
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang menghendaki keindahan umatnya, baik 

keindahan dalam pengertian batin atau spiritual juga keindahan fisik dalam 

pengertian kebersiahan jasmani. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam al 

Qur‟an Surat Al A‟raf ayat 31 : 

 
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

Masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Dia (Allah) tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.
1
 Hal ini juga, secara 

langsung ataupun tidak langsung membuat umat Islam dituntuk untuk selalu 

berpenampilan indah dan bersih. 

Di sisi lain, ajaran Islam memandang penting persoalan halal dan haram. 

Label halal dan haram bukan hanya menyangkut persoalan ibadah ritual namun 

mencakup keseluruhan hajat hidup manusia. Ketentuan halal dan haram suatu 

produk atau sesuatu benda yang penggunaannya sangat berkaiatan dengan 

aktivitas manusia sangat penting diketahui untuk menyelaraskan kehidupan 

manusia itu sendiri dengan syari‟at Islam dan perwujudan taat kepada Allah SWT. 

Salah satu produk yang banyak digunakan atau dikonsumsi umat Islam adalah 

obat dan alat-alat kecantikan atau kosmetika, karena dalam menunjang keindahan 
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penampilannya, manusia selalu menggunakan alat-alat kecantikan atau kosmetik 

tersebut yang terbuat dari berbagai bahan-bahan, baik bahan-bahan kimia maupun 

bahan-bahan alami. 

Kosmetika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penampilan, 

karena penampilan merupakan refleksi citra diri seseorang. Pada saat ini 

kebutuhan terhadap kosmetika terus meningkat seiring dengan munculnya jenis 

jenis kosmetika baru yang memiliki berbagai macam fungsi mengikuti 

perkembangan kebutuhan para wanita" baik itu produk dalamnegeri maupun 

produk luar negeri. Peningkatan ini mendorong tumbuh dan berkembangnya 

industri-industri kosmetika, sehingga tak heran jika bisnis kosmetika berkembang 

menjadi sebuah industri besar di dunia termasuk di Indonesia.  

Sampai saat ini industri kosmetika yang ada di Indonesia terdiri dari 81 

perusahaan" untuk kategori perusahaan kosmetika kecil-menengah, dan 33 

perusahaan besar, sehingga menimbulkan persaingan yang cukup ketat di 

kalangan industri tersebut. Dari keseluruhan perusahaan kosmetika yang ada di 

Indonesia, terlihat bahwa perkembangan produksi industri kosmetika di Indonesia 

selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 1997 mengalami 

peningkatan sebesar 62,0%, tahun 1998 sebesar 84,02% dan tahun 1999 sebesar 

111,50%. Oi Indonesia omzet penjualan total produk kosmetika bisa mencapai 

satu trilyun rupiah setiap bulannya.
2
 

Maraknya bisnis kosmetika bagi pangsa pasar muslimah saat ini 

merupakan fenomena yang menggembirakan. Baik ditawarkan melalui toko 
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kecantikan, penjualan langsung, mall hingga di media internet. Beberapa event 

seperti expo produk Islami, fashion show, dan liputan media menambah maraknya 

promo penjualan dan sosialisasi kosmetika muslimah.  

Akan tetapi di tengah pertumbuhannya yang bagus itu, beberapa pelaku 

bisnis ini hanya mengikuti tren bisnisnya saja, bukan muncul dari pemahaman 

yang benar tentang kosmetik atau alat-alat kecantikan yang bernuansa Islam itu 

sendiri. Fenomena yang banyak dijumpai di toko-toko busana Muslim misalnya 

atau counter/toko kosmetika, dagangan yang ditawarkan adalah produk yang 

identik dengan aksesoris muslimah seperti jilbab, kerudung, alat kecantikan atau 

pernak-pernik lainnya. Pada kenyataannya, banyak penjual di toko tersebut atau 

bahkan pemiliknya sendiri tidak mengenakan apa yang mereka perdagangkan. Hal 

ini mengindikasikan bahwa produk alat kecantikan ataupun kosmetika yang 

bernuansa Islami masih belum diterima secara maksimal oleh pangsa pasar secara 

umum.  

Islam tentu saja mengatur tatacara berpakaian, bagaimana ketika di luar 

rumah, di dalam rumah, ketika menerima tamu dalam rumah, dan sebagainya. 

