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ABSTRAK 

PERAN PROMOSI PADA PEMBENTUKAN CITRA PERUSAHAAN ZOYA 
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM 

Oleh:  

SITI NUR RAHMAH 

Promosi yaitu upaya untuk mengenalkan, menawarkan dan memengaruhi calon 
konsumen agar tertarik apada produk yang ditawarkan dengan tujuan agar konsumen 
mengambil keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan. Perusahaan Zoya 
mempromosikan produknya dengan melalui media cetak, media social seperti brosur, 
banner, facebook dan web dan melakukan diskon/ potongan harga dengan begini 
Zoya memperkenalkan produk –produknya dengan tujuan selanjutnya adalah 
memotivasi para pelanggan atau konsumen untuk mencari, membeli dan menjadi 
pelanggan tetap. Citra yang baik merupakan perangkat kuat bukan hanya untuk 
menarik konsumen dalam memilih produk atau perusahaan, melainkan juga dapat 
memperbaiki sikap dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan.  

Etika bisnis Islam sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah 
dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Qur’an dan 
hadis yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW. alasan memilih judul karena 
perlu adanya promosi yang baik yang sesuai dengan etika bisnis dalam Islam dalam 
sebuah organisasi untuk terwujudnya pemasaran, perusahaan Zoya adalah lembaga 
yang bergerak dibidang busana muslim yang menggunakan bahan berkualitas tinggi 
dan inovatif yang didatangkan langsung dari turki dan banyaknya literature buku 
yang membahas tentang promosi dan etika bisnis Islam. tujuan untuk mengetahui 
promosi Zoya dalam etika bisnis Islam dan mengetahui peran promosi pada 
pembentukan citra perusahaan dalam etika bisnis Islam. adapun yang menjadi 
populasi dalam penelitian ini adalah manajer Zoya, 10 pegawai Zoya dan 100 
pelanggan Zoya jadi keseluruhan populasi berjumlah 111 orang. yang menjadi sampel 
5 pegawai Zoya, manajer Zoya dan 10 pelanggan Zoya. 

  



 

 
 
Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan 

mengumpulkan data yang digunakan dengan penelitian ditempat pelaksanaan 
kegiatan yang diteliti. sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan 
sifat penelitian ini adalah deskriptif. Metode Pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi.  

 
 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa promosi yang dilakuan Zoya 

sudah sesuai dengan etika Bisinis Islam dilihat dari prinsip-prinsip etika bisnis iIslam 
dan nilai –nilai etika bisnis Islam yang juga di terapkan oleh perusahaan Zoya dan 
juga dalam promosinya Zoya selalu mengupayakan  barangnya yang sesuai  dengan 
barang yang ada di perusahaan/rill kondisi barangnya dan tidak melebih-lebihkan dan 
tidak melanggar aturan aturan Islam dalam berpromosi, karena perusahaan juga 
memikirkan citra yang positif agar selalu melekat pada perusahaan, tentunya dengan 
melakukan promosi yang tidak melakukan penipuan, kebohongan dan mengingkari 
janji. 

kata kunci: promosi, citra positif, etika bisnis islam. 
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MOTTO 

 

                              

                              

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) 

 

لم یخلفو     ن أطیب الكسب كسب التجار الذي إذا حدثوا لم یكذبوا و إذا ائتمنوا لم یخونوا و إذا وعدوا ا و إذا  

یمطلوا و إذا كان لھم لم یعسروااشتروا لم یذموا و إذا باعوا لم یطروا و إذا كان علیھم لم   

Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang 

yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, 

apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila 

menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga ), apabila berhutang tidak 

menunda – nunda pelunasan dan apabla menagih hutang tidak memperberat orang 

yang sedang kesulitan.”(H.R  Al-Baihaqqi)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal untuk mempermudah dan memahami skripsi ini, maka 

diperlukan adanya penegasan judul. Terlebih dahulu diuraikan beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi ini yaitu “Peran Promosi Pada Pembentukan Citra 

Perusahaan Zoya Dalam Perpektif Etika  Bisnis  Islam” Adapun istilah istilah 

yang perlu dijelaskan adalah: 

Menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia peran adalah  serangkaian perilaku 

seseorang yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi social yang diberikan 

baik secara formal maupun secara non formal.1 

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.2 

Dari pengertian diatas peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan 

oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status 

atau kedudukan tertentu. 

Promosi adalah cara mengkomunikasikan barang dan jasa yang akan 

ditawarkan agar konsumen dapat mengenal dan kemudian membelinya. sesuai 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2011 Edisi Iv), h. 235. 
2 Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bummi Aksara, 2002), h. 213. 



 

dengan fungsi promosi yaitu menginformasikan (to inform), membujujuk, (to 

persuade), mengingatkan (to remind), dan memengaruhi (to influence), maka melalui 

promosi barang dan jasa yang dihasilkan akan mudah dikenal oleh konsumen.3 

Berdasarkan definisi di atas peran promosi yaitu upaya untuk mengenalkan, 

menawarkan dan memengaruhi calon konsumen agar tertarik apada produk yang 

ditawarkan dengan tujuan agar konsumen mengambil keputusan untuk membeli 

produk yang ditawarkan. 

Citra perusahaan adalah total imperesi (kesan) yang di buat oleh keseruhan 

entitas (seperti iklan ) di benak individual pelanggan.4 

Perusahaan Zoya adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 

busana muslim baik berupa jilbab, baju dan kosmetik yang keberadaannya ada di 

salah satu kota Bandar Lampung yaitu di daerah Pahoman. 

Etika Bisnis adalah seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis 

harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai 

daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.5  

Menurut A. Hanafi dan Hamid Salam, etika  bisnis dalam perspektif Islam, 

merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivis bisnis yang telah dipaparkan dari 

                                                             
3 Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis:Kiat Dan Proses Menuju Sukses, (Jakarta; 

Salemba Empat, 2006), H. 153. 
4 Ardha Krisna, Imran S. Currim and Robert W. Shoemaker, Consumer Perception Of 
Promotional Activity, Journal Of  Marketing. 1991. h. 55 
5 Faisal Badroen Dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), h. 15. 



 

perspektif Al-Qur’an dan Hadis, yang berkisar pada enam prinsip, yakni kebenaran, 

kepercayaan, ketulusan, , pengetahuan, keadilan dan persaudaraan. 

jadi etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan 

salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsi-prinsip islam. 

Berdasarkan penegasan judul diatas, penulis menyimpulkan bahwa judul yang 

penulis maksudkan adalah untuk mengetahui  peran promosi iklan dan dison atau 

proses pemasaran, dan nilai-nilai etika bisnis dalam Islam yang ada pada perusahaan 

dan mempertahankan citra perusahaan yang berkualitas pada produk perusahaan Zoya 

Pahoman Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul ini adalah: 

1. Promosi merupakan komunikasi yang persusasif yang sangat berpengaruh 

dalam sebuah perusahaan untuk menjual/menawarkan produknya dalam 

menghasilkan laba. Oleh karena itu, perlu adanya promosi yang baik yang 

sesuai dengan etika bisnis dalam Islam dalam suatu organisasi atau 

lembaga untuk terwujudnya pemasaran.  

2. Perusahaan Zoya adalah lembaga perusahaan yang begerak dibidang 

busana muslim yang menggunakan bahan berkualitas tinggi dan inovatif 

yang didatangkan langsung dari turki,  

3. Banyaknya literature buku yang membahas tentang promosi dan etika 

bisnis islam, serta adanya waktu penulis dalam penelitian, sumber data 

dari lapangan yang mudah didapat dikarenakan wi;ayah yang ditetliti 



 

masih di area Bandar Lampung dan organisasi yang diteliti bersedia 

memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir setelah produk, 

harga dan tempat, serta inilah yang paling sering didientikan sebagai aktivitas 

pemassaran dalam arti sempit. Promosi di perusahaan dengan menggunakan iklan 

yang melalui media cetak dan elektronik juga dengan cara memberukan diskon dalam 

promosinya terutama pada hari hari tertentu seperti pada hari Idul Fitri dan ulang 

tahun pelanggan. 

Promosi sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang produksi 

menjadi diketahui oleh publik dalam berpromosi diperlukan etika-etika yang 

mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar serta tidak melanggar 

peraturan yang berlaku, etika ini juga diperlukan agar dalam berpromosi tidak ada 

pihak-pihak yang dirugikan oleh tekhnik promosi. 

Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Jatsiyah: 

 

                           



 

Artinya, “Kemudian Kami Jadikan kamu berada didalam suatu syariat 

(peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS Al-Jatsiyah: 18). 

Citra positif merupakan syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang ingin 

sukses, tumbuh dan berkembang. Citra yang baik merupakan perangkat kuat bukan 

hanya untuk menarik konsumen dalam memilih produk atau perusahaan, melainkan 

juga dapat memperbaiki sikap dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Citra 

perussahaan menggambarkan  nilai, kepercayaan dan produktivitas perusahaan, 

sehingga menghasilkan reputasi positif di mata publilk. Citra positif perusahaan dapat 

mempengaruhi proses konsumen terhadap perusahaan, bertanggung jawab untuk 

meningkatkan penjualan dan  bisnis bagi perusahaan.  

Etika bisnis adalah etika yang menyangkut pergaulan di dalam kegiatan 

kegiatan bisnis. Bisnis adalah kegiatan melayani suatu kebutuhan yang bersifat umum 

sambil memperoleh pendapatan namun harus tetap mengunakan atau dalam koridor 

aturan syaiat islam yang sesungguhnya. Kaitannya dengan paradigma Islam tentang 

etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus di bangun dalam pribadi muslim 

adalah adanya konsepsi hubugan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta 

hubungan manusia denngan tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan 

istilah (hablum minallah wa hablum minannas). Dengan berpegang pada landasan ini 

maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktivitas apapun akan merasa ada 

kehadiran pihak ketiga (Tuhan) disetiap aspek kehidupannya. 



 

Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim yang 

berbisnis. Hal ini karena  bisnis dalam islam tidak semata-mata orientasi dunia tetapi 

harus punya visi akherat yang jelas. Artinya jika orientasi bisnis dan upaya investasi 

akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada tuhan ), 

maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang 

berlandaskan keimanan kepada akhirat.  

Bahkan dalam Islam pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, 

tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang “dibisniskan ” (diniatkan 

sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.6 

Sejak zaman Rasul, Islam telah mengajarkan etika dalam bisnis termasuk cara 

pemasaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam juga mengatur tentang semua 

kehidupan tanpa terkecuali, termasuk dalam ruang lingkup bisnis. Bisnis dalam 

literature Islam disebut sebagai syirkah.7 Pemasaran syariah merupakan sebuah 

disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan 

perubahan values dari suatu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam islam.8 Islam 

secara jelas telah memperbolehkan jual beli, hal ini dapat terlihat pada firman Allah 

SWT: 

                                                             
6 Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 

2002),  h. 19. 
7 Abdurrahman Zen, Strategi Jenius Marketing ala Rasulullah, (Jogjakarta: Diva Pers, 2011), 

h. 16 
8 Aziz Hakim Muhammad, (Jakarta: System Operasional Pemasaran Syariah, , 2007), h. 15. 



 

                          

                    

Artinya: “ orang –orang yangn makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya oraang yang kemasukan syaiton lantaran tekanan 

penyakit gila. (Q.S Al-Baqoroh 27.) 

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 memngambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum dtang larangan) dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya 

Perusahaan Zoya ini bergerak dibidang penjualan busana muslim, kosmetik dan 

lain-lain dalam penjualannya, Zoya menerima penyaluran dari Bandung yang 

mendistribusikan sebanyak 3 kali tiap bulan ke Zoya Lampung. Zoya merupakan 

salah satu lini bisnis dari shafco enterprise, sebuah, sebuah holding company yang 



 

bergerak dalam bidang muslim fashion sejak tahun 1989 dengan kantor pusat di 

Bandung, Indonesia.  

