di tempat ia langsung di beri treatment facial + meso glow 

dengan harga Rp 295.000 kemudian berfoto dengan produk-produk sumia 

dan setelah itu ia tidak pernah melakukan perawatan dan menjadi endorse 

di Sumia lagi.
118

 

Debby Sintia salah satu endorse di Sumia Clinic, ia melakukan 

perawatan facial +  peeling rejuve dengan harga Rp 140.000, dan sebagai 

timbal balik ia harus bersedia kegiatan perawatannya di post di sosial 

media Sumia Clinic dan juga ia harus mem-post di akun instagramnya dan 

foto dengan membawa produk Sumia berupa toner wajah, cream dan 

lainnya, kemudian menuliskan ulasan yang menarik untuk meyakinkan 
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pelanggan, padahal ia tidak memakai produk tersebut serta tidak 

mengetahui ke efektifan produk tersebut.
119

 

Pia Damayanti Agustin juga pernah menjadi endorse Sumia Clinic, 

ia melakukan treatment facial gold dengan harga Rp 150.000 dan sebagai 

timbal balik, ia harus foto dengan membawa serangkaian produk kosmetik 

Sumia Clinic, ia mengungkapkan bahwa memakai beberapa produk Sumia 

Clinic seperti cream siang dan malam dan juga sunblock. Namun produk 

yang ia pakai tidak cocok dengan kulit nya dengan timbul jerawat 

sehingga ia beralih ke produk kosmetik lain. Ia mengatakan bahwa Sumia 

Clinic merekrutnya karena ia memiliki banyak follower di akun 

instagramnya.
120

 

Mega Lestari salah satu endorse di Sumia Clinic, ia melakukan 

treatment korean slimming face dengan harga Rp 350.000, dan sebagai 

timbal balik ia harus mem-post di akun instagramnya dan foto dengan 

membawa produk sumia berupa toner wajah dan menuliskan ulasan yang 

menarik untuk meyakinkan pelanggan, padahal ia tidak mengetahui ke 

efektifan produk tersebut.
121

 

Oti Dwi salah satu endorse Sumia Clinic yang mengatakan bahwa 

Sumia Clinic tidak selektif dalam memilih endorse, hal tersebut terbukti 

dengan merekrut nya sebagai endorse di Sumia Clinic, ia melakukan 
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perawatan facial + super peeling lightening dengan harga  Rp 235.000 dan 

melakukan beberapa pose foto seolah-olah sedang memakai produk Sumia 

Clinic kemudian beberapa hari kemudian wajah nya muncul bintik-bintik 

kemudian berjerawat akibat reaksi dari kulit yang tidak cocok dengan 

produk perawatan, sehingga ia harus berobat ke dokter kulit, ia mengaku  

bahwa tertarik dengan iming-iming perawatan gratis yang di berikan 

Sumia Clinic tanpa memikirkan dampak ke depannya.
122

 

Karina Gita salah satu endorse di Sumia Clinic mengatakan bahwa ia 

menjadi endorse di Sumia Clinic karena tertarik dengan perawatan yang di 

tawarkan tanpa mengetahui informasi dari manapun, ia melakukan 

treatment facial + meso melasma dengan harga Rp 200.000 kemudian 

berfoto dengan memegang produk Sumia kemudian ia mem-post foto dan 

video di akun instagram nya disertai dengan menuliskan ulasan dan 

testimoni yang menarik. Namun setelah itu kulit wajahnya mengalami 

penolakan dengan tumbuh jerawat, ia pun mengaku tidak teliti dalam 

menerima endorse produk dan mengaku menyesal menerima endorse di 

sumia clinic.
123

 

Taria Susandhy salah satu endorse di Sumia Clinic. Taria adalah 

salah satu selebriti endorse yang cukup teliti dalam menerima endorse 

produk, ia tidak mau sembarangan dalam menerima endore sebelum 

mengetahui jenis dan kualitas produk yang akan di endorse kan. Taria 
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melakukan perawatan facial mutiara dengan harga Rp 150.000 dan 

mengaku cocok dengan perawatan tersebut. Taria mengaku menggunakan 

produk Sumia Clinic walaupun tidak semua produk Sumia Clinic ia pakai 

seperti sun block, toner dan cream malam, ia mengungkapkan memakai 

beberapa produk kosmetik lain yang dianggap cocok dan nyaman di 

kulitnya.
124

 