Saat ini banyak yang belum mengenakannya dengan benar, maka sebenarnya ada 

peluang bagi para pedagang alat kecantikan dan kosmetika muslimah sebagai 

media dakwah untuk mengajak para pelanggan bisnisnya menggunakan produk-

produk Islami dengan benar. 

Selain itu, dari sisi strategi bisnis, pengaruh keputusan pelanggan bisnis 

dalam membeli sebuah produk lebih disebabkan pengaruh dari internal pedagang, 

dan menonjol saat terjadinya transaksi adalah pengaruh pemilik atau pemasar 
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produk itu.
3
 Perkembangan strategi marketing pun apabila diambil contoh dari 

produk makanan, seperti kecap, mereka melibatkan para pedagang untuk 

menggunakan produk mereka sebagai media promosi kepada konsumen yang 

menjadi konsumen pedagang makanan tersebut. Maka, dengan memberikan 

teladan dari segi penggunaan produk kosmetik muslimah, bisa menjadi promosi 

secara tidak langsung. Pemahaman dari para pedagang dan penjual bisa 

mengarahkan calon pelanggan bisnis untuk mengenakan kosmetik muslimah. Bisa 

juga dibuat tim khusus yang memang mengkhususkan diri untuk meyakinkan 

calon pembeli agar mengenakan busana Muslim dan mengarahkan busana yang 

cocok untuk dikenakan. Strategi ini sudah umum dilakukan para tim pemasaran 

sebuah produk yang sedang mengadakan event promosi yang siap mengarahkan 

para konsumen untuk menggunakan produknya. 

PT Zoya Fashion Industry merupakan salah satu perusahaan yang 

memproduksi alat-alat kecantikan dan kosmetika khusus bagi para muslimah. 

Pada tahap proses pemasaran produk, PT Zoya Fashion Industry menjalankan 

program pemasaran terkesan masih sangat konsvensional. Dalam rangka 

peningkatan minat masyarakat khususnya kalangan muslimah dewasa untuk 

menggunakan produk-produk Zoya Fashion Industry serta peningkatan volume 

produk kosmetiknya, pihak manajemen PT Zoya Fashion Industry Cabang 

Bandung melakukan program pemasaran dengan starategi tersendiri. Starategi 

pemasaran produk Kosmetika Muslimah Zoya memiliki karakteristik yang khas. 

Karena disamping program strategi pemasaran produk alat-alat kecantikan yang 
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memiliki sisi bisnis, startegi ini juga seharusnya memiliki sisi dakwah untuk 

membantu para muslimah agar terlihat cantik sesuai dengan nilai-nilai dalam 

kandungan Q.S Al A‟raf ayat 31 yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan 

dipasarkannya produk kosmetika khusus bagi para muslimah dewasa yang 

didasarkan kepada nilai-nilai syariah dan bernuansakan Islami, diharapkan 

persepsi mengenai muslimah yang kurang fashionable dan ketinggalan zaman dari 

sisi fashion tidak terjadi lagi.  

Tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan dan pemasaran 

produk alat kecantikan atau kosmetika Muslimah di PT Zoya Fashion Industry 

Cabang Bandung ini salah satunya adalah keterbatasan pemahaman anggota-

anggota masyarakat mengenai tren fashion kecantikan perempuan yang 

bernafaskan Islam. Masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya masih 

memiliki stigma negatif terhadap fashion perempuan. Sehingga hal ini membuat 

para muslimah minder dan tidak percaya diri.  

Masalah yang terjadi selain dari pemahaman masyarakat, hal lain yang 

menghambat penjulan kosmetika Muslimah di PT Zoya Fashion Idustry adalah 

keterbatasan pengetahuan tenaga pemasar (sales) terhadap nilai-nilai pemasaran 

produk yang Islami. Nilai-nilai etika bisnis Islam yang idealnya dikuasai oleh para 

tenaga pemasar produk kosmetika Muslima PT Zoya Fashion Industry meliputi 

empat hal utama, Rabbaniyyah (ketuhanan), Akhlaqiyyah (akhlak), Insaniyyah 

(kemanusiaan) dan Wasatiyyah (keseimbangan)”.
4
 Nilai-nilai inilah yang 

merupakan ciri-ciri utama cakupan etika berbisnis dalam Islam, bahkan 
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sebenarnya ia merupakan ciri-ciri yang terdapat pada segala sesuatu yang 

Islamiyyah. Akan tetapi para tenaga pemasar (sales) produk Kecantikan 

Muslimah Zoya di PT Zoya Fashion Industry tidak mempraktekan dan 

mengaplikasikan keempat nilai cakupan etika bisnis Islam.  