Berdasarkan uraian di atas menggambarkann betapa kompleksnya masalah 

promosi dalam suatu perusahaan, strategi yang tepatpun merupakan hal yang penting 

dalam menyampaikan pesan kepada konsumennya melalui media promosi.  

Sudah pasti suatu perusahaan ingin selalu meningkatkan jumlah penjualannya 

untuk mendapatkan laba yang maksimal, dan dapat di lihat kegiatan promosi 

mempunyai peran dalam upaya untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu 

meningkatkan penjualan. Perusahaan Zoya mempromosikan produknya dengan 

melalui media cetak, media social seperti brosur, banner, facebook dan web dan 

melakukan diskon/ potongan harga dengan begini Zoya memperkenalkan produk –

produknya dengan tujuan selanjutnya adalah memotivasi para pelanggan atau 

konsumen untuk mencari, membeli dan menjadi pelanggan tetap. 

Atas dasar persoalan tersebut penulis tertarik untuk melihat bentuk kegiatan 

promosi dalam membentuk citra perusahaan dan prinsip- prinsip etika bisnis Islam 

yang ada di perusahaan Zoya yang hal ini menjadikan penulis untuk mengangkat 

judul “PERAN PROMOSI PADA PEMBENTUKAN CITRA PERUSAHAAN 

ZOYA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM” 

 

 



 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang penelitian diatas, yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  promosi zoya dalam etika bisnis islam? 

2. Bagaimana peran promosi pada pembentukan citra perusahaan dalam etika 

bisnis islam? 

 

E. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

Tujuan  dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui  promosi  zoya dalam etika bisnis islam. 

2. Untuk mengetahui peran promosi pada pembentukan citra perusahaan 

dalam etika bisnis islam. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan, khususnya manajemen pemasaran terutama bagi akademisi 

yang ingin menganalisis peran promosi yang kemudian di tinjau dalam 

etika bisnis Islam, untuk dianalisi tentang prinsi-prinsip etika bisnis 

islamnya. Dan juga bagaimana tentang peran promosi dalam peningkatan 

citra perusahaan. 

2. Secara praktis, merupakan bahan masukan dan evaluasi praaktek 

lapangan, khususnya bagi perusahaan tentang merek dalam perspektif 



 

konsumen, serta bagaimana pandangan ekonomi Islam ditinjau melalui 

etika bisnis Islam, berdasarkan strategi pemasaran yang akan dilakukan 

perusahaan sebagai dasar menentukan langkah strategi pemasaran yang 

akan dilakukan strategi pemasaran selanjutnya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field riset), yaitu penelitian 

langsung dilapangan atau responden.9 Suatu penelitian yang berusaha untuk 

mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan diluat kepustakaan. 

Penulis meneliti langsung dengan terjun ke lokasi penelitian. Penelitian ini 

menilai bagaimana dan seberapa penting peranan promosi dalam pembentukan 

citra perusahaan Zoya. Selain itu dalam penelitian inijuga di gunakan penelitian 

pustaka (library research) sebagai pendukung kesempurnaan data, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai macam buku-buku, 

internet, skripsi dan sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini. 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena, merupakan penelitian 

yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian ini bermaksud mengetahui 

                                                             
9 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodelogi Dan Aplikasinya,(Bogor:  Ghaila Indonesia, 

2012), h. 11 



 

keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, seberapa banyak, sejauh mana 

dan bagaimana dan menjelaskan atau menerangkan peristiwa. 10 

 

2. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.11 Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristiktertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik keismpulannya.12 Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini 

adalah manajer Zoya, 10 pegawai Zoya dan 100 pelanggan Zoya , jadi 

keseluruhan populasi berjumlah 111 orang.  

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tetentu 

yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap 

mewakili populasi.13 Penulis menggunakan teknik non random sampling, yaitu 

cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan 

untuk dipillih menjadi sampel.14 Kemudian jenis sampel yang penulis gunakan 

yaitu purposive sampling. Dalam purposive sampling , pemilihan sekelompok 
                                                             

10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Edisi 
Revisi, Rinika Cipta, 1998). h.11. 

11 Ibid, h. 44. 
12 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), 

(Bandung,: Alfabeta, 2015),  h. 117. 
 

14 Ibid, h. 88. 



 

subjek didasarkan atas cirri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. 15Adapun kriteria-kriteria sampel yakni sebagai berikut: 

1. Bidang pemasaran di Zoya. 

2. Pegawai Zoya yang  sudah bekerja lebih dari 1 tahun di Zoya 

Pahoman Bandar Lampung. 

3. 10 pelanggan Zoya Pahoman Bandar Lampung yang aktif beli 

minimal 1 kali sebulan.  

jadi yang menjadi sampel adalah , 5 pegawai Zoya,  

Manajer/kepala toko Zoya dan 10 pelanggan Zoya 

3. Metode pengumpulan Data 

a. Metode Interview/wawancara 

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.16 Penerapan metode interview digunakan penulis untuk mengambil 

data yang berkaitan dengan salah satu point nulai etika bisnis islam dan jenis 

promosi yang diterapkan. 

Adapun wawancaara yang penulis gunakan adalah wawancara bebasa 

terpimpin. wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara 

                                                             
15 Sutrisno Hadi, Metode Reset, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004). h. 80 
16 Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi. Metodelogi Penelitian.  (Jakarta: Bumi Aksara , 2008),  

Cet.9.h,.. 83.  



 

bebas dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah 

yang akan diteliti. 17 Interview ini ditujukan kepada pengurus diantaranya 

manajer perusahaan, karyawan Zoya dan pelanggan Zoya sebagai koresponden 

yang juga dipilih secara acak. 

b. Metode Observasi 

Metode Observasi ialah studi yang disengaja dan sisitematis tentang 

fenomena social dan gejala-gejala psikhis dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan. Hal ini bertujuan agar penelitian bisa mengerti cirri-ciri dan luasnya 

signifikasi dari interelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena 

social serba komplek, dalam pola-pola kultur tertentu.18  

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data observasi dapat dibedakan 

menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant 

observation (observasi nonpartisipan). 

Observasi yang digunakan peneliti adalah jenis observasi non partisipan yang 

mana observasi ini merupakan suatu bentuk dimana observer tidak terlibat dalam 

kehidupan atau pekerjaan atau aktivitas subjek yang di observasi (responden) 

melainkan hanya sebagai pengamat independen.19  

c. Metode Dokumentasi 

                                                             
17 Ibid, h. 85. 
18 Bachtiar Wahid, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta, Logos, 1997), h. 78. 
19 Kholidi, Pengantar Metode Penelitian, (Bandar Lampung, Fakultas Dakwah IAIN Raden 

Intan Lampung, 2010), h. 1  



 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mencari data 

verbal atau data tertulis, tercetak sebagai bukti kongkrit dari penelitian yang akan 

dilaksanakan.20 Jelasnya dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk tuja buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum sebagainnya, yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan. Dokumentasi sebagai data sekunder. 

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan informasi 

tentang sejarah berdirinya ZOYA, struktur organisasi, pembagian tugas, program 

dan lain-lain termasuk poto-poto kegiatan pengorganisasian, tentunya yang 

berhubungan dengan aktivitas ZOYA Bandar Lampung. 

4. Analisis Data 

Menurut Lexy J. Moleong, analisa data adalah proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. untuk memperoleh hasil yang benar dalam menganalisa 

data yang digunakan metode analisa kualitatif, hal ini mengingat data yang 

dihimpun bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, 

kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan. 

Dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berfikir 

induktif, yaitu sama dengan berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa-

                                                             
20 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social,  Jakarta: Gajah Mada University Pres, 

1988, H. 133 



 

peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta –fakta atau peristiwa yang khusus itu 

ditarik dari geneakisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Kajian Pustaka berdasarkan dalam melakukan penelitian terhadap peran 

promosi Zoya maka perlu kiranya dilakukan telaah terhadap studi  studi yang 

sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 

relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini 

dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. 

1. Nama: Ismi Rahayu 

NPM: 1141030033 

Fakultas: Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung. 

Judul Skripsi : “ Budaya Organisasi Zoya Dalam Meningkatkan Kepuasan 

Kerja Karyawan Di Pt Shafco Corporation Kedaton Bandar Lampung” 

Hasil penelitian yang saudari Ismi lakukan yaitu: budaya organisasi Zoya 

adalah nilai-nilai yang diterapkan di Zoya seperti Hijab Class, pengajian, 

breafing, dan sharing. Untuk kepuasan kerja sendiri dalam penelitian ini adalah 

penerapan yang dilakukan manajer dalam peningkatan kepuasan kerja melalui 

factor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerjaseperti system kerja Zoya, 

kekompakkan antar tim, dan juga kerukunan antar katyawan dan manajer dengan 

karyawan.  



 

Jadi perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan saudari Ismi yaitu 

berbeda,  terletak pada bagian Peran Promosi Dan Budayanya, dimana promosi 

di perusahaan Zoya ini sangat berperan aktif pada pembentukan citra Zoya dalam 

etika bisnis islam, dengan memperhatikan etika –etika, unsur-unsur bisnis dalam 

islam, nilai-nilai etika, dan yang penting bagaimana promosi dalam etika bisnis 

islam. penelitian yang penulis bahas tentang Peran Promosi  Pada Pembentukan 

Citra Perusahaan Zoya Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, dilihat dari judulnya 

pun sudah berbeda hanya saja lembaga penelitian yang penulis lakukan sama 

dengan saudari ismi yaitu pada perusahaan Zoya, penulis melakukan penelitian 

zoya di pahoman, sedangkan saudari ismi di kedaton.  

2. Nama Penulis : : Tri Agus Setyaningsih  

NPM:  

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung 

Judul Skripsi: Promosi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Penjualan 

Menurut Perspektif Islam 

Adapun hasil penelitian yang saudara tri agus setyaningsih lakukan 

adalah tentang perusahaan meubel ukir jepara yang bergerak dibidang 

pengelohan bahan setengah jadi menjadi barang jadi (siap pakai), yang dalam 

prakteknya membuat peralatan rumah tangga seperti, almari, jendela, kursi dan 

sebagainya. Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara 

kuantitatif untuk memecahkan masalah, adapun metode statistik yang digunakan 

adalah regresi linier sederhana. Berbeda dengan penelitian yang penelliti lakukan 



 

penelitiannya berbeda perusahaan yang peneliti  yaitu perusahaan  Zoya yang 

memproduksi Pakaian muslim wanita dan pria. 

3. Nama Penulis: Siti Badriah 

Npm: 1341030026 

Fakultas: Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

Judul Skripsi: Manajemen Promosi Produk Tabungan Wadiah PT BPRS 

Mitra Agro Usaha Di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung 

Adapun hasil penellitian yang saudari siti badriah lakukan adalah dengan 

mengunakan metode promosi yaitu metode door to door, grebek pasar, dan 

jemput bola dalam mendapatkan nasabah dlam produk tabungan wadiah di PT 

BPRS Mitra Agro Usaha. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

dengan menggunakan metode promosi advertising (periklanan), personal selling 

(penjualan pribadi), sales promotion dan publikasi dalam mendapatkan 

pelanggan di Zoya, dan juga berbeda pada lembaga yang diteliti. 

 

 

 

  



 

 BAB II  

PROMOSI, CITRA PERUSAHAAN, DAN ETIKA BISNIS ISLAM 

A. Promosi 

1. Pengertian Promosi 

Promosi (promotion) adalah komunikasi yang persuasive, mengajak, 
mendesak, mendesak, membujuk, meyajinkan. cirri komunikasi yang persuasive 
(komunikasi) adalah: ada komunikator yang secara terencana mengatur berita 
dan cara penyampaiannya untuk mendapatkan akibat tertentu dalam sikap dan 
tingkah laku si penerima (target pendengar).21 

 
Promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran yang besar 

peranannya. Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan 

kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh perusahaan (penjual) untuk mendorong 

konsumen untuk membeli produ yang ditawarkan.22 

 
Promosi dalam prakteknya ditujukan untuk meningkatkan jumlah 

penjualan, yaitu dengan jalan memberitahukan kepada konsumen mengenai suatu 

produk baik barang maupun jasa. Dalam hubungan antara produsen dan 

konsumen, promosi mempunyai posisi yang sangat strategis dan harus mendapat 

perhatian yang serius terutama dalam aspek etikanya, karena promosi merupakan 

salah satu dari aspek pemasaran yang menetapkan pasar sebagai orientasi.  