Widya Fadhillah salah satu endorse di Sumia Clinic, widya 

merupakan selebriti endorse yang teliti dan kompeten dalam meng-endorse 

produk, ia tidak meng-endorse produk jika ia tidak memakai produk 

tersebut, sebelum meng-endorse produk terlebih dahulu ia mencoba nya 

jika di rasa nya cocok maka ia terima namun jika tidak cocok maka ia akan 

tolak. Widya melakukan perawatan  facial detox dengan harga Rp 175.000 

dan mangaku cocok dan puas dengan hasilnya. Ia pun mem-post foto dan 

video saat sedang melakukan perawatan di Sumia Clinic disertai dengan 

ulasan-ulasan terkait perawatan yang ia lakukan sesuai dengan hasil yang 

ia rasakan.
125

 

Adel ghasani salah satu endorse di Sumia Clinic, ia melakukan 

perawatan Microdermabrasi  dengan harga Rp 260.000 mengaku puas 

dan cocok dengan hasil nya, adapun kegiatan perawatannya di post di akun 
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media sosial Sumia Clinic untuk meyakinkan pelanggan agar melakukan 

perawatan serupa di Sumia Clinic.
126

 

Sistem perekrutan endorse di Sumia Clinic dilakukan setiap bulan 

untuk di tampilkan/di posting di akun sosial media Sumia Clinic, hal 

tersebut bertujuan meyakinkan masyarakat untuk melakukan perawatan 

dan membeli produk di Sumia Clinic. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa praktik strategi 

promosi dengan menggunakan jasa endorsersement di Sumia Clinic adalah 

sebagai berikut: 

1. Pihak Sumia Clinic tidak selektif dalam memilih endorse, selebgram 

di pilih berdasarkan jumlah follower, namun lebih ditekankan pada 

liker dan viewer yang melihat setiap aktifitas selegram tersebut di 

akun instagramnya tanpa memerhatikan sifat dan karakter yang akan 

mewakili produknya. 

2. Selebriti endorse (selebgram) tidak teliti dalam memilih endorse, 

sebagian selebgram menerima endorse semata-mata karena ingin 

keuntungan (fee) nya saja tanpa memerhatikan sisi lainnya. 

3. Dari segi menawarkan produk, selebgram di tuntut menuliskan 

keterangan yang menarik terkait produk Sumia Clinic padahal ia tidak 

tahu kualitas maupu informasi produk tersebut bahkan tidak memakai 

nya. 
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4. Pihak Sumia Clinic  melebih-lebihkan terkait perawatan dan kualitas 

produk nya.  
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

A. Pelaksanaan Satrategi Promosi dengan Menggunakan Jasa 

Endorsement Pada Klinik Kecantikan Di Sumia Clinic 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu 

hasil dari wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan baik data 

yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab terjemahnya, 

buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian 

ini, yaitu yang berjudul “ tinjauan hukum Islam tentang strategi pemasaran 

dengan menggunakan jasa endorsement pada klinik kecantikan (studi kasus 

pada Sumia Clinic Bandar Lampung)”, maka sebagai langkah selanjutnya 

akan dianalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab dalam 

penelitian ini. 

Celebrity endorser salah satu metode promosi yang paling populer di 

dunia, dengan menggunakan selebriti yang menarik, menyenangkan dan 

dapat dipercaya oleh publik yang dituju sehingga produk yang dipromosikan 

menjadi diketahui dan dikenal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dituangkan pada BAB III dapat dianalisis bahwa praktik strategi pemasaran 

dengan menggunakan jasa endorsement di Sumia Clinic Bandar Lampung 

adalah senantiasa tidak teliti dalam menerima endorse, hal tersebut terbukti 

ketika selebriri endorse/selebgram menerima produk endorse dari suatu 

perusahaan. Selebgram tidak mengetahui informasi dan kualitas produk 

tersebut bahkan tidak memakai produk yang di promosikan, akan tetapi 
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selegram mempromosikan produk tersebut dan meyakinkan masyarakat agar 

tertarik dan membeli produk itu. 

Masalah yang lainnya yaitu selebgram tidak cocok melakukan 

perawatan serta tidak memakai produk Sumia Clinic, akan tetapi selegram 

mempromosikan terkait kelebihan perawatannya serta memberikan testimoni 

terkait perawatan yang ia lakukan dan setelah itu selebgram mengaku kecewa 

dan menyesal karena tidak teliti atau asal-asalan menerima endorse yang 

semata-mata tergiur dengan bayaran yang ditawarkan. 