Sebagai salah satu contoh tidak optimalnya para tenaga pemasar produk 

kecantikan Muslimah Zoya ketika menawarkan produk kepada calon konsumen 

dan memasuki waktu shalat, tidak menghentikan aktivitas penawarannya. 

Sehingga dalam hal ini menjadi indikasi bahwa nilai Rabbaniyyah (ketuhanan) 

yang merupakan salah satu pilar nilai-nilai etika bisnis dalam Islam tidak 

diamalkan secara komprehensif. Hal lain terkait penampilan tenaga pemasar 

ketika menawarkan produk kecantikan Muslimah Zoya tidak memulai dengan 

mengucapkan salam dan tidak mengucapkan “Insya Allah” ketika melakukan meet 

appointment (agenda janji pertemuan) sebagai pengejawantahan dari nilai 

Rabbaniyah (ketuhanan), Akhlaqiyyah (akhlak), Wasatiyah (keseimbangan) dan 

Insaniyyah (kemanusiaan).     

Nilai-nilai etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam apabila diterapkan 

secara makasimal justru akan menambah nilai lebih dari produk-produk Zoya itu 

sendiri, mengingat pangsa pasar dari produk kecantikan Zoya adalah umat muslim 

dan muslimah secara khusus. Para tenaga pemasar (sales) produk Kecantikan 

Muslimah Zoya seharusnya mengetahui keunggulan nilai-nilai etika dalam 

berbisnis menurut ajaran Islam berbeda dengan nilai-nilai ekonomi yang lain-

lainnya. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang Rabbani, ekonomi yang manusiawi, 

ekonomi yang berakhlak dan ekonomi yang seimbang.   
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai strategi pemasaran produk Kosmetika 

Muslimah Zoya di PT Zoya Fashion Industry Cabang Bandung ditinjau dari 

perspektif nilai-nilai ajaran Islam dalam bentuk skripsi dengan judul : 

“TINJAUAN NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP 

PELAKSANAAN PROGRAM PEMASARAN PRODUK KOSMETIK 

MUSLIMAH ZOYA DI PT ZOYA FASHION INDUSTRY CABANG 

BANDUNG”. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang di atas, 

maka penulis membatasi rumusan masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana konsep pemasaran menurut nilai-nilai etika bisnis Islam ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pemasaran produk Kosmetika Muslimah Zoya yang 

diterapkan di PT Zoya Fashion Industry Cabang Bandung ? 

3. Bagaimana tinjauan nilai-nilai etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan 

program pemasaran produk Kosmetik Muslimah Zoya di PT Zoya Fashion 

Industry Cabang Bandung ? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui konsep pemasaran menurut nilai-nilai etika bisnis 

Islam. 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemasaran produk Kosmetika Muslimah 

Zoya yang diterapkan di PT Zoya Fashion Industry Cabang Bandung. 

3. Untuk mengetahui tinjauan nilai-nilai etika bisnis Islam terhadap 

pelaksanaan program pemasaran produk Kosmetik Muslimah Zoya di PT 

Zoya Fashion Industry Cabang Bandung. 

 

 

I.4. Kerangka Pemikiran 

Pemasaran berasal dari kata pasar, yang dalam konteks tradisional 

diartikan dengan “tempat orang jual beli”. Akan tetapi, pengertian pasar yang 

dimaksud di sini bukan dalam pengertian konkrit, melainkan lebih ditujukan pada 

pengertian abstrak. Menurut Kotler dan Amstrong, pemasaran adalah sebuah 

proses sosial dan manajerial, dimana individu-individu dan kelompok-kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan, melalui penciptaan 

dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain.
5
 Dengan kata lain, apabila 

dikaitakn denga  konteks starategi dan konsep, konsep pemasaran yaitu logika 

pemasaran yang dengannya unit usaha berharap dapat mencapai tujuan 

pemasarannya. 