Seorang manajer pemasaran dalam mempromosikan produk-produknya 

haruslah menyesuaikan dengan kondisi riil dari produk-produk/jasa tersebut 

dengan benar sebagaimana firman Allah SWT:  
                                                             

21M. Mursid, Manajemen Pemasaran (Jakarta; Bumi Aksara, 2014), h. 95. 
22 Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi, Cetakan 

Kedua, (Jakarta; Rineka Cipta, 2011) h. 194. 



 

                   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS:At-Taubah:119). 

Jadi pada dasarnya promosi merupakan usaha komunikasi yang bersifat 

persuasive atau amanat yang disusun secara mendasar dan memilih saluran yang 

akan digunakan agar mempunyai dampak tertentu dalam usaha untuk mencapai 

tujuan. 

2. Tujuan Promosi 

Adapun tujuan promosi sebagai bagian dari komunikasi dari pemasaran adalah 
sebagai berikut:23 

a. Memberitahukan 
Para pelanggan harus mengetahui sesuatu tentang suatu produk 

apabila mereka diharapkan akan membelinya. sebuah perusahaan yang 
benar-benar memiliki produk baru tidak harus melakukan apapun 
kecuali memberitahukan kepada konsumen mengenai produk tersebut 
dan menunjukan kepada mereka bahwa produk tersebut mampu 
memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih baik dibandingkan 
produk lainnya. 

b. Membujuk 
Apabila pesaing menawaran produk yang serupa, maka 

perusahaan tidak hanya memberitahukan tetapi juga membujuk calon 
konsumen untuk membelinya. tujuan membujuk itu berarti perusahaan 
berusaha mengembangkan sikap yang menguntungkan sehingga 
pelanggan akan membeli dan terus membelinya. promosi dengan 
tujuan membujuk seringkali berfokus pada alasan mengapa sebuah 
merek lebih baik dari merek lainnya. 

c. Mengingatkan 
Apabila pelanggan telah memiliki sifat positif terhadap produk 

tersebut, mka tujuan selanjutnya mengingatkan. tujuan tersebut sangat 
                                                             

23 Sutisna, Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2003), h. 277. 



 

penting, walaupun pelanggan telah tertarik dan pernah membeli 
produk itu, maka masih merupakan target bagi para pesaing usaha. 
upaya perusahaan mengingatkan dengan cara mempertahankan 
kepuasan konsumen dan meyainkan bahwa mereka telah melakukan 
pillihan yang tepat dengan memakai produk tersebut. 

 
3. Jenis Kegiatan Promosi (Cara Promosi) 

Ada aneka macam melakuka kegiatan promosi, dan kecenderungannya ialah 

cara yang dipakai makin berembang. secara garis besar kelompok cara promosi 

dapat dibagi menjadi sebagai berikut: periklanan, personal selling, publisitas, 

sales promotion.24 

a. Periklanan  

Iklan adalah segala bentuk penyajian promosi dan promosi bukan pribadi 

mengenai ide barang atau jasa dengan pembayaran oleh sebuah sponsor tertentu.  

Pengiklanan  tidak hanya mencakup perusahaan bisnis, tetapi juga 

museum, organisasi, amal dan lembaga pemerintah yang mengarahkan 

paesannya kepada masyarakat. Tujuan atau sasaran iklan adalah suatu tugas 

komunikasi tertentu dan tingkat pencapainnya harus diperoleh dengan audien 

tertenttu dalam kurun waktu tertentu. Media periklanan dapat berupa: media 

cetakatau media elektronik seperti: Koran, majalah, bulletin, radio, televise, 

computer, poster, pamplet, benner, papan reklame spanduk dan bendera. 

 

                                                             
24 Op. Cit. h. 267. 



 

b. Personal Selling 

Personal Selling atau penjualan pribadi disini adalah merupakan 

komunikasi persuasive seseorang secara individual kepada seseorang atau lebih 

calon pembeli dengan maksud menimbulkan permintaan (penjualan). Lain 

halnya dengan periklanan dan kegiatan promosi lainnya yang komunikasinya 

bersifat non pribadi atau masal. dalam operasinya, personal selling lebih 

fleksibel dibandingkan dengan yang lain.  

Ini disebabkan karena tenaga-tenaga penjual tersebut dapat secara 

langsung mengetahui keinginan, motif dan perilaku konsumen, dan sekaligus 

dapat melihat reaksi konsumen sehingga mereka langsung dapat mengadakan 

penyesuaian seperlunya. 

c. Publisitas 

Sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau organisasi/ 

perusahaan yang disebarluaskan ke masyarakat dengan cara membuat berita 

yang mempunyai arti komersial atau berupa penyajian-penyajian yang lain yang 

bersifat positif. dengan demikian suatu perusahaan beserta produknya dapat 

menjadi perhatian umum. 

Dapat saja terjadi bahwa seseorang atau organisasi tidak mengetahui 

kalau dirinya telah dipublikasikan. untuk melakukan publisitas dengan 

periklanan, dalam hal mana periklanan memerlukan sejumlah pembayaran. 

suatu kenyataa  bahwa berita-berita periklanan dapat dibuat sebagai publisitas, 

demikian juga publisitas dapat disiarkan sebagai iklan.  



 

 

d. Sales Promotion 

Alat kegiatan promosi selain periklanan, personal elling dan publisitas 

ialah berupa sales Promotion yang di lakukan dengan peragaan, pertunjukan 

dan pameran, demonstrasi dan berbagai macam usaha penjualan yang tidak 

bersifat rutin.  

Ada beberapa macam metode sales promotion yang ditunjukan kepada 

konsumen seperti: pemberian contoh barang, kupon/nota, hadiah, kupon 

berhadiah, undian, rabat dan peragaan. 

B.  Citra Perusahaan 

1. Pengertian Citra Perusahaan 

Citra perusahaan merupakan kesan psikologis dan gambaran dari berbagai 

kegiatan suatu perusahaan di mata khalayak publiknya yang berdasarkan 

pengetahuan, tanggapan serta pengalaman-pengalaman yang telah 

diterimanya. penilaian tertentu terhadap citra perusahaan oleh publiknya bisa 

berbentuk citra baik, sedang dan buruk.25 

Citra atau reputasi, yaitu bagaimana kegiatan komunikasi dalam 

pelaksanaan pelayanan public dapat menciptakan citra yang positif bagi 

                                                             
25 Citra Perusahaan Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas” (On Line), tersedia di: 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/citra-perusahaan (28 oktober 2016). 



 

sebuah organisasi/perusahaan dan mendorong tercapainya citra/reputasi yang 

baik bagi organisasi/perusahaan tersebut.26  

Jadi citra perusahaan ialah kesan dari pelanggan terhadap sebuah 

perusahaan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah diterima 

oleh pelanggan tersebut. 

2. Jenis Citra Perusahaan 

Ada beberapa macam jenis citra perusahaan sebagai berikut:27 

a. Citra Merek 

Citra merek mempresentasikan keseluruhan persepsi dari terhadap 

merek dan di bentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek 

itu. kotler dan fox mendefinisikan citra sebagai jumlah dari gambaran-

gambaran, kesan-kesan dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu obyek. 28 

Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa 

keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. konsumen dengan citra yang 

positif terhadap suatu merek, lebih memungkinkan untuk melakukan 

pembelian, oleh karena itu kegunaan utama dari iklan diantaranya adalah 

untuk membangun citra positif terhadap merek. 

                                                             
26 Akhmad Suharyo, Monika M Tinambunan, Dinamika Pelayanan Public, (Yogyakarta. 

Pruden Media, 2012). h. 128. 
27 Op. Cit. h. 83. 
28 Sutisna, Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran, (Bandung; Pt Remaja Rosdakarya, 

2003). h. 83. 



 

Manfaat lain dari citra merek yang positif, perusahaan bisa 

mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra positif yang telah 

terbentuk terhadap merek produk lama. kebijakan family branding dan 

leverage branding bisa dilakukan jika citra merek produk yang telah ada 

positif. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pmemperhatikan dan 

meningkatkan citra merek yang sudah positif. Jika suatu saat perusahaan ingin 

mengubah merek produk yang telah lama ada dan mempunyai citra yang 

positif, maka perubahan itu harus terlebih dahulu menilai inferensi konsumen 

atas perubahan yang akan dilakukan contoh bonquet beer bisa juga diterapkan 

untuk menjelaskan ini. Ketika Adolph coor inc. memutuskan mengubah label 

merek “banquet beer” menjadi “original draft”, ternyata reaksi konsumen 

malah pindah kepada merek lain yaitu ”genuine draft” yang diproduksi oleh 

miller brewing co. Pada kasus ini konsumen mempunyai inferensi bahwa ketika 

perusahaan mengubah label mereknya, formula dan rasanya juga ikut berubah. 

Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana mempengaruhi citra positif 

konsumen terhadap merek. ramuan kunci untuk mempengaruhi citra merek 

konsumen adalah dengan posisioning produk (product positioning). Pemasar 

mencoba memposisikan mereknya untuk memenuhi kebetuhan segmen sasaran. 

Dalam memposisikan merek produk, pemasar terlebih dahulu harus mempunyai 

konsep produk yang dapat mengkomunikasikan manfaat yang diinginkan 

melalui iklan dan penggunaan media yang akan menjangkau pasar sasaran 



 

(topik posisioning produk dan konsep produk akan dibahas dalam bagain 

tersendiri). 

 

b. Citra Toko 

Konsumern sering mengembangkan citra toko didasarkan pada iklan, 

kelengkapan didalam toko, pendapat teman dan kerabat, dan juga juga 

pengalaman belanja. citra toko yang ada dibenak konsumen akan 

mempengaruhi citra merek. 29 

Misalnya konsumen akan mempunyai persepsi bahwa barang-barang 

yang dijual di SOGO mempunyai kualitas yang baik dan mempunyai gengsi 

tinggi, sebaliknya konsumen akan mempunyai persepsi bahwa barang-barang 

yang dijual di toko yang berada di pasar tradisional memounyai kualitas yang 

jelek dan murahan. oleh karena itu, penempatan produk pada rantai toko-toko 

pengecer merupakan sarana untuk membentuk citra. 

c. Citra Korporasi 

Selain mengembangkan citra terhadap merek dan toko, konsumen juga 

memperhatikan berbagai informasi mengenai perusahaan atau koorporasi, dan 

bagaimana pengalamannya atas penggunaan produk yang dihasilkan 

perusahaan. ketika konsumen mempunyai  pengal aman yang baik atas 

penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, 

maka konsumen akan mempunyai citra positif atas perusahaan itu.  
                                                             

29 Ibid. h. 84. 



 

Pada saat itulah terbentuk apa yang apa yang disebut sebagai citra 

korporasi atau citra perusahaan. Bagi perusahaan yang mempunyai citra yang 

positif, ekspansi perusahaan untuk memperkenalkan lini produk baru akan 

mudah dilaksanakan. Indofood sudah mempunyai citra yang positif di mata 

konsumen, karena produk yang dihasilkannya dengan berbagai merek 

mempunyai kualitas yang baik. dengan citra yang baik ini, Indofood 

mengembangkan berbagai lini produ baru dengan menggunakan merek 

Indofood (kecap, saos, mie, dan lain-lain). 