Masalah di atas menimbulkan kekecewaan pada konsumen. Konsumen 

melakukan perawatan di Sumia Clinic karena melihat dan mengetahui 

selebgram yang di kenalnya melakukan perawatan tersebut. Konsumen 

berhak mengetahui informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, 

baik apa sesungguhnya produk itu (bahan bakunya, umpamanya). Karena 

konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk atau jasa, ia berhak 

bahwa keinginannya tentang produk atau jasa itu didengar dan 

dipertimbangkan, terutama keluhannya. 

Kebutuhan konsumen mungkin muncul karena menerima informasi 

tentang suatu produk, kondisi ekonomi, periklanan, atau karena kebutuhan. 

Selain itu, gaya hidup seseorang, kondisi demografis, dan karakteristik 

pribadi dapat pula mempengaruhi keputusan pembelian seseorang konsumen. 

Seorang konsumen tidak mempunyai alasan untuk tidak percaya/informasi 

dan karena itu akan merasa dibohongi bila informasinya tidak benar. Sekali 

konsumen melakukan pembelian maka evaluasi pasca pembelian terjadi. Jika 
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kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen, konsumen akan puas. Jika 

tidak, kemungkinan pembelian kembali akan berkurang.  

Promosi yang dilakukan Sumia Clinic dengan menggunakan selebriti 

endorse terkesan suka membohongi, menyesatkan dan bahkan menipu dan 

tidak dapat dipercaya. Hal tersebut karena keduanya yaitu pihak Sumia Clinic 

dan selebriti endorse tidak jujur dan tidak transparan dalam melakukan 

promosi, sehingga selebriti endorse maupun konsumen yang pernah 

melakukan perawatan dan membeli produk nya merasa tidak puasa dan 

kecewa. 

Apabila produsen mengiklankan produk secara berlebihan dan tidak 

sesuai dengan hakikat produknya, maka konsumen yang sudah terjebak 

membeli produknya tersebut, berhak untuk mengembalikannya. Dan 

produknya sendiri terhitung sebagai barang yang cacat. Juga bagi si pembeli 

ada dua alternatif. Yaitu mengembalikan barang yang dibelinya, atau tidak 

mengembalikannya, tetapi meminta ganti rugi sesuai dengan nilai kekurangan 

barang tersebut. 

Seorang selebriti menjadi pendukung yang efektif untuk suatu produk 

jika ada hubungan yang berarti atau kecocokan antara selebriti, khalayak dan 

produk. faktor-faktor yang mereka pertimbangkan ketika mengambil 

keputusan seleksi selebriti mereka. Menurut urutan tingkat kepentingannya, 

pertimbangannya adalah: 1) Kredibilitas selebriti, 2) Kecocokan selebriti 

dengan khalayak, 3) Kecocokan selebriti dengan merek, 4) Daya tarik 

selebriti dan 5) Pertimbangan lainnya. 
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Dari faktor pertimbangan di atas promosi akan menjadi lebih efektif 

dan menguntungkan apabila selebriti endorse sebagai pendukung memenuhi 

kriteria-kriteria tersebut. Selebriti endorse seharusnya teliti dalam menerima 

endorse, jujur dan transparan dalam melakukan promosi hal tersebut supaya 

masyarakat tidak kecewa dan mempercayai selebriti yang dinilai memiliki 

citra yang baik di mata masyarakat. 

Sumia Clinic merupakan salah satu klinik kecantikan yang mencari 

konsumen sebanyak-banyak nya dengan menggunakan selebriti endorse 

sebagai salah satu daya tariknya, dengan media pemasaran di instagram dan 

fecebook yang diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk melakukan 

perawatan dan membeli produk-produknya. 

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Strategi Pemasaran dengan 

Menggunakan Jasa Endorsement Pada Klinik Kecantikan Di 

Sumia Clinic 

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong antar 

manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya yaitu dengan cara 

bermuamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia 

harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut fiqih muamalah, 

yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-Qur‟an dan Hadis. 

Menurut pengertian khusus fiqih muamalah atau hukum perdata Islam 

diartikan sebagai norma hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
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hukum bisnis Islam salah satunya seperti jual beli. Istilah jual beli menurut 

ulama Hanafiah yaitu : 

 ُمَباَدَلُة َماٍل ِبَاٍل َعَلى َوْجِو ََمُْصْوصٍ 
 

“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara 

khusus (yang dibolehkan).” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan. Jual beli adalah 

suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟ (hukum Islam). 

