
 
 

i 
 

ETIKA BISNIS DAN MARKETING  

MUHAMMAD BIN ABDULLAH  
 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  

dalam Ilmu Ekonomi Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

UBBADUL ADZKIYA’ 
062411023 

 

 
 
 

JURUSAN EKONOMI ISLAM 

FAKULTAS SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 

SEMARANG 

2011 

  



 
 

ii 
 

H. Muhammad Saifullah, M.Ag  
Jln. Prof. Hamka km 2 Ngaliyan 
Semarang 50181 
 
Johan Arifin, S.Ag. MM 
Jln. Prof. Hamka km 2 Ngaliyan 
Semarang 50181 
 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Lamp : 4 Naskah eks 
Hal : Naskah Skripsi 
   An. Sdr. Ubbadul Adzkiya’ 
 

Kepada Yth. 
Dekan Fakultas Syari’ah 

 IAIN Walisongo 
 
 Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini 

kami kirimkan naskah skripsi Saudara : 

Nama       : Ubbadul Adzkiya‘ 

NIM       : 062411023 

Jurusan      : Ekonomi Islam  

Judul Skripsi               :“ ETIKA BISNIS DAN MARKETING 

MUHAMMAD BIN ABDULLAH”. 

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera 

dimunaqosahkan. 

Demikian  harap menjadi maklum. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Semarang, 12 Desember 2011 

 

Pembimbing I,             Pembimbing II, 

 
 
H. Muhammad Saifullah, M.Ag              Johan Arifin, S.Ag, M.M. 
NIP. : 19700321 199603 1 003                  NIP. : 19710908 200212 1 001 

 



 
 

iii 
 

KEMENTERIAN AGAMA RI 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 

FAKULTAS SYARI’AH 
 

 

PENGESAHAN 

Skripsi saudara : Ubbadul Adzkiya’ 

NIM   : 062411023 

Judul : ETIKA BISNIS DAN MARKETING 

MUHAMMAD BIN ABDULLAH  

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan 

predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 

22 Desember 2011 
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I 

tahun akademik 2011/2012 

Semarang, 22 Desember 2011 

Dewan Penguji 
Ketua sidang   Sekretaris sidang 
 
 
Nurhidayati Setyani, S.H, M.H  Johan Arifin, S.Ag, M.M 
NIP. 19670320 199303 2001  NIP. 19710908 200212 1 001 
 
Penguji I   Penguji II 
 
 
Drs. Moh. Solek, M.A  Nur Fatoni, S.Ag, M.Ag 
NIP. 19660318 199303 1004  NIP. 19730811 200003 1004 
 
Pembimbing I  Pembimbing II 
 
 
 
H. Muhammad Saifullah, M.Ag           Johan Arifin, S.Ag, M.M. 
NIP. : 19700321 199603 1 003                  NIP. : 19710908 200212 1 001 

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185 



 
 

iv 
 

DEKLARASI  

 

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan 

bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis 

oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini 

tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

sebagai rujukan. 

 

 

 

Semarang, Desember 2011 

Deklarator 

 

Ubbadul Adzkiya’ 
062411023 

  



 
 

v 
 

MOTTO 
 

 انت شمس انت بدر # انت نور فوق النور

 
Religion is an inspiration, not an aspiration 

(KH. Abdurrahman Wahid)  
  



 
 

vi 
 

ABSTRAK 
 

Etika bisnis merupakan hasil pemikiran dari para teolog dan filsuf di 
Amerika. Etika bisnis bisa dipahami sebagai seperangkat nilai tentang baik, 
buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip 
moralitas. Etika bisnis juga dapat dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan 
norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan 
sebuah transaksi, berperilaku dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya 
dengan selamat. Etika bisnis yang dilakukan oleh Muhammad menjadi menarik 
untuk dikaji, beliau yang hidup dalam masyarakat Arab bercorak ke-jahiliyyah-an 
berhasil menerapkan nilai-nilai etika. Dan dapat menuai sebuah kesuksesan luar 
biasa. 

Praktek bisnis Muhammad didominasi pada aktifitas-aktifitas beliau 
sebelum diutus menjadi Rasul (qablal bi’tsah). Antara tugas Muhammad menjadi 
rasul dengan Muhammad sebagai pedagang lebih banyak ketika Muhammad 
sebagai seorang pedagang, sehingga menjadi magnet tersendiri untuk kita lihat 
bagaimana Muhammad menjalankan bisnisnya hingga dia dapat meraih sebuah 
kesuksesan, dan diakui sebagai pedagang sukses di masyarakat Arab. Kepribadian 
Muhammad yang luar biasa serta faktor-faktor pendukung lainnya menjadi 
bahasan tersendiri dalam karya ini. 

Dengan melihat latar belakang kesuksesan Muhammad dalam berbisnis, 
sehingga kita patut meneliti, pertama, etika bisnis yang dijalankan Muhammad. 
Kedua, serta dalam sektor marketing yang beliau lakukan, karena marketing 
merupakan ini dari sebuah bisnis. 

Untuk membahas permasalahan di atas penulis menggunakan metodologi 
kualitatif dengan  pendekatan sejarah. Penulis mencoba menguak fakta sejarah 
dibalik kesuksesan Muhammad dalam berbisnis. Dengan menggunakan 
pendekatan sejarah diharapkan dapat memberi gambaran tentang etika bisnis dan 
marketing yang dipraktekkan oleh Muhammad. 

Dengan menggunakan pendekatan sejarah telah membuktikan bahwa; 
pertama, Muhammad adalah pedagang sukses, proses panjang yang telah beliau 
jalani menjadi tuntunan bagi umat manusia untuk meneladani etika bisnis beliau 
dalam kehidupan sehari-harinya. Pengalamannya sebagai seorang pedagang 
Muhammad dapatkan jauh sebelum beliau diutus oleh Allah swt menjadi Nabi 
dan Rasul. Dan kemudian dari beberapa pengalaman Muhammad dilegislasikan 
dalam bentuk sabda setelah beliau diutus. Kedua, Dalam praktek-prakteknya 
beliau selalu menjunjung tinggi kemanusiaan dan tidak hanya duniawi oriented. 
Beliau selalu menjaga sifat jujur, ikhlas, profesional, silaturrahim dan murah hati 
dalam semua aktifitasnya terutama dalam bisnisnya. 

Keywords: etika, bisnis, dan Muhammad 
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