3. Membangun Citra Yang Positif 

Sering kita mendengar bahwa suatu organisasi mempunyai citra yang 

buruk dan tidak jelas. Mereka berusaha menjawab mengapa citranya buruk dan 

tidak jelas. seringkali jawaban mereka tanpa disertai analisis analisis yang benar 

dan alasan yang benar dan alasan yang jelas dibalik buruknya citra. Tentu saja 

hal ini akan menimbulkan tindakan yang salah. Misalnya tindakan kosmetik 

(kampanye iklan, atau melibatkan media masa), Hal itu sering tidak menjawab 

masalah yang sebenarnya. tindakan yang seperti itu mempunyai dampak yang 

terbatas, atau bahkan mungkin merusak citra. 

Seperti yang dikemukakan bernstein dalam gronsoos, image adalah 

realitas. pleh karena itu, program pengembangan dan perbaikan citra harus 

didasarkan pada realitas. Jika salah (citra tidak sesuai dengan realitas), dan 

kinerja kita baik, itu adalah kesalahan kita dalam berkomunikasi. Jika citra itu 



 

benar dan merefleksikan kinerja kita yang jelek, itu berarti kesalahan kita dalam 

mengelola organisasi. 

Satu hal yang harus dianalisis mengapa terlihat ada masalah citra. pada 

dasarnya ada dua atau lebih alasan. pertama, organisasi dikenal, tetapi 

mempunyai citra yang buruk, dan kedua, organisasi tidak dikenal dengan baik, 

dan oleh karena itu mempunyai citra yang tidak jelas atau citra didasarkan pada 

pengalaman yang telah lama berlalu. 

Jika citra negative, mungkin salah satunya disebabkan oleh pengalaman 

buruk konsumen. dalam hal demikian, terdapat masalah berkenaan dengan 

kualitas teknik atau fungsional. dalam situasu demikian, jika manajemen 

menggunakan biro iklan untuk merencanakan kampanye iklan dan 

menyampaikan pesan seperti perusahaan adalah berorientasi pelayanan, 

kesadaran konsumen, modern atau apapun isinya, hal itu hanya akan 

menghasilkan bencana bagi organisasi. 

Citra adalah realitas, oleh karena itu jika komunikasi pasar tidak cocok 

dengan realitas, secara nor,mal realitas akan menang. periklanan (secara lebih 

luas komunikasi) yang tidak didasarkan pada realitas hanya akan menciptakan 

harapan yang lebih tinggi daripada kenyataan yang dirasakan. akibatnya, 

ketidakpuasan akan muncul dan akhirnya konsumen mempunyai persepsi yang 

buruk terhadap organisasi. 

Jika masalah citra adalah problem yang nyata, hanya tindakan yang nyata 

pulalah yang akan menolong. masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan 



 

kinerja organisasi yaitu kualitas teknis atau fungsionallah yang sebenarnya 

menyebabkan masalah citra. tindakan internal yang memperbaiki kinerja 

organisasi dibutuhkan jika citra yang buruk ingin diperbaiki. 

Jika citra tidak diketahui, berarti terdapat masalah komunikasi dalam 

kondisi seperti itu organisasi/perusahaan mungkin baru saja memasuki pasar 

baru yang tidak diketahui, atau sifat-sifat usaha yang menyebabkan konta 

dengan konsumen tidak pernah mengembangakan citra perusahaan secara lebih 

mendalam. Oleh karena itu, citra masih negative atau tidak seperti seharusnya. 

Citra akhirnya akan menjadi baik, ketika konsumen mempunyai pengalaman 

yang cukup dengan realitas baru. Realitas baru dimaksud yaitu bahwa 

sebenarnya organisasi bekerja lebih efektif dan mempunyai kinerja yang baik. 

penyampaian realitas itu bias dilakukan dengan iklan, brosur, kemasan, kop 

surat, desain kantor dan lain-lain. 

Akhirnya, penting disadari bahwa citra itu ada ada dalam realitas. citra 

bukan apa yang dikomunikasikan, jika citra yang dikomunikasikan tidak sesuai 

dengan realitas. ketika tidak ada konsistensi anatara kinerja nyata dan citra yang 

dikomunikasikan, realitas akan menang. komunikasi organisasi organisasi yang 

dirasakan tidak dipercaya, akan merusak citra bahkan mungkin lebih parah lagi. 

jika terdapat masalah citra, manajemen harus menganalisis sifat-sifat masalah 

secara keseluruhan sebelum melakukan tindakan.  

Masalah komunikasi seharusnya diperbaiki dengan memperbaiki 

komunikasi. bagaimanapun jika terdapat masalah yang nyata, misalnya jika 



 

citra yang buruk disebabkan kinerja yang jelek, citra hanya dapat diperbaiki 

dengan tindakan internal, yang bertujuan memperbaiki kinerja. 

C. Etika Bisnis Islam 

1. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Pengertian etika berasal dari bahasa yunani “Ethos” berarti adat istiadat 

atau kebiasaaan. hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup 

yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan 

diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi  ke generasi 

lainnya.30   

Sedangkan etika bisnis adalah sebagai seperangkat nilai tentang baik 

buruk benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip 

syariat islam. menurut sumber-sumber literatur mengatakan bahwa etika bisnis 

didasari oleh ajaran-ajaran agama. 

Etika dalam syari’at islam adalah (akhlak) berasal dari kata (khalaq) 

dengan akar kata (khalaqa) yang berate perangai, tabiat, dan adab, atau artu kata 

(khalqun) yang berate kejadian, perbuatan, atau ciptaan, jadi secara etimologis 

akhlak berarti: perangai, adat, atau system etika yang dibuat.31 

Bisnis islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam 

berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan 

                                                             
30 Agus Arijanto,Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), H. 5. 
31 Muslim Nurdin, Dkk, Moral Dan Kognisi Islam, Cet 1 (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 205. 



 

hartanya (barang/jasa) termasu profitnya, namun dibatai dalam cara perolehaan 

dan pendayagunaan (ada aturan halal dan haram). 

Etika bisnis Islam adalah pemberlakuan nilai-nilai, aturan-aturan, prinsip-

prinsip yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits dalam rangka melakukan 

transaksi bisnis32 

Dengan demikian dari uraian diatas, dapat didefinisikan etika bisnis islam 

sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis 

berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Qur’an dan hadis yang telah 

di contohkan oleh Rasulullah SAW. 

                        

                                    

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). 

 

2. Etika Dalam Promosi 

Promosi yang dilakukan sebenarnya mengemban misi untuk 

menyampaikan informasi tentang produk yang akan dijual ke masyarakat 

konsumen. informasi yang disampaikan adalah tentang segala sesuatu yang 

bersifat factual tentang barang atau jasa yang akan dijual.  

                                                             
32 Kholidi, Etika Bisnis Dalam  Islam, Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2007, 

H. 70. 



 

Sasaran informasi ini adalah konsumen sedangkan yang memberikan 

informasi adalah perusahaan, sementara sasaran yang digunakan adalah media. 

Media ini ada banyak macamnya ada dari media lisan seperti media tulis 

melalui Koran, majalah atau media pendengar sampai yang mutakhir yaitu 

melalui media internet atau social media. Yang palling penting dalam promosi 

ini menurut etikanya adalah kebenaran dan kejujuran obyektivitas pesan factual 

yang disampaikan.  

Secara etis yang merupakan kata kunci untuk membangun image 

kepercayaan pada konsumen adalah seberapa jauh obyektivitas atau kejujuran 

sesuai dengan kuslifikasi dari barang atau jasa yang ditawarkan atau 

dipromosikan. 

 Jika prinsip kebenaran dan kejujuran ini yang dijadikan landasan dalam 

menyampaikan promosi maka dipastikan dijamin bahwa image positif akan 

terbangun dimata konsumen. dan konsumen akan terus menerus dalam 

melakukan dalam pembelian pada barang yang diinformasikan secara obyektif 

atau jujur tersebut.   

 

3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 

Etika dalam istilah umum adalah ukuran perilaku yang baik. bahkan, ada 

yang berpendapat bahwa islam itu akhlak karena mengatur semua perilaku. 

etika atau moral dalam islam merupakan buah dari keimanan, ke islaman, dank 

ke takwaan yang didasarkan keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. 



 

Islam diturunkan oleh Allah pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki akhlak 

atau etika yang baik. untuk maksud itu, Allah SWT. Dengan kasih-Nya 

menurunkan dan mengutus Rasulullah SAW, yang merupakan contoh teladan 

yang paling baik (uswatun hasanah).  

Kegunaan akhlak (etika) Rasulullah diakui Allah SWT, lawan-lawan dan 

sahabat-sahabtnya, bahkan semua pihak termasuk musuuh-musuhnya baik yang 

langsung maupun yang tidak langsungberhubungan dengan beliau. mereka 

menghina Rasulullah akhir-akhir ini hakikatnya adalah mereka yang tidak 

mengenal sosok Muhammad. 

Al-Qur’ana adalah wahyu Allah yang berasal dari Allah, diturunkan 

secara bertahap, dan merespon berbagai masalah social, individu, ibadah etika 

yang dihadapi Rasulullah. Al-Qur’an berasal dari Allah SWT, dan 

diturunkanmelalui jibril. Al-Qur’an dijamin keaslian, kebenaran, dan 

kesahihannya sampai akhir zaman. Al-Qur’an merupakan kalam ilahi yang 

diturunkan secara benar dan sungguh-sungguh, bukan main-main, dan 

bermakna yang terkandung belum dapat dijangkau pikiran manusia. 

Al-Qur’an adalah Al-Furqan dan Al-Fasal yang dapat membedakan antara 

yang benar dan yang salah, maka sumber utama adalah Al-Qur’an dan 

pengalamannya oleh sang kekasih Allah Muhammad SAW. Dengan demikian, 

etika bisnis dan apapun harus bersumber dari Al-Qur’an.33 

                                                             
33 Sofyan S. Harapan, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 

h. 70. 



 

Terdapat sejumlah firman Allah yang berkaitan dengan perintah agar para 

pelaku bisnis benar-benar konsisten dalam menjalankan aktivitas bisnis. hal ini 

bersumber dari Firman Allah yang berbunyi: 

                           

                             

                               

                          

           

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab 
(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain 
itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran 
yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan 
aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 
pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya 
kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu 
apa yang telah kamu perselisihkan itu (QS. Al-Maidah ayat 48). 

 

4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 

Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik 

sesungguhnya tidak bias dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan 

prinsipprinsp ini sangat berhubungan erat dengan system nilai-nilai yang dianut 

di kehidupan masyarakat. 



 

Menurut SonyKeraf prinsi-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:34 

a. Prinsip Otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil 

keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang 

dianggapnya baik untuk dilakukan. 

b. Prinsip Kejujuran. terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukan 

secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau 

tidak didasarkan atas kejujuran. pertama, jujur dalam pemenuhan 

syarat_syarat perjanjian dan kontrak. kedua, kejujuran dalam peawaran 

barang atau jasa dengan mutu dan harga sebandinng. ketiga, jujur dalam 

hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.  

c. Prinsip Keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama 

sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai criteria yang rasional objektif, 

serta dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Prinsip Saling Menguntungkan (mutual benefit principle), menuntut agar 

bisnis dijanlankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua 

pihak. 

e. Prinsip Integritas Moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam 

diri perilaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan 

tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya.  

f. Keikhlasan 
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  Islam menetapkan betapa pentingnya keikhlasan niatan perilaku dalam 

setiap langkah kehidupan. pelaksanaan kewajiban, menuju kesempurnaan, 

mensyaratkan bahwa individu melaksanakan dengan ikhlas dan patuh. kode 

etik tersebut mengakibatkan kerja lebih efisien juga tingkat 

produktifitasnya lebih tinggi keikhlasan juga mengurangi manipulasi atau 

eksploitasi orang lain untuk alasan-alasan personal. Jelas bahwa seorang 

pelaku bisnis yang tulus tidak diharapkan menipu atau membahayakan 

orang lain dengan sengaja. Sesuai firman Allah SWT sebagai berikukt: 

                            

                                  

        

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah engkau (Muhammad) 
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. karena itu 
ma'afkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
engkau telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.  
Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Al-Imran 
ayat 159 ).35 

 
5. Konsep Etika Bisnis Islam 

1) Unity (persatuan) 

 Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang 

memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik bidang 
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ekonomi, politik, social, menjadi keseluruhan yang homogeny, serta 

mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. dari 

konsep ini makan islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan social 

demi membentuk kesatuan. atas dasar pandangan iini pila maka etika dan 

bisnis menjadi terpadu, vertical maupun horizontal, membentuk suatu 

persamaan yang sangat penting dalam system islam. 