Di dalam aktivitas jual beli tidak terlepas dari promosi. Promosi merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah penjualan. Biasanya 

dalam kegiatan promosi, perusahaan berusaha memuji dan mengemukakan  

keunggulan barang yang dijualnya. Akan tetapi suatu hal yang tidak baik 

ialah apabila perusahaan secara berlebihan memuji-muji barang-barang yang 

dijualnya, padahal mutunya tidak sebaik yang ia katakan. 

Pada dasarnya, iklan dan promosi merupakan tindakan memuji atau 

mengelu-elukan atas suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Tentunya, hal 

tersebut tidak lepas dari pujian yang benar atau yang tidak benar atau yang 

mengandung unsur kebohongan. Pertama, pujian yang benar. Dalam hal ini, 

apabila iklan yang mengandung pujian tersebut bersifat nyata dan benar, tidak 

mengandung unsur kebohongan maka iklan atau promosi semacam ini 

hukumnya boleh (ja‟iz). Apabila iklan atau promosi tersebut mengandung 
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informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli tentang barang atau 

jasa yang ditawarkan. Jika memuji terhadap diri sendiri seperti diatas adalah 

boleh, lebih-lebih pujian itu ditunjukan kepada barang atau jasa yang 

ditawarkan, tentu saja hal tersebut lebih diperbolehkan. Disamping memang 

tidak ada dasar yang melarang tentang memuji atas barang atau jasa yang 

tersebut. 

Kedua, pujian yang tidak benar. Iklan atau promosi dengan pujian yang 

tidak benar ini, yaitu melakukan pujian yang terdapat kebohongan 

didalamnya atau melakukan penipuan. Perbuatan semacam ini adalah zalim 

dan diharamkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam QS. An-

Nissa 29 

                     

                       

 
Artinya: 

”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 antar kamu, dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

 

Ayat di atas menunjukan bahwa Allah swt mengharamkan untuk 

memakan harta dengan jalan batil, dan Allah memberi pengecualian atas 

kebolehan memakan harta hasil perniagaan yang didapatkan dengan jalan 

sukarela. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan menipu baik secara lisan 

maupun perbuatan termasuk memakan harta dengan jalan batil karena 

didalamnya tidak ada unsur kerelaan. Menurut ulama tafsir, larangan 
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memakan harta orang lain dalam ayat diatas mengandung pengertian yang 

luas dan dalam, antara lain: 

1. Islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang berhak mendapat 

perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. 

2. Hak milik perseorangan itu apabila banyak, wajib dikeluarkan zakat 

nya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara, dan 

sebagainya. 

3. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula 

orang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima 

zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa 

seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. 

Adapun etika yang harus dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan 

anjuran Islam adalah: 

a) Jangan mudah mengobral sumpah, dalam berpromosi atau beriklan 

janganlah mudah mengucap janji sekiranya janji tersebut tidak bisa  

ditepati. Bersumpah secara berlebihan dilarang dalam etika 

promosi Islam, mengobral sumpah tanpa sesuai dengan yang 

sesungguhnya dapat merusak nilai-nilai Islam. Sebab banyak 

dewasa ini perusahaan-perusahaan yang berpromosi dengan 

melebih-lebihkan dalam berkata melalui iklan. Allah swt dan Rasul 

Nya telah memberikan aturan dan larangan mengenai hal ini. 
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b) Jujur 

Islam sangat melarang memalsukan dan menipu karena dapat 

menyebabkan kerugian dan kezaliman serta dapat menimbulkan 

permusuhan dan percekcokan. 

c) Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-

kesepakatan di antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual). 

d) Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik perhatian 

pembeli dan mendorongnya untuk membeli. Berbagai iklan di 

media televisi atau dipajang di media cetak, media indoor maupun 

outdoor, atau lewat radio sering kali memberikan keterangan palsu. 

Model promosi tersebut melanggar akhlaqul karimah. Islam 

sebagai agama yang menyeluruh, mengatur tata cara hidup 

manusia, setiap bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang 

lain. Demikian pula pada proses marketing, jual beli harus 

berdasarkan etika Islam. 

e) Rela dengan laba yang sedikit karena itu akan mengundang kepada 

kecintaan manusia dan menarik banyak pelanggan serta mendapat 

berkah dalam rezeki. Jika penguasa ingin mendapatkan rezeki yang 

berkah dan dengan profesi sebagai pedagang, tentu ingin dinaikkan 

derajatnya setara dengan para Nabi, maka ia harus mengikuti 

syariah Islam secara menyeluruh, termasuk dalam jual beli. 