Pemasaran syariah menurut M Syakir Sula yaitu sebagai sebuah disiplin 

bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan 

value, dari satu inisiator kepada stake-holders-nya, yang dalam keseluruhan 
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prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.
6
 

Pemasaran yang Islami adalah proses sosial dimana setiap individu atau kelompok 

dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui proses 

penciptaan, penawaran serta pertukaran secara bebas produk/jasa yang bernilai 

dengan pihak lain yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syari‟ah. 

Kemudian hal ini dititikberatkan kepada kebaikan dan menjauhi kemudharatan, 

hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Q.S Ali Imran ayat 104 : 

  

 

 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.
7
  

Ayat di atas kemudian diperkuat oleh hadis yang menerangkan mengenai 

pemasaran suatu produk yang harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan 

prinsip syari‟ah yaitu dengan prinsip saling suka sama suka dan tidak ada dusta 

atau kebohongan dalam melakukan pemasaran tersebut. Hal ini sebagaimana yang 

disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 

Abdullah bin Harits ra. : 
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.(  
Dari Abdullah bin Harits sampai kepada Hakim bin Hizam ra dia berkata, 

Rasulullah SAW bersabda :”Si penjual dan si pembeli berhak untuk memilih 

selama belum berpisah diantara keduanya, jika mereka berlaku jujur dalam 

jual beli (transaksi) tersebut niscaya Allah melimpahkan berkah-Nya dalam 

jual beli mereka. Tapi apabila keduanya bersikap menyembunyikan (cacat 

yang ada pada barang dagangannya) atau berdusta, niscaya Allah menjauhkan 

berkah-Nya”.
8
 

Dan mengenai konsep dalam jual beli (muamalah), hal ini sebagaimana 

yang diterangkan dalam Al Qur‟an surat Annisa ayat 29 : 

 
 

“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”.
9
 

 

Kemudian hadis yang menerangkan mengenai konsep bermu‟amalah 

dalam Islam : 

 
“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka”.

10
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Pemasaran syariah atau yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam bukan 

hanya sebuah pemasaran yang ditambahkan syariah karena ada nilai-nilai lebih 

pada pemasaran syariah saja, tetapi lebih jauhnya pemasaran berperan dalam 

syariah dan syariah berperan dalam pemasaran. Pemasaran berperan dalam 

syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan 

bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena dengan profesionalitas dapat 

menumbuhkan kepercayaan kosumen. Syariah berperan dalam pemasaran 

bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada 

pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta merta menjalankan 

bisnisnya demi keuntungan pribadi saja ia juga harus berusaha untuk menciptakan 

dan menawarkan bahkan dapat merubah suatu values kepada para stakeholders 

sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya 

sehingga menjadi bisnis yang sustainable
11

. 

Menurut Philip Kotler dalam buku “Marketing Management” beliau 

berpendapat :”Pemasaran merupakan proses sosial dimana setiap individu atau 

kelompok dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

proses penciptaan, penawaran serta pertukaran secara bebas produk/jasa yang 

bernilai dengan pihak lain”.
12

 Sedangkan dalam konteks managerial, pemasaran 

merupakan proses perencanaan dan implementasi tentang konsep, harga, promosi 

dan distribusi sebuah ide, produk, jasa untuk menciptakan pertukaran yang akan 

memberikan kepuasan kepada individu/perusahaan. 
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Adapun indikator-indikator yang dijadikan dalam pengukuran pemasaran 

Islami adalah konsep pemasaran yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. 

kemudian mengenai indikator kepuasan nasabah, menurut Philip Kotler adalah : 

Perasaan senang atau kecewa seseorang (dalam hal ini adalah nasabah) yang 

muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, 

nasabah tidak puas, jika kinerja memenuhi harapan, nasabah merasa puas, jika 

kinerja melebihi harapan, nasabah amat puas atau senang”.
13

 

 

 

 

I.5. Metode dan Tehnik Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
14

 Tujuan dari 

penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan 

secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar / fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini 

meneliti praktek starategi pemasaran produk Kosmetik Muslimah Zoya di analisis 
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konsep pemasaran Islam terhadap pelaksanaan program pemasaran produk 

Kosmetik Muslimah Zoya di PT Zoya Fashion Industry Cabang Bandung. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri atas : 

a. Data Primer  

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama,  melakukan wawancara 

dengan pihak perusahaan di bagian marketing.   