2) Equilebirium (keseimbangan) 

 ajran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia 

yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks 

hubungan antar manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) 

dan dengan lingkkungan.36 Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam 

mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang disukai. hal 

ini sesuai dengan firma Allah SWT yang berbunyi:  

                           

                                    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah Ayat 8).37 

 
                                                             

36 Idri, Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi), (Jakarta: Prenamedia 
Group, 2015).H. 25 

37 Departemen Agama, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an, CV Penerbit Diponegoro, 2008. 



 

3) free will (kehendak bebas) 

 Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, 

tetapi kebebasan itu tidak dapat merugikan kepentingan kolektif. kepentingan 

individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang 

mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi 

yang dimilikinya. 

4) Responsibibility (Tanggungjawab) 

 Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil yang dilakukan 

oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas untuk memenuhi kebutuhan tuntunan keadilan dan kesatuan, 

manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis, prinsip ini 

berhubungan erat dengan kehendak bebas. ia menetapkan batasan mengenai apa 

yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang 

dilakukannya. 

5) Benevolence (ihsan) 

 kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran 

lawan dari kesalahan mengandung pula dua unsure yaitu kebajikan dan 

kejujuran. dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan 

perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau 

memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam upaya meraih atau 

menetapkan keuntungan, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islam 

sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian 



 

salah  satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam 

bisnis 

 

6. Promosi Dalam Ekonomi Islam 

Promosi merupakan satu upaya untuk menawarkan barang dagangan 

kepada pembeli. melalui rasulullah kita mengetahui bahwa beliau seorang rasul 

yang tidak saja memberikan petunjuk tentang cara beribadah kepada Allah 

SWT, tetapi beliau juga seorang ahli ”sales promotion”. 

Pada dasarnya mempromosikan suatu barang harus dengan cara tepat, 

sehingga dapat menarik minat calon pembeli. faktor tempat dan cara 

menawarkan barang harus disajikan dengan cara yang menarik. faktor tempat 

meliputi desain interior yang serasi, letak barang mudah dilihat, calon pembeli 

untuk membeli produk perusahaan . 

Begitulah Rasulullah Saw memberikan contoh tata cara menawarkan 

barang dagangan. dengan memperhatikan penjelasan diatas maka dapat 

dikembangkan tata cara promosi yang lebih luas lagi. sikap seorang penjual, 

tata letak barang, desain interior toko dan kebersihannya merupakan faktor 

faktor yang berpengaruh dalam promosi produk.38 

Promosi dalam ekonomi islam diperbolehkan, asalkan dalam semua 

pelaksanaannya sesuai dengan akda, dan prinsip-prinsip muamalah dalam 
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islam. pada dasarnyaa semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya. 

Nilai-nilai keislaman yang dapat dijadikan pedoman dalam promosi yang 

islami adalah:39 

a) Sincerity (Tulus/Ikhlas) 

Dalam hal ini promosi harus di dasarkan atas niat yang baik dan 

tidak ada itikad buruk terhadap yang lain. maka tidak diperbolehkan 

mempromosikan produk barang atau jasa dengan merendahkan 

produk/jasa lainnya. islam tidak hanya menekankan agar memberikan 

timbangan dan ukuran yang penuh tapi juga dalam menimbulkan itikad 

baik dalam transaksi bisnis, karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis 

dewasa ini. 

b) Honesty (Kejujuran) 

Dalam berpromosi informasi yang dipaparkan harus sesuai dengan 

spesifikasi produk itu sendiri dan tidak boleh menyelewengkan informasi 

tentang suatu produk. jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, 

tidak berkhianat dan sebagainya. jujur merupakan puncak moralitas iman 

dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. 

diantara nilai transaksi yang terpenting adalah kejujuran. Seorang 

pedagang harus berlaku jujur dan dapat dipercaya dilandasi dengan 
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keinginan supaya orang mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan 

sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menejelaskan cacat barang 

dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. 

 

c) Meaningful (promosi yang bermakna) 

Pesan yang disampaikan harus mempunyai nilai pendidikan kepada 

masyarakat. termasuk di dalamnya tidak boleh membuat iklan 

mengekploitasi tubuh wanita agar iklan tersebut menarik dimata 

konsumen terutama kaum pria, sehingga mereka tertarik untuk 

membekinya. kita dapat menemukan bentuk-bentuk penawaran di toko-

toko yang melanggar akhlaqul karimah. Cara-cara tersebut merupakan 

satu bentuk yang  dinamakan berusaha dengan tercela dalam menjual 

barang. dan yang menjadi korban adalah wanita, yang dijadikan sebagai 

alat penarik konsumen. 

d) Accountability (Tanggung Jawab/Amanah) 

Bertanggung jawab terhadap apa yang dipromosikan dan 

menempati janji yang diberikan dalam sebuah promosi. diantara nila-nilai 

yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanat. amanat 

juga merupakan salah satu moralitas keimanan. sebagaimana Firman  

 

 

 



 

 

Firman Allah SWT: 

                  

Artinya: “dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipikulnya) dan janjinya. (Q.S Al-Mu’minun: 8). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

  BAB III 

PERAN PROMOSI PADA PEMBENTUKAN CITRA PERUSAHAAN ZOYA 

A. Gambaran Umum Perusaann Zoya 

1. Sejarah Berdirinya ZOYA 

Zoya adalah perusahaan cabang dari Bandung yang dikelola di Bandar 

Lampung, tepatnya di daerah Pahoman yang telah beroperasional sejak tahun 

2015 bulan Mei pada tanggal 9, yang dikelola oleh seorang manajer bernama 

Revi Amalia, Perusahaan Zoya ini bergerak dibidang penjualan busana muslim 

yang didalamnya terdapat jilbab, busana muslimah, kosmetik dan lain-lain dalam 

penjualannya. dalam perusahaan Zoya ini menerima penyaluran dari Bandung 

yang dalam sebulan bias sampai tiga kali penyaluran barang atau produk ke Zoya 

Bandar Lampung tersebut. 

Zoya tercipta pada tahun 2005 sebagai alternative busana muslim yang 

terjangkau bagi kalangan menegah, juga sebagai alternative bagi busana muslim 

berkualitas dan up to date. Zoya merupakan salah satu bisnis dari Shafco 

Enterprise, sebuah holding company yang bergerak dalam bidang Muslim 

Fashion sejak tahun 1989 dengan kantor pusat di Bandung, Indonesia.40 

Zoya adalah nama feminine yang dipakai di Rusia dan Ukraina, diambil 

dari bahasa Yunani Kuno yang berarti “kehidupan”. Dalam bahasa India memilik 

arti “bersinar”, sedangkan dalam bahasa Arab diartikan dengan “peduli” dan 

“menyenangkan”. Warna hijau pada logo Zoya melambangkan kehidupan, 
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kesegaran, ketenangan, dan pertumbuhan. warna coklat berarti daya tahan dan 

kenyamanan yang melambangkan bumi dan tanah. 

Brand Philosophy Zoya adalah “light and color”. Zoya menampilkan 

koleksi yang berkarakter ringan, easy to wear, easy to match, serta lengkap dalam 

desain dan warna. Dalam rangka ekspansi bisnisnya, Zoya juga mengembangkan 

sayap dengan menciptakan lini bisnis yaitu Zoya Cosmetics, Zoya Jeans, Zoya 

Home. Dengan demikian, Zoya kian mampu memenuhi kebutuhan customer 

dalam bidang fashion muslim. 

Dalam rangka ekspansi bisninya, Zoya juga mengembangkan sayap dengan 

menciptakan lini bisnisnya yaitu Zoya Cosmetik, Zoya Jeans, dan Zoya Home. 

dengan demikian Zoya kian mampu memenuhi kebutuhan customer dalam 

bidang fashion muslim. 

Zoya melengkapi muslimah Indonesia dengan berbagai jenis busana yang 

selalu mengikuti tren dunia. tidak hanya bergaya modis, customer dapat memiliki 

produk Zoya yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. dengan 

mengutamakan desain gaya yang ringan dan penuh warna, Zoya dapat 

mempertegas kecantikan penggunanya yang di targetkan kepada wanita berusia 

18 tahun ke atas. 

Bisnis Zoya semakin berkembang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu retail 

(melalui own store), keagenan dan distribusi sapai pada model bisnis toko 

jaringan. kinni Zoya telah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar diseluruh 

Indonesia. penetrasi Zoya yang luar biasa terlahir berkat dorongan motivasi serta 



 

kerja keras dari seluruh timnya. Sebuah mimpi “Indoneisa ber-Zoya” adalah 

pemacu semangat Zoya untuk semakin mengekspansi pasarnya yang sangat 

luas.41 

Zoya sudah sangat terkenal di Indonesia karena Zoya ini menjadi salah satu 

brand yang dapat dipercaya pelanggan karena keramahan para karyawan 

terhadap pelanggan dan juga ketelitiannyaterhadap barang yang akan di jual 

terhadap pelanggan. Zoya di Lampung ini tidak hanya satu melainkan ada 3 toko 

yang di buka di Lampung. di Kedaton Bandar Lampung, Metro dan di Pahoman 

Bandar Lampung. 

Zoya mengembangkan bisnisnya di Lampung ini dengan maksud bahwa 

sebagai salah satu brand terpercaya masyarakat adalah dengan menghijabkan 

bangsa Indonesia yang telah dinobatkan sebagai masyarakat muslim terbanyak 

pertama di seluruh dunia. Untuk itulah Zoya ada yaitu untuk mengenalkan 

produk-produk Zoya kepada masyarakat muslim khususnya di Indonesia. 

Zoya adalah brand yang sangat menjaga kualitas barang terutama menjaga 

epeercayaan para pelanggan dengan menjaga kualitas dari barang tersebut 

dengan tetap menjalin hubugan baik kepada pihak produksi kain di Turki untuk 

senantiasa membuat pelanggan terus percaya kepada Zoya selain itu juga dengan 

barang tersebut utuh sampai pelanggan. Untuk masalah harga Zoya 

menyesuaikan dengan harga pasar selain itu juga dengan menyesuaikan kualitas 

barang yang ada. kualitas dari busana muslim Zoya sudah tidak di ragukan lagi, 
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karena Zoya sangatlah menjaga kepercayaan pelanggan dan tetap menjalin 

hubungan dengan pihak produksi kain turki dan tidak tanggung-tanggung 

menjalin kontrak selama 10 tahun lebih untuk tidak menjual bahan muslim 

tersebut kepada pihak lain. Dari sinilah salah satu faktor yang menjadikan Zoya 

tetap menjaga kepercayaaan pelanggan karena bahan dari busana muslim Zoya 

ini tidak ditemukan di toko-toko lain di Indonesia. 

 

2. Visi dan Misi Zoya 

Visi 

 Menjadi refrensi utama  bagi para Muslimah dalam berbusana hijab yang 

fashionable. 

Misi 

a. Menciptakan inovasi-inovasi style busana muslim terbaru 

b. Memberikan inspirasi kepada para muslimah untuk selalu berhijab stylish 

c. Menyediakan solusi bagi kecantikan paras wanita muslimah 

Tujuan 

Tujuan yang diangkat Zoya adalah “ Lebih Pas Untuk Cantikmu” 

karena Zoya sangat memahami karakter kecantikan yang berbeda bagi tiap 



 

wanita dan mampu memberikan solusi terbaik untu tiap wanita dan mampu 

memberikan solusi terbaik untuk tiap karakter garis wajah dan tubuh. 