Berdasarkan 5 pelaksanaan strategi promosi yang dianjurkan oleh 

syari‟at Islam, bisnis yang dijalankan Sumia Clinic melalui media sosial  
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instagram tidak berjalan seperti yang ada dalam keterangan diatas. Seperti, 

sering melakukan promosi palsu. 

Rasulullah saw adalah suri teladan untuk umat-Nya. Beliau telah 

memberikan contoh yang sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. 

Beliau melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil dan tidak pernah 

membuat pelanggannya mengeluh, apalagi kecewa. Selalu menepati janji 

dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai 

dengan permintaan pelanggan. Rasulullah saw bersabda: 

“Dari Abu Sa‟id Radhiyallahu Anhu, berkata: Rasulullah Saw, 

bersabda: ”pedagang yang jujur yang dapat dipercaya itu bersama para Nabi 

dan orang-orang yang benar yang serta para syuhada‟.‟‟(HR Tirmidzi)
127

 

Konsep bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah saw ialah apa yang 

disebut value driven yang artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-

nilai pelanggan. Value driven juga erat hubungannya dengan apa yang 

disebut relationship marketing, yaitu berusaha menjalin hubungan erat 

antara pedagang, produsen, dan para pelanggan. Pada permulaan barang 

dipasarkan, maka semua anggota masyarakat adalah calon pembeli 

potensial. Diantara sekian banyak calon pembeli maka ternyata ada orang 

yang mau membeli dan ada yang tidak jadi membeli. Orang yang mau 

membeli ini merupakan pembeli pertama. Kemudian dia akan tertarik dan 

melakukan pembelian ulang, yang selanjutnya menjadi pelanggan tetap. Di 

antara pelanggan tetap ini ada yang betul-betul tertarik dengan produk kita, 

                                                           
127

Mardani, Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari‟ah, Cetakan ke III, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), hlm 177-178 
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atau dengan toko kita. Sehingga pelanggan ini akan membantu 

mempromosikan dan menarik orang-orang atau mungkin membantu 

mempromosikan dan menarik orang-orang atau mungkin teman, 

keluarganya untuk ikut mengkonsumsi atau ikut menjadi pelanggan. Hal 

tersebut dikenal dengan istilah relationship marketing. 

Dalam konteks sekarang ini disebut dengan customer share marketing. 

Ini adalah konsep mutakhir yang dikembangkan oleh para pelaku marketing 

pada saat ini dan untuk masa yang akan datang. Konsep ini memanfaatkan 

pelanggan sebagai mitra dagang yang saling menguntungkan. Sebagai 

pedagang kita harus menjaga reputasi sebagai orang yang dipercaya baik 

oleh mitra bisnis maupun oleh para konsumen. Kepercayaan dan kejujuran 

adalah modal hidup yang akan membawa keberhasilan bagi seseorang untuk 

masa depannya. Customer share marketing berusaha membina konsumen 

potensial agar tetap setia dan terus menjadi pelanggan. 

Promosi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw adalah 

menjelaskan kepada konsumen dengan benar, tidak hanya keunggulan nya 

saja yang dijelaskan akan tetapi kekurangan atau efek samping penggunaan 

produk juga harus dijelaskan. Perilaku rasulullah saw yang jujur transparan 

dan pemurah dalam melakukan praktik bisnis merupakan kunci 

keberhasilannya mengolah bisnis. Dalam semua hubungan, kepercayaan 

adalah merupakan sebuah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari 

kejujuran. 
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Kejujuran adalah suatu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk 

dicapai dalam bisnis, keluarga atau dimanapun gelanggang tempat orang-

orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak lain. Oleh 

karena itu kita dianjurkan untuk bisa berbisnis seperti cara rasulullah Saw. 

Berbisnis dengan cara yang jujur dan terbebas dari unsur gharar atau 

penipuan.  

Pemalsuan dan penipuan. Islam sangat melarang memalsu dan menipu 

karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan 

permusuhan dan percekcokan, sebagaiman firman Allah swt, dalam Surah 

Al-Isra‟ ayat 35: 

                             

     

 

Artinya: 

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya.” 