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer seperti catatan – 

catatan perusahaan, literature, artikel, jurnal, tulisan ilmiah yang dianggap 

relevan dengan topik penelitian, data-data yang bersumber dari internet 

yang dianggap berhubungan dengan penelitian dan data-data yang 

bersumber dari studi kepustakaan. 

3. Tehnik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Survai, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari 

gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. 

b. Wawancara, yaitu teknik yang menunjukkan seperangkat pertanyaan secara 

verbal kepada responden, yang pada gilirannya memberikan jawaban-jawaban 

secara verbal yaitu dengan tenaga pemasar yang melaksanakan starategi 

pemasaran produk Kosmetik Muslimah Zoya di analisis konsep pemasaran 
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Islam terhadap pelaksanaan program pemasaran produk Kosmetik Muslimah 

Zoya (asuransi pendidikan) di PT Zoya Fashion Industry Cabang Bandung. 

c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari konsep-konsep dan ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pemasaran Islami dan dunia mode atau fashion yang bernuansakan Islami.  

4. Tehnik Analisa Data 

 Setelah seluruh data yang menunjang penulisan skripsi ini terkumpul, 

maka dilakukan analisis secara kualitatif. Kualitatif berarti penelitian dilakukan 

dengan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian 

dalam bentuk uraian. Adapun tahapan proses analisis data kualitatif terdapat 

beberapa model analisis. Langkah-langkah analisis data kualitatif dari Colaizzi 

adalah sebagai berikut:
15

 

a. Mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Peneliti mencoba memahami 

fenomena gambaran konsep penelitiannya dengan cara memperkaya informasi 

melalui studi literatur. Dan mengumpulkan deskripsi fenomena malalui 

pendapat atau pernyataan partisipan. Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara dan menuliskannya dalam bentuk naskah transkrip untuk dapat 

mendeskripksikan gambaran konsep penelitian. 

b. Membaca transkrip hasil wawancara dan mengutip pernyataan-pernyataan 

yang bermakna dari semua partisipan. Setelah mampu memahami pengalaman 

partisipan, peneliti membaca kembali transkrip hasil wawancara, memilih 

pernyataan-pernyataan dalam naskah transkrip yang signifikan dan sesuai 
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dengan tujuan khusus penelitian dan memilih kata kunci pada pernyataan yang 

telah dipilih dengan cara memberikan garis penanda. 

c. Menuliskan deskripsi yang lengkap. Peneliti merangkai tema yang ditemukan 

selama proses analisis data dan menuliskannya menjadi sebuah deskripsi 

dalam bentuk hasil penelitian. 

d. Menggabungkan data hasil validasi kepada partisipan, untuk ditambahkan ke 

dalam deskripsi akhir yang mendalam pada laporan penelitian sehingga 

pembaca mampu memahami pengalaman partisipan. 

 

I.6. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, akan penulis sistematika ke 

dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai 

berikut : BAB I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Teknik Penelitian 

serta Sistematika Pembahasan. 

 BAB II Nilai-nilai Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Pemasaran 

Produk Kosmetika Dan Alat Kecantikan Bagi Muslimah 

, meliputi Pengertian Etika Bisnis, Etika Bisnis Islam, Tinjauan Umum Pemasaran 

(Marketing), Ketentuan Pemasaran (Marketing) menurut hukum Islam, Nilai-nilai 

Etika Bisnis Islam Dalam Kegiataan pemasaran, dan Startegi Pemasaran Islami 

Terhadap Pemasaran Produk Kosmetik dan Alat Kecantikan Bagi Muslimah. 

 BAB III Pelaksanaan Strategi Pemasaran Produk Kosmetika 

Muslimah Zoya di PT Zoya Fashion Industry Cabang Bandung, meliputi 
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Gambaran Umum PT Zoya Fashion Industry, Produk PT Zoya Fashion Industry 

Cabang Bandung, dan Pelaksanaan Strategi Pemasaran Produk Kosmetika 

Muslimah Zoya di PT Zoya Fashion Industry Cabang Bandung. 

BAB IV Tinjauan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap 

Pelaksanaan Program Pemasaran Produk Kosmetik Muslimah Zoya di PT 

Zoya Fashion Industry Cabang Bandung. 

BAB V Penutup, Kesimpulan dan Saran. 
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