3. Struktur Organisasi ZOYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar struktur organisasi Zoya Pahoman Bandar Lampung 
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Dalam sebuah perusahaan terdapat struktur organisasi begitupun dengan 

Zoya. setiap karyawan memiliki tugas masing-masing begitu juga dengan yang 

bekerja di bagian MFA (Muslim Fashion Asisten), mereka harus tahu apa yang 

diinginkan oleh customer dan terampil dalam mengenakan hijab, MFA pun harus 

dengan sepenuh hati melayani para customer yang menginginkan barang yang 

diinginkan dan melayaninya dengan begitu karyawan tersebut mendapatkan poin 

lebih dari customer tersebut 

. Selain itu, terdapat juga kasir yang memiliki tugas melayani customer juga 

tetapi ada tugas lain yang bagian administrasi atau keuangan artinya ketika ada 

customer dia bertugas menghitung jumlah barang yang dibeli, tetapi ketika bagian 

kasir sedang tidak ada kegiatan administrasi maka ikut membantu melayani 

customer. Selain kasir dan MFA terdapat juga Supervisor dan Manajer/kepala toko  

bertugas memberikan strategi, memberikan instruksi kepada kasir dan MFA dalam 

kegiatan toko, baik kegiatan ditoko maupun diluar toko. 

B. Produk-Produk Zoya 

Di Zoya terdapat macam-macam barang bukan hannya busana muslim saja 

melainkan juga terdapat berbagai kosmetik dan juga macam-macam jenis tas. 

Zoya itu sendiri di bagi menjadi 4 macam Zoya dengan berbagai varian sesuai 

kebutuhan, berikut ini adalah produk-produk Zoya antara lain: 

 

 



 

a) Zoya Fashion 

Zoya Fashion menghadirkan kerudung sebagai produk unggulannya. 

Bertemakan perpaduan budaya timur tengah, dituangkan dengan apik dan rapi 

dalam silurt flare, motif paisley, dan detail beads keemasan tampak begitu 

istimewa terutama sebagai pilihan untuk fashion masa kini.42 

Namun, tidak hanya itu Zoya Fashion juga menyediakan busana, aksesoris, 

hingga perlengkapan ibadah bagi para customer. Tersedia dalam beragam warna 

dan model yang anggun dan menarik, produk-produk Zoya Fashion merupakan 

pilihan yag tepat untuk menemani customer dalam berbagai situasi. 

Salah satu pengenalan hijab kepada masyarakat adalah dengan memberikan 

tutorial hijab kepada para remaja dengan menggunakan website sebagai alat 

pemasaran dan jenis-jenis kerudung di Zoya dan juga berbagai jenis tutorial hijab 

untuk para remaja agar lebih fresh, lebih variative dan inovatif 

b) Zoya Home 

Zoya Home merupakan rujukan fashion yang dapat digunakan oleh customer 

dalam berkegiatan sehari-hari, baik didalam maupun di sekitar ruamh, agar tetap 

nyaman dan stylish. Produk-produk Zoya Home terbuat dari bahan yang lembut 

dan adem, disertai desain yang menarik dengan model yang simple dan casual, 

sehingga membuat aktivitas sehati-hari customer di rumah menjadi 

menyenangkan. 
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c) Zoya Jeans 

Produk-produk Zoya Jeanss diciptakan untuk customer yang menyukai 

busana-busana bernuansa jeans, yang bergaya santai dan casual namun tetap 

cantik. Ragam koleksi Zoya jeans tersedia mulai dari koleksi tops yang terdiri dari 

shirt, tunik, dress, dan outerwear, hingga koleksi bottom seperti beragam style 

celana dan rok panjang. Dengan desain yang “cantik” dan selalu mengacu kepada 

trend terbaru serta bahan yang nyaman disetiap produknya, Zoya jeans dengan 

bangga mempersembahkan semua koleksinya untuk anda yang “smart, respectful 

and fun”. 

d) Zoya Cosmetics 

Zoya Cosmetics hadir untuk melengkapi kebutuhan customer terhadap 

produk-produk kecantikan, mulai dari perlengkapan make-up seperti lipstick, lip 

balm, bedak, BB cream, eye brow, blush on, mascara, dan make-up removal; 

hingga perawatan wajah hingga tubuh seperti masker, facial wash, dan body mist. 

kehadiran Zoya Cosmetics ini dapat menjadi refrensi para muslimah untuk 

menunjang kecantikan wajah sehari-hari. 

 

C. Produk Unggulan Zoya 

Zoya dalam menilai barang-barang yang diunggulkan senidiri sebenarnya 

tidak ditetapkan barang yang menjadi keunggulan. Tetapi untuk menilai barang 

yang banyak dibeli oleh konsumen memang lebih banyak di hijabnya yang banyak 



 

dibeli oleh konsumen dilihat dari setiap pengecekan barang yang sudah habis 

digudang area dan akan mengambil barang dari Bandung.  

Zoya pertama kali terkenal dikarenakan hijabnya yang full color mulai saat 

itulah Zoya banyak digemari oleh para kalangan muslimah muda. Itupun saat ini 

hijab Zoya masih menjadi yang paling digemari oleh para customer Zoya. Selain 

hijabnya yang menjadi barang favorit di Zoya adalah inner atau orang sering 

katakana dalaman baju, mungkin untuk orang yang tidak mengenal bahan pasti 

orang akan mengira bahwa bahan tersebut terlihat sama saja dengan yang 

dipasaran tapi kalau yang mengerti bahan akan tahu bahwa bahan tersebut berbeda 

dengan yang dipasaran. 

Perkembangan bisnis yang kian kompetitif membuat Zoya terus melakukan 

inovasi dalam produk dan pelayanan dengan mengutamakan kualitas brand image 

dan kepuasan pelanggan, menghadirkan pelayanan sempurna bagi pelanggan 

melalui kenyaman showroom, pelayanan personal hingga layanan pengiriman 

produk melalui website. 

 

D. Peran Promosi Pada Pembentukan Citra Perusahaan 

Dalam sebuah lembaga harus mempnyai strategi pemasaran yang bagus dan 

menarik yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. salah satunya 

dengan promosi, promosi yang digunakan untuk mempengaruhi calon konsumen 

agar melakukan pembelian produknya dengan menawakan keunggulan-



 

keunggulan yang dimiliki pada suatu produk dan memberikan janji-janji tertentu, 

tanpa ada pembohongan apalagi dengan sumpah-sumpah palsu, karena perbuatan 

tersebut tidak akan membawa berkah.  

Menurut pengakuan Revi Amelia selaku kepala toko Zoya cabang Pahoman 

Bandar Lampung promosi memiliki peran yang sangat penting terhadap 

pembentukan citra perusahaan Zoya. Ketika konsumen pertama kali melakukan 

pembelian kemudian merasa puas dengan produk Zoya yang dibelinya maka 

konsumen akan memberikan penilaian/ kesan yang baik terhadap perusahaan 

Zoya dan secara tidak langsung akan mengajak orang lain untuk membeli produk 

Zoya. 43 

Promosi yang sudah berhasil disini adalah lewat media social seperti 
instagram, facebook, majalah, dan Koran. promosi unggulan di zoya ini lewat 
instagram karena sekarang ini banyak orang menggunakan media social. dan 
juga menggunakan endorse selebriti dalam promosinya. 44 

Dengan memberikan kualitas yang baik, menggunakan bahan khusus yang 
dipesan langsung dari turki yang membuat pemakainya lebih nyaman dan halus. 
dan memberikan promosi yang jujur sesuai dengan apa yang di paparkan dalam 
promosi lewat media social dan media cetak.45 

Dari pernyataan manajer bahwa promosi yang ada di Zoya menggunakan jenis 

kegiatan promosi seperti periklanan, personal selling, publisitas dan sales 

promotion. 
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Untuk mendapatkan konsumen lebih zoya tidak hanya berdiam diri di toko 
dan menunggu konsumen datang melainkan dengan mengadakan kegiatan di luar 
toko seperti bazaar, hijab class, dan lain sebagainya. Sebelum kami buka toko 
kami melakukan pengajian terlebih dahulu, diberikan siraman rohani, arahan 
cara dalam melayani konsumen dengan attitude yang benar.46 

Dengan penjelasan dari pegawai zoya dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

zoya kepada konsumen di media social atau konsumen secara langsung datang di 

toko dengan sopan dan  ramah. 

Promosi positif adalah syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang ingin 

sukses, tumbuh dan berkembang. Promosi yang baik merupakan perangkat yang 

kuat, bukan hanya untuk menarik konsumen dalam memilih produk atau 

perusahaan, melainkan juga dapat memperbaiki sikap dan kepuasan pelangan 

terhadap perusahaan. Citra perusahaan menggambarkan nilai, kepercayaan dan 

produktivitas perusahaan, sehingga menghasilkan reputasi positif di mata publik. 

Citra perusahaan yang positif dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap 

perusahaan, bertanggung jawab untuk meningkatkan pnjualan dan bisnis bagi 

perusahaan. 

Membangun citra perusahaan membutuhkan proses yang panjang, karena citra 

merupakan semua persepsi yang dibentuk oleh konsumen, dengan cara 

memproses informasi dari berbagai sumber sepanjang waktu. Citra perusahaan 

dapat dikatakan sebagai persepsi masyarakat dari adanya pengalaman, 
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kepercayaan, perasaan, dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, terhadap sebuah 

perusahaan.  

Citra perusahaan dibentuk oleh masyarakat, dari upaya komunikasi dan 

keterbukaan perusahaan dalam usaha membangun citra yang positif. Hubungan 

masyarakat atau yang sering disebut dengan humas berperan besar dalam hal 

promosi  ini, dalam melakukan hubungan masyarakat dengan perusahaan Zoya 

mengadakan hijab class di outdoor seperti ibu-ibu PKK, tempat pengajian dan 

instansi-instansi di luar perusahaan dan  juga Perusahaan Zoya dalam membentuk 

citra yang positif yaitu dengan memberikan pelayanan yang prima terhadap 

konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang ramah, santun dan ikhlas dan 

melibatkan promosi yang benar dan jujur mengenai kualitas produk Zoya. 

Dengan demikian promosi sangatlah berperan dalam membangun sebuah citra 

perusahaan, dengan melakukan promosi yang benar dan jujur dalam memberikan 

klasifikasi produk pada promosi Zoya dalam bentuk iklan, banner dan instagram 

ataupun facebook  dengan  serta dapat memuaskan pelanggan Zoya untuk produk 

dengan kualitas Zoya. 

Iya mbak saya disini berlangganan karena produk Zoya menggunakan 
barang yang berkualitas, lembut serta nyaman dipakai. kemudian selain dari segi 
bahan Zoya juga memberikan perhatian kepada konsumen. 47 

saya mengetahui produk Zoya awalnya dari media cetak saat ada grand 
opening Zoya di Pahoman.48 

                                                             
47 Ita dan Citra, Konsumen Zoya, Wawancara, Tanggal 10 April 2017. 



 

ibu tau produk Zoya dari instagram dan facebook, ternyata produknya sesuai 
dengan apa yang di promosikan lewat media social.49 

 

Dari beberapa hasil wawancara dengan konsumen Zoya menyatakan bahwa 

produk Zoya berkualitas dan membiktikan bahwa promosi mempunyai peran 

yang sangat penting bagi sebuah perusahaan.  

Salah satu bentuk perhatian Zoya terhadap konsumen dapat terlihat ketika 

konsumen ulang tahun pihak Zoya selalu mengucapkan selamat atas 

bertambahnya usia konsumen tersebut melalui shop message service dan juga 

memberikan diskon 20%.  Selain memberikan ucapan ulang tahun, untuk 

mempertahankan citra perusahaan Zoya adalah memberikan diskon yang besar, 

potongan harga pada event tertentu seperti hari raya idul fitri, tahun baru, dan 

akhir bulan. 