Nabi Muhammad saw, bersabda: “Apabila kamu menjual maka jangan 

menipu orang dengan kata-kata manis”. Dalam bisnis modern, paling tidak 

kita menyaksikan cara-cara tidak terpuji yang dilakukan sebagian pebisnis 

dalam melakukan penawaran produknya, yang dilarang dalam ajaran islam. 

Berbagai bentuk penawaran (promosi) yang dilakukan tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai berikut. 

1) Penawaran dan pengakuan (testimoni) fiktif, bentuk penawaran yang 

dilakukan oleh penjual seolah barang dagangannya ditawar banyak 
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pembeli, atau seorang artis yang memberikan testimoni keunggulan 

suatu produk padahal ia sendiri tidak mengkonsumsinya. 

2) Iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan, berbagai iklan yang sering 

kita saksikan di media televisi, atau dipajang di media cetak, media 

indoor maupun outdoor, atau kita dengarkan lewat radio seringkali 

memberikan keterangan palsu. 

3) Eksploitasi wanita, produk-produk seperti kosmetika, perawatan tubuh, 

maupun produk lainnya seringkali melakukan eksploitasi tubuh wanita 

agar iklannya dianggap menarik. Bahkan dalam suatu pameran banyak 

perusahaan yang menggunakan wanita berpakaian minim menjadi 

penjaga stand pameran produk mereka dan menugaskan wanita tersebut 

merayu pembeli agar melakukan pembelian terhadap produk mereka. 

Model promosi tersebut dapat kita kategorikan melanggar „akhlaqul 

karimah‟. Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur tata cara 

hidup manusia, setiap bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian 

yang lain. Demikian pula pada proses jual beli maupun promosi harus 

dikaitkan dengan etika islam sebagai bagian utama. Jika penguasa ingin 

mendapatkan rezeki yang barokah, dan dengan profesi sebagai 

pedagang tentu ingin dinaikkan derajatnya setara dengan para Nabi, 

maka ia harus mengikuti syariah islam secara menyeluruh termasuk 

etika jual beli dan promosi. 

Seiring dengan perkembangan era tranformasi dan teknologi, promosi 

melalui media sosial dengan menggunakan selebriti endorse tidak dapat 
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dihindarkan, Meskipun memiliki berbagai dampak negatif strategi 

pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement masih banyak 

diparaktikkan dan menjadi salah satu pilihan yang dianggap efektif dalam 

meningkatkan produksi suatu barang maupun jasa, karena hal tersebut 

memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, bagi pemilik perusahaan 

otomatis  mengalami peningkatan pendapatan produksinya sedangkan bagi 

selebriti endorse selain mudah dan dapat dilakukan dimana saja juga 

mendapatkan bayaran yang cukup mahal meski ia tidak mengkonsumsinya. 

Selebriti endorse seharusnya teliti ketika menerima tawaran endorse, 

mengetahui informasi lengkap terkait produk atau jasa yang akan ia 

endorseserta kecocokan selebriti endorse dengan produk atau jasa yang 

akan ia promosikan, bukan semata-mata karena timbal balik atau bayaran 

nya saja. Adapun ketika melakukan testimoni produk seharusnya berikan 

pengakuan yang apa adanya dan jujur agar calon konsumen tidak merasa 

kecewa dan tertipu, karena iklan atau promosi yang mengandung unsur 

penipuan merupakan praktik perdagangan yang tidak adil, dan sangat 

merugikan konsumen ketika produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan 

yang diiklankan. 

Promosi yang tidak benar didalamnya terdapat kebohogan, tipuan dan 

menyembunyikan cacat produk. Perbuatan memberikan informasi yang 

tidak benar seperti memberikan testimoni fiktif seolah produknya banyak 

digunakan oleh orang padahal ia tidak mengkonsumsinya yang terdapat di 

media massa adalah salah satu dari bentuk penipuan. Apabila penipuan 
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tersebut berkaitan dengan kemaslahatan umum maka berarti orang tersebut 

telah melanggar salah satu hak publik baik itu pemiliknya maupun yang 

menjalankannya. 

Islam menganjurkan agar usaha atau profesi orang muslim adalah usaha 

atau profesi yang baik dan halal, memelihara yang ma‟ruf dan menjauhi 

yang mungkar. Bekerja dan kegiatan ekonomi adalaha ibadah dan jihad. 

