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ABSTRAK

Ariani, Ratna. 2016. “Analisis Etika Bisnis Islami Dalam Pengembangan
Pemasaran Pada Bordir Dahlia Kudus”. Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam Prodi Ekonomi Syariah. Pembimbing Tina Martini SE. M.SI

Bisnis tidak terlepas dari pemasaran. Bisnis merupakan serangkaian
peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, terkait dalam persaingan yang
kompetitif, arena persaingan global telah menjadikan lingkungan bisnis berubah
secara radikal tanpa memperhatikan etika dan norma yang ada serta menghalalkan
segala cara dalam menghadapi persaingan agar tujuannya dapat tercapai. Etika
bisnis Islami merupakan suatu norma yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits
yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta
membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan
aktivitas bisnis. Sekarang ini banyak para pebisnis yang mementingkan dirinya
sendiri dalam pemasarannya untuk selalu mengunggulkan produknya meskipun
dalam kenyataannya produk yang dijual tidak sesuai dengan informasi yang
disampaikan dan sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan
dituntut untuk cepat tanggap dalam menghadapi persaingan dengan memperbaiki
pemasarannya. Di bordir dahlia menerapkan etika bisnis Islami dalam
mengembangkan pemasarannya untuk membangun rasa nyaman konsumen dan
kepercayaan konsumen secara penuh terhadap bordir dahlia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan etika
bisnis Islami dalam pengembangan pemasaran yang dijalankan oleh Bordir Dahlia
Kudus. Lokasi penelitian di bordir dahlia kudus. Metode yang digunakan adalah
penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bordir
dahlia kudus menerapkan prinsip etika bisnis Islami dalam menjalankan usahanya
yang diterapkan kepada semua karyawan dan konsumen sesuai dengan ajaran
agama islam. Dalam pengembangan pemasaran bordir dahlia kudus dalam
melakukan pemasaran selama ini yaitu menunggu tamu di wisma dahlia serta
lewat pameran yang diikutinya. Untuk selanjutnya bordir dahlia melakukan
pemasaran lewat seminar, lewat internet serta menerima pesanan sesuai yang
diinginkan konsumen. Dengan adanya pengembangan pemasaran tersebut
berharap bisnis yang dijalankan dapat berkembang pesat dan meningkatkan
keuntungan
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