Saya puas dengan produk Zoya yang sudah saya beli dan sesuai dengan 
promosinya yang lewat instagram seperti dalam memberikan diskon.50 

produk yang sering saya beli adalah jilbab dan make-up.51 

 

Setiap perusahaan pasti ingin mempunyai citra yang positif terhadap 

produknya, begitu juga dengan Zoya sudah mempunyai citra positif terhadap 

perusahaan dan produk-produknya, dengan melakukan promosi yang kuat dan 

                                                                                                                                                                              
48 Risma, Konsumen Zoya, Wawancara, Tanggal 10 April 2017. 
49Ina dan Farida, Konsumen Zoya, Wawancara, Tanggal 10 April 2017. 
50 Meri Dan Susan, Konsumen Zoya, Wawancara, Tanggal 13 April 2017. 
51 Ulfa, Konsumen Zoya, Wawancara, Tanggal 13 April 2017. 



 

jujur dan promosi sangat berperan dalam mebentuk dan mempertahankan sebuah 

citra perusahaan yang positif.  

Menurut ibu intan promosi sangat berperan dalam membentuk citra 
perusahaan dan mempengaruhi minat konsumen untuk melakukan pembelian 
suatu barang. karena beliau membeli Zoya berdasarkan informasi melalui media 
sosial sperti instagram dan juga facebook, dan merasa puas dengan produk Zoya 
yang sudah dibeli melalui promosi lewat media sosial dan media cetak.52 

 
Menurut ibu Indah dalam membentuk citra perusahaan yang positif Zoya 

berusaha memaksimalkannya lewat promosi, sehingga benar jika promosi di 
Zoya mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk Citra 
perusahaan. 53  

 
Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan promosi 

yang jujur dan pelayanan yang baik maka konsumen memberikan umpan balik 

yaitu dengan memberi kesan/ citra yang positif terhadap perusahaan Zoya. 

Setelah peninjauan lebih dalam dari setiap wawancara yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa dalam promosi Zoya menggunakan jenis promosi iklan, 

personal selling, publisitas, sales promotion. Usaha membentuk dan 

mempertahankan citra perusahaan Zoya dengan melakukan promosi yang jujur 

perbaikan-perbaikan, inovasi dan kualitas barang serta memberikan pelayanan 

yang prima untuk setiap pembeli yang datang. Dalam promosinya Zoya juga 

memanfaatkan selebriti Indonesia sebagai endorse modelnya dengan harapan agar 

Zoya dapat semakin dikenal oleh masyarakat dari berbagai kalangan.  

 

                                                             
52 Intan, Pelanggan Zoya, Wawancara, Tanggal 24 Maret 2017. 
53 Indah, Pelanggan Zoya, Wawancara, Tanggal 24 Maret 2017. 



 

BAB IV  

PERAN PROMOSI PEMBENTUKAN CITRA PERUSAHAAN ZOYA 

PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM 

A. Promosi  Zoya di Bandingkan Dengan  Etika Bisnis Islam 

Kegiatan promosi merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

maupun pedagang untuk meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa dan 

untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun perlu di ingat 

dalam konsep Ekonomi Islam kegiatan promosi tidak boleh bertentangan dengan 

syar’i. 

Promosi biasanya dilakukan melalui media-media massa yakni berupa iklan, 

karena melalui periklanan mereka menganggap lebih banyak manfaatnya 

dibandingkan alat-alat promosi yang lain. Salah satu media yang sering 

digunakan adalah media elektronika. Begitupun dengan Zoya dalam 

mempromosikan produknya menggunakan media cetak dan media elektronik 

seperti iklan dan diskon yang terdapat pada promosi di instagram dan facebook. 

Dalam mempromosikan produk barang atau jasa haruslah sesuai dengan 

kondisi Riil, mempromosikan produk hendaknya menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia (kejujuran, keadilan, kepantasan, dan penghapusan atas hak-

hak orang lain/ konsumen). 

 



 

 

Berdasarkan teori di bab II halaman 40 dengan temuan hasil penelirtian di 

Zoya yang menerangkan tentang nilai-nilai keislaman dalam promosi, ternyata 

Zoya juga menerapkan Nilai-nilai keislaman tersebut yang dapat dijadikan 

pedoman dalam promosinya. 

1) Sincerity (tulus/ikhlas) 

Dalam hal ini promosi harus di dasarkan atas niat yang baik dan 

tidak ada itikad buruk terhadap yang lain. Di dalam perusahaan 

Zoya dengan tulus/ikhlas yani tidak menjelek-jelekan produk lain.  

2) Honesty (kejujuran) 

Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak 

berkhianat dan sebagainya. jujur merupakan puncak moralitas iman 

dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang 

beriman. diantara nilai transaksi yang terpenting adalah kejujuran. 

Seorang pedagang harus berlaku jujur dan dapat dipercaya, Zoya 

melakukan promosi produknya sudah sesuai dengan apa yang ada 

di iklan mengenai kualitas produk Zoya, yang ada di iklan atau 

yang di promosikan sesuai dengan barangnya yang ada di toko 

Zoya. 

 

 



 

3) Meanigfull (promosi yang bermakna) 

Promosi yang bermakna maksudnya mempunyai nilai pendidikan 

kepada masyarakat, seperti tidak mengekploitasi tubuh wanita, di 

Zoya promosinya jelas tidak mengekploitasi karena Zoya adalah 

bisnis busana muslim/muslimah yang menutupi aurat perempuan 

mulai dari hijab, dress dan sebagainya. 

4) Accountability (tanggung jawab/amanah) 

Yaitu menepati janji yang diberikan dalam sebuah promosi. Zoya 

sebisa mungkin menepati janji yang sudah dibuat dalam iklan 

seperti pada iklan yang memberikan diskon atau potongan harga 

pada produk Zoya yang sesuai dengan yang di promosikan dan 

selalu memeriksa barang-barang yang ada apakah ada cacat barang 

atau tidak, sehingga bisa menepati janji yang sudah di promosikan 

pada iklan, banner, facebook dan instagram. 

 

Berbagai macam tayangan yang kita saksikan ditelevisi terutama mengenai 

pemutaran iklan, sebagian besar telah melanggar etika kesopanan, salah satu 

contoh adalah iklan sebuah produk sabun mandi, selalu menampilan kesan yang 

berbau pornografi, dengan menjadikan wanita sebagai model iklan dengan 

mempertontonkan auratnya, bukanlah mayoritas penduduk Indonesia adalah 

orang-orang Islam. Adapun dalam penyampaian pesan dalam iklan itu haruslah 

sesuai dengan kondisi riil barang yang akan dijual belikan tanpa harus melanggar 



 

etika yang ada, apalagi memepertononkan aurat dan mengeksploitasi tubuh 

wanita. 

Jika kita perhatikan beberapa contoh kegiatan promosi melalui periklanan, 

banyak sekali tayagan iklan yang tidak bermakna cenderung tidak mendidik 

bahkan melanggar etika kesopanan, pada akhirnya konsumenlah yang dirugikan . 

oleh sebab itu masyarakat sebagai konsumen hendaklah tidak mudah u tuk 

tertarik begitu saja dengan tayangan-tayangan iklan tersebut dan lebih selektif 

daalam membeli dan memakai produk yang dipromosikan tersebut. 

Dalam kehidupan sehari-hari misalnya ketika seorang pedagang dipasar 

memasarkan produk dagangannya selalu menjadikan sumpah sebagai objek 

untuk melariskan dagangannya. Demi Allah, demi Rasul kualitasnya paling baik, 

harganya paling murah, ini yang terahir dan sebagainya adalah kata-kata manis 

yang dilontarkan oleh penjual untuk meyakinkan calon pembeli. Allah SWT 

berfirman dalam surat Ali –Imran ayat 77 : 

                            

                        

 
Artinya:  “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) 

Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak 
mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata 
dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan 
tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.” 

 
Dari ayat tersebut dapat dipahami bukankah titik akhir dari kegiatan  

muamalah adalah mendapatan berkah dan keridaan dari Allah SWT, bukan hanya  



 

semata mencari keuntungan belaka. dan janganlah pedagang membiasakan 

bersumpah, apalagi bersumpahn dengan selain Allah  untuk melariskan 

dagangannya. 

Segala macam praktek penipuan yang terjadi dalam jual beli janganlah 

sampai terjadi. Karena hal tersebut merupakan tindakan tercela. Promosi yang 

menggunakan bahasa –bahasa yang berlebihan dan mengandung unsure penipuan 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas suatu produk dapat merugikan 

konsumen pada umumnya. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya: 

” Apabila engkau berjual beli maka katakanlah: tidak boleh ada tipuan”. 

(Hr.Abudaud 3037)54. 

kegiatan bisnis tidak bisa dipisahkan dari aktivitas persaingan diantara 

perusahaan diantara pengusaha pasar merupakan sebuah kewajaran. Namun 

demikian, hendaknya apabila dalam bersaing haruslah bersaing dengan cara yang 

sehat. Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari 

kebaikan. jika ini dijadikan dasar dalam bisnis, maka praktek bisnis haruslah 

menjalankan suatu aktivitas persaingan yang sehat. 

 Pada prinsipnya, dalam Islam mempromosikan suatu barang atau jasa 

diperbolehkan. Hanya saja dalam berpromosi mengedepankan faktor kejujuran 

dan menjadi penipuan. Disamping itu metode yang digunakan dalam promosi 

tidak  bertentangan dengan syariah Islam. Dengan demikian seharusnya, segala 

                                                             
54 Hadits Jual Beli” (On-Line), Tersedia Di: Http://Www.Mutiarahadits.Com (2 April 

2017). 



 

macam kegiatan yang berhubungan dengan promosi baik menggunakan 

periklanan, maupun alat promosi lainnya haruslah sesuai dengan etika yang 

berlaku terutama etika dalam bisnis. Sehingga pesan yang disampaikan melalui 

media promosi tersebut mengindahkan nilai-nilai ajaran Islam. Jika promosi 

konvensional yang kita kenal selama ini orientasinya dalam rangka untuk 

menguasai pasar dan mencari keuntungan semata, maka lain halnya dngan 

promosi dalam ekonomi Islam yang orientasinya adalah disamping untuk 

memasarkaan produk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, juga 

berupaya untuk menemukan nilai ibadah yang berdampak pada perwujudan 

konsep rahmatan lil ‘alamin, untuk mendaptkan Ridho Allah SWT 

Dalam realitanya, kegiatan bisnis baik sebagai aktivitas maupun intensitas, 

telah ada dalam system dan strukturnya yang telah baku. Bisnis berjalan dengan 

berbagai proses yang telah menjadi kegiatan manusia sebagai individu atau 

masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dalam 

mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika dipahami sebagai sebuah 

disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari kegiatan bisnis. 

Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan yang mengenai apa-apa yang 

benar atau salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat atau tidak 

bermanfaat. Dalam kenyataan ini antara kegiatan bisnis dan etika dipahami 

sebagai dua hal yang terpisah bahkan tidak ada kaitan. Jikapun ada malah 



 

dipandang sebagai hubungan negative. Jika etika diterapkan dalam kegiatan 

bisnis maka akan dianggap mengganggu uoaya pencapaian tujuan bisnis. 

Munculnya pemikiran etika bisnis, di dorong oleh realitas bisnis yang 

mengabaikan nilai-nilai moralitas. Bagi sebagian pihak kegiatan bisnis adalah 

aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Oleh 

karenanya cara apapun akan dianggap pantas demi meraih tujuan tersebut. 

konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas tidak bias dipakai untuk menilai 

bisnis. Di lain pihak, ada kelompok yang berpendapat bahwa bisnis bias 

disatukan dengan etika. Pernyataan ini beralasan bahwa etika merupakan alsan-

alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspe 

kehidupannya. 