Oleh karena itu. Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan 

berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, 

perindustrian dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia dan 

menjadikannya bagian daripada ibadah dan jihad. Bekerja adalah bagian 

dari ibadah dan jihad  jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap 

peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakannya. Dengan tujuan 

mencukupi kebutuhan hidup berdasarkan tuntutan syariat. Seorang muslim 

diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi dengan harta yang halal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Praktik strategi pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement 

yang terjadi di Sumia Clinic dilakukan oleh selebriti endorse/selebgram 

yang melakukan kegiatan mempromosikan produk Sumia Clinic, 

Selebgram harus bersedia kegiatan perawatannya di posting di akun 

media sosial Sumia Clinic sebagai imbalannya ia mendapatkan 

perawatan secara gratis. Namun pada saat melakukan kegiatan promosi 

di media sosial selebgram tidak jujur dalam memberikan ulasan baik 

lisan maupun tulisan, tidak mengetahui terkait informasi maupun 

kualitas produkserta tidak memakai produk yang di promosikan, bahkan 

selebgram tidak cocok melakukan perawatan dan melakukan testimoni 

untuk meyakinkan masyarakat/konsumen agar tertarik melakukan 

perawatan di Sumia Clinic. Namun ada juga selebgram yang teliti 

dalam menerima endorse dari pelaku bisnis atau lainnya, selebgram 

tidak menerima endorse suatu produk apabila produk tersebut tidak ia 

ketahui kualitasnya dan tidak ia pakai karena hal tersebut akan 

berdampak pada tubuhnya/kulitnya sendiri juga kepada calon 

konsumen. 

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap strategi pemasaran dengan 

menggunakan jasa endorsement yang terjadi di Sumia Clinic, dengan 

menggunakan selebriti endorse/selebgram sebagai daya tarik untuk 
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mencari konsumen, dilakukan dengan cara berpromosi di media sosial 

instagram menggunakan testimoni yang tidak benar dan tidak jujur 

serta sering kali melebih-lebihkan adalah dilarang, karena didalamnya 

terdapat unsur kebohongan, tipuan dan kecurangan. Hal tersebut 

mengurangi nilai keberkahan dan Islam melarang segala bentuk bisnis 

maupun profesi yang didalamnya ada unsur kebohongan karena dapat 

menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan 

permusuhan dan percekcokan. Selebriti endorse di Sumia Clinic belum 

menggunakan etika bisnis Islam yang seharusnya berlaku. Apabila 

promosi mengandung pujian yang bersifat nyata, benar dan tidak 

melebih-lebihkan  maka promosi semacam ini hukumnya adalah boleh. 

Namun apabila promosi tersebut mengandung unsur kebohongan dan 

penipuan atau tidak diketahui oleh konsumen/pembeli tentang barang 

atau jasa yang ditawarkan maka hal demikian dalam Islam disebut 

penipuan (dilarang). 

B. Saran 

Adapun saran kepada celebrity endorser, pelaku bisnis (Sumia Clinic), 

dan konsumen yaitu:   

1. Bagi seorang yang berprofesi sebagai selebriti endorse yang melakukan 

pekerjaan mempromosikan produk barang maupun jasa diharapkan teliti 

dalam menerima endorse dari perusahaan atau lainnya, dan melakukan 

pemeriksaan secara menyeluruh terkait produk barang atau jasa yang akan 

ia promosikan bukan semata-mata hanya karena bayarannya saja, serta 
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berpromosi dengan apa adanya dan jujur sehingga tidak mengecewakan 

calon konsumen/pembeli.  

2. Bagi pelaku bisnis (Sumia Clinic) agar senantiasa selektif memilih dan 

menyeleksi celebrity endorser yang akan mempromosikan produknya 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Serta untuk selalu mendasarkan 

pada etika bisnis Islam pada setiap usaha bisnis nya sesuai yang diajarkan 

oleh agama Islam. Sehingga bisnis menjadi berkah dan bermanfaat bagi 

masyarakat. 

3. Bagi konsumen hendaknya lebih teliti dalam membeli atau melakukan 

perawatan dan produk. Jangan mudah tertipu dengan ulasan-ulasan seperti 

testimoni melalui media sosial yang cenderung bersifat spekulatif. 

Sebelum memutuskan untuk membeli atau perawatan hendaknya mencari 

informasi terlebih dahulu seperti bertanya kepada dokter spesialis 

kecantikan atau teman yang pernah membeli atau melakukan perawatan 

tersebut sehingga terhindar dari hal-hal yang dirugikan. 
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