Karena pandangan-pandangan itulah, maka antara kegiatan bisnis dan etika 

diannggap dua hal yang berbeda. Beberapa nilai moral yang sejalan dengan etika 

bisnis  seperti toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan dipandang sebagai 

nilai-nilaiyang tinggi oleh para manajer yang kurang berhasil. sebaliknya, nilai-

nilai yang dipandang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip bisnis, seperti 

memaksimalkan laba, agresifitas, individualitas, semangat persaingan 

meruapakan nilai-nilai uang dijunjung tinggi oleh manajer –manajer sukses. 

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk 

bertindak dan bertanggung jawab, karena kepercayaan terhadap ke Maha kuasaa  

Tuhan. Sesungguhnya etika bisnis Islam adalah bagian dari system Islam yang 

bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan 



 

yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan 

masyarakat. 

Etika promosi dalam Islam merupakan pedoman atau aturan-aturan moral 

bagi perusahaan Zoya dalam memasarkan produknya untuk mencapai tujuan 

usaha yaitu memperoleh keuntungan (laba) dengan cara-cara yang sesuai dengan 

Al-Qur’an dan hadits sebagai pedoman hidup yang Islami.55 

Dalam membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut “Business firm 

dan atau Business 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 konta bisnis yang saling 

menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.  

Perusahaan Zoya sebagai salah satu perusahaan pakaian busana muslim 

yang telah menjalankan bisnis yang tidak hanya sekedar menjalankan bisnis saja 

akan tetapi telah menjalankan atau menerapkan nilai-nilai etika dan moral bisnis 

Islam yang baik dalam berpromosi, secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku 

dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Prinsip-prinsip yang berlaku 

dalam kegiatan bisnis yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, 

prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral, dan prinsip keikhlasan.  
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.  

B. Peran Promosi Dalam Membentuk Citra Perusahaan Zoya 

       Promosi merupakan kegiatan paling penting dari untuk sebuah perusahaan 

karena promosi digunakan pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi 

orang atau pihak lain sehingga konsumen tertarik untuk melakukan transaksi atau 

pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya. Adapun peran promosi 

yaitu untuk memberitahukan, menginformasikan dan membujuk konsumen untuk 

membeli barang atau produk yang di promosikan oleh sebuah perusahaan atau 

lembaga tersebut.  

 Dalam era informasi sekarang ini, dimana konsumen dijejali dengan 

berbagai informasi, khususnya tentang produk/jasa dalam jumlah yang banyak 

melalui berbagai media, seperti media cetak, dan elektronik. maka upayauntuk 

membangun citra perusahaan menjadi semakin sulit. Banjirnya informasi tersebut 

bukan saja telah memberikan kepada konsumen banyak pilihan yang pada 

gilirannya semakin memperkuat posisi tawar-menawar konsumen, bahkan 

kondisi tersebut juga dapat semakin membingungkan mereka tentang produk 

mana yang akan dipilih.  

Dalam kondisi persaingan yang keras seperti ini, maka peran promosi yang 

kuat akan semakin penting bagi suatu perusahaan dalam memenangkan 

persaingan. Promosi yang kuat akan membentuk citra terhadap perusahaan 

berdasarkan dari dimensi-dimensi citra perusahaan seperti: kesadaran akan citra 



 

perusahaan, kesetiaan/pengenalan citra perusahaan, kesan kualitas, asosiasi-

asosiasi merek dan asset lainnya.  

Menurut Revi Amelia seabagai manajer Zoya di pahoman/kepala toko 

Upaya yang dilakukan oleh Zoya adalah mengasosiasikan promosi menjadi citra 

positif bagi perusahaan menurut konsumen dan membuat konsumen merasa 

bahwa promosi kita merupakan jaminan kualitas. 56 Zoya sudah melakukan bisnis 

yang sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, karena dalam promosinya Zoya 

menerapkan nilai-nilai keislaman yang dapat dijadikan pedoman dalam 

berpromosi dan selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran akan produk yang 

di promosikannya agar pelanggan tidak kecewa dan tidak semata-mata hanya  

mencari benefit saja, dan juga menerapkan prinsip-prinsip   

Zoya juga menerapkan ke empat prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu 

prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling 

menguntungkan, prinsip integritas moral, dan prinsip keikhlasan. 

a. Prinsip Otonomi 

Zoya menerapkan prinsip otonomi yaitu sikap dan kemampuan pegawainya 

dalam mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang 

apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. 
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b. Prinsip Kejujuran.,  

Zoya selalu berusaha keras untuk selalu jujur dalam melakukan kegiatan 

bisnisnya, terutama pada promosi, karena promosi yang jujur tidak akan 

mengecewakan pelanggan. Seperti jujur dalam pemenuhan syarat_syarat 

perjanjian dan kontrak, jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu 

dan harga sebanding, jujur dalam hubungan kerja intern dalam perusahaan. 

c. Prinsip keadilan 

Dalam Perusahaan Zoya setiap karyawannya diperlakukan secara sama sesuai 

dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Prinsip Saling Menguntungkan (mutual benefit principle),  

Zoya menuntut agar bisnis dijanlankan sedemikian rupa, sehingga 

menguntungkan semua pihak. 

Zoya  selalu melakukan program promosi loyalitas, progran tersebut banyak 

diterapkan untuk menjalin relasi antara perusahaan dan pelanggan. Biasanya 

program ini memberikan semacam penghargaan khusus kepada pelanggan kelas 

kakap atau pelanggan rutin agar mereka merasa senang, karena benar-benar 

diperhatikan sehingga dengan adanya diskon atau potongan harga konsumen bisa 

menjadi lebih hemat dalam memenuhi kebutuhan akan produk yang diinginkan, 

selain itu yang diterapkan di Zoya yakni 3 S (Senyum, Sapa, Salam) menjadi trik 

andalan untuk menarik para konsumen supaya nyaman dan merasa lebih dekat 

dengan pegawai Zoya. Sehingga tanpa ragu-ragu untuk bertanya atau 



 

memberikan masukan yang pas untuk baju atau jilbab yang diinginkan. Dengan 

begitu apa yang dilakukan Zoya dalam promosinya maka akan membentuk citra 

yang positif terhadap perusahaan Zoya. 

Zoya juga melakukan promosi terus menerus dengan promosi endorse 

dengan dibintangi oleh para artis seperti Laudia cintiya bella, ivan gunawan, 

mamah dedeh, agar masyarakat mengnalnya, tidak hanya itu hal lain yang 

dilakukan yakni dengan mengikuti berbagai pameran, mendirikan stand atau 

mensosialisasikan produk Zoya ke ibu-ibu posyandu, PKK, pengajian dan lain-

lain di sekeliling Bandar Lampung. 

Dalam membentuk sebuah citra perusahaan, Zoya melakukan promosi 

dengan cara public relation/ hubungan masyarakat seperti dengan mengadakan 

hijab class di outdoor Zoya, hijab class ini dilakukan guna untuk 

memperkenalkan Zoya kepada instansi-instansi yang sekiranya dapat 

mengembangkan nama baik Zoya dimasyarakat, seperti mengunjungi ibu-ibu 

PKK, tempat pengajian dengan menjalin hubungan antar perusahaan dan 

masyarakat maka masyarakat merasa deat dengan perusahaan tersebut sehingga 

masyarakat atau konsumen akan memberikan  kesan baik terhadap perusahaan 

tersebut.  

  



 

BAB V 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

peneliti dapat memberikan kesimpulkan bahwa: 

A. Hasil penelitian menunjukan bahwa  Promosi di perusahaan Zoya sudah 

sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam karena di perusahaan Zoya 

menerapkan nilai-nilai keislaman yang dijadiakan pedoman dalam 

berpromosinya seperti nilai-nilai tulus/ikhlas, jujur, promosi yang bermakna, 

dan tanggung jawab dan juga menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam 

seperti prinsip otonomi, prinsip keadilan, saling menguntungkan dan integritas 

moral. Dan promosi sangatlah berperan penting dalam membentuk dan 

mempertahankan citra yang positif bagi perusahaan Zoya sendiri, dengan 

melakukan promsoi public relation/ hubungan masyarakat dengan 

mengadakan hijab class di outdoor perusahan Zoya kepada ibu-ibi PKK dan 

ibu –ibu pengajian, dengan menjalin hubungan masyarakat yang baik dalam 

melakukan promosinya maka akan tercipta citra/kesan yang baik bagi 

perusahaan Zoya. 

 

 



 

B.  Saran-Saran 

Dari permasalahan tersebut peneliti memberikan saran kepada manajer Zoya 

untuk dapat dapat melaksanakan manajemen yang baik dalam melakukan 

promosi yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan tetap mempertahankan 

citra baik yang sudah ada di perusahaan Zoya tersebut. Dan Perusahaan Zoya 

dapat memperluas kerjasama dan memperbanyak promosinya di kabupaten-

kabupaten seperti pringsewu, pesawaran dan lainnya di luar Bandar Lampung 

agar tidak hanya masyarakat kota saja yang mengetahui produk Zoya yang 

saat ini hanya ada di Bandar Lampung .  
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Interview kepada Manajer Zoya: 

1. Berapa jumlah karyawan yang ada di Zoya? 

2. Bagaimana struktur organisasi di perusahaan Zoya? 

3. Apa visi dan misi Zoya? 

4. produk apa yang saat ini banyak diminati? 

5. Bagaimana sejarah berdirinya Zoya? 

6. Apa saja produk-produk Zoya? 

7. Apa saja jenis- jenis promosi yang ada di Zoya? 

8. Apakah ada hambatan dalam berpromosi? 

9. Apakah promosi sangat berperan dalam meningkatkan volume penjualan di 

Zoya? 

10. Nilai-nilai Islami apa saja yang diterapkan di Zoya? 

11. Apa saja prinsip-prinsip etika islam di Zoya? 

12. Promosi apa saja yang sudah berhasil? 

13. Jenis promosi apa yang sangat menjadi peluang dalam promosi Zoya? 

14. Bagaimana promosi Zoya untuk membentuk citra yang positif ? 

 

 

 

 



 

Interview kepada pegawai Zoya: 

1. Prinsip seperti apa yang diterapkan di Zoya? 

2. Apakah ada pelatihan dan pengembangan untuk kecakapan bicara yang  

dilakukan di Zoya? 

3. Bagaimana nilai-nilai Islami yang ada di Zoya dalam promosi? 

4. Bagaimana menciptakan kekompakan antar karyawan di Zoya? 

5. Apakah ada hambatan pegawai dalam promosi Zoya? 

6. Bagaimana menurutu anda terhadap citra perusahaan Zoya? 

7. Apakah menurut anda Zoya sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dalam 

promosinya? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interview kepada pelanggan Zoya: 

1. sudah berapa lama bapak/ibu/saudara/I menjadi pelanggan Zoya? 

2. apakah bapak/ibu/saudara/I puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Zoya? 

3. produk apa yang sering bapak/ibu/saudara/I sering beli? 

4. apa alasan bapak/ibi/saudara/I membeli produk Zoya? 

5. dari mana bapak/ibu/saudara/I mengetahui produk Zoya? 

6. apa kesan bapak/ibu/saudara/I terhadap produk Zoya? 

7. apakah bapak/ibu/saudara/I pernah kecewa setelah membeli produk Zoya? 

8. apakah selama ini bapak/ibu/saudara/I puas dengan produk Zoya? 

9. Apakah menurut bapak/ibu/saudar/I Zoya sudah sesuai dengan etika bisnis 

Islam? 

10. Apakah informasi yang dipaparkan pada promosi sesuai dengan spesifikasi 

produk nyata? 

 

   

 



 

 

Promosi Zoya / Toko Zoya Pahoman Bandar Lampung 

 



 

Promosi lewat akun Instagram Zoya 

 

Promosi Zoya di akun Facebook 

 



 

Pelaayanan Zoya kepada konsumen 



 

 

Interview dengan pegawai Zoya 

 



 

Promosi akun Instagram 

 

 

Promosi Zoya di bulan Ramadhan  



 

 



 

 

Promosi Zoya diskon di akun facebook Zoya 



 

 

 

 

 

 

 


