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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 ṡa ṣ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ذ

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy es dan ye ػ

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge ؽ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 

ْ Nun N En 
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ٚ Wau W We 

ٖ Ha H Ha 

 hamzah ‟ Apostrof ء

ٜ Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اِ 

 Dammah U U اُ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anta ha  

rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ْٝ  Fatḥah  dan yā‟ Ai a dan i ىَ

 ْٛ  Fatḥah dan wau Au a dan u ىَ
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Contoh: 

 kaifa : َو١ْفَ 

ْٛ يَ  َ٘      : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan alif atau yā‟ Ā a dan garis di atas ..َ..ا | ..َ..ٜ

 kasrah dan yā‟‟ Ī i dan garis di atas ىِٝ

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىُٛ

Contoh: 

ب دَ  َِ    : māta 

َِٝ  ramā :     َس

 ًَ  qīla :      لِْى

ْٛ دُ  ُّ َ٠   : yamūtu 

4. Ta‟marbutah 

Transliterasi untuk tā‟marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tā‟marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

َظخ األَْطفَبيِ  ْٚ  rauḍah al-aṭf ā‟l : َس
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ٌْفَبِظٍَخ ِذ٠َْٕخ ا َّ ٌْ َ  al-maḍīnah al-fa ā‟ḍilah : ا

خ َّ ٌِْحْى َ  al-ḥikmah :                ا

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َب  rabbanā :   َسثَّٕ

١َْٕب  najjainā :       َٔدَّ

ٌَْحكّ  َ  al-haqq :  ا

 َُ  nu‟ima  :           ُٔؼِّ

  ٚ  aduwwun„ :           َػذُ

Jika huruf ٜ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّٝ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,( ىِ

Contoh: 

  ٟ ٍِ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :       َػ

  ٝ  Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ :  َػَشثِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اي 

(alif lam ma„rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

ظُ  ّْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :       اٌََش

ٌَْضٌَخ  al-zalzalah (az-zalzalah) :         اٌَضَّ

ٍَْغفَخ ٌْفَ َ  al-falsafah :        ا

ٌْجاِلَدُ  َ  al-bilādu :            ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 َْ ْٚ ُش ُِ ْ  ta'murūna :      تَأ

عُ  ْٛ  ‟al-nau :     إٌََّ

ء   ْٟ  syai‟un :       َش

ْشدُ  ِِ  umirtu :   أُ

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), alhamdulillah dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contah : 
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Syarḥ al-Arba‟īn al-Nawāwī 

Risālah fī Ri‟āyah al-Maṣlaḥah 

9. Lafẓ al-Jalālah  (  ّٰللاه) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa  nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

 ِ ُٓ ّٰللاه  billāh ثِبّلِلهِ  dīnullāh ِد٠ْ

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 ِ ِخ ّٰللاه َّ ْٟ َسْح ُْ فِ ُ٘  hum fī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
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Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur‟ān 

Naṣr Hāmid Abū Zayd 

Al- Tūfī 

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī‟ al-Islāmī 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abu) 
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B. Daftar Singkatan 

 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subḥānahū wa ta‟ ālā 

saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

as = „alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān /3: 4  

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Siti Amalia, 2022. "Strategi Penjualan Produk HNI-HPAI dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa IAIN Palopo)" 

Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan 

Mukhtaram Ayyubi. 

Skripsi ini membahas tentang strategi penjualan produk HNI-HPAI dalam 

perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus pada mahasiswa IAIN Palopo). 

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui penjualan produk HNI-HPAI dalam 

tinjauan hukum ekonomi syariah. Dan untuk mengetahui pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian produk HNI-HPAI. Jenis penelitian yang digunakan merupakan 

kualitatif dengan metode pendekatan normatif, empiris dan sosiologis. Subjek dan 

objek penelitian yaitu HNI-HPAI, mahasiswa IAIN Palopo dan hukum ekonomi 

syariah, untuk instrumen pengumpulan datanya menggunakan wawancara, kuesioner 

dan dokumentasi. Selain dari data primer, data juga didapatkan dari data sekunder 

yang kemudian diolah dengan teknik editing, coding dan organizing serta di analisis 

dengan teknik induktif, deduktif dan deskriptif analitik. Pemeriksaan keabsahan 

datanya menggunakan triangulasi dan bahan referensial yang cukup. Hasil penelitian 

skripsi ini menunjukkan bahwa: Penjualan produk HNI-HPAI sudah sesuai dengan 

hukum ekonomi syariah karena dalam prakteknya terdapat akad Wakalah bil Ujrah. 

Tercapai dan dilampauinya target penjualan berhak diberikan bonus oleh perusahaan, 

sehingga Agen dapat naik level dan mendapat imbalan yang lebih besar atas usahanya 

sendiri. Bukan hasil dari Money Game dan Maysir,  sebagaimana yang diharamkan 

oleh Allah Swt. Tidak ada unsur penipuan karena produk yang dijual riil bentuknya. 

Tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan dzalim, karena harga  

telah ditetapkan oleh perusahaan dengan adil. HNI-HPAI juga telah memenuhi 

prinsip syariah, berdasarkan SK. No. 002.124.01/DSN-MUI/1/2022. Dan harga cukup 

pengaruh terhadap keputusan pembelian produk HNI pada kasus mahasiswa IAIN 

Palopo.  

Kata Kunci: Strategi, HNI-HPAI, Hukum Ekonomi Syariah. 
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  BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

             Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, sebanyak 86,88% 

penduduk indonesia beragama Islam.
1
 Sehingga tidak heran, jika umat 

Muslim dalam menentukan sesuatu harus didasari pada aturan-aturan yang telah 

ditentukan syariat Islam. Segala aktifitasnya harus berdasarkan ajaran Islam, 

salah satunya adalah dalam hal mengkonsumsi suatu produk dalam sehari-hari. 

Manusia membutuhkan makanan, pakaian, perlindungan, keamanan, hak milik 

dan berbagai hal lainnya untuk tetap bertahan hidup. 

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat 

memiliki atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh penjual 

untuk satu harga yang sama tergadap semua pembeli.
2
 Penentuan harga 

merupakan salah satu aspek pentig dalam kegiatan pemasaran. Penentuan harga 

menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga merupakn salah 

satu penyebab laku tidaknya produk atau jasa yang ditawarkan.
3
 

                                                             
1 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-

beragama-islam diakses pada tanggal 03 Oktober 2021, pukul 16.00 WITA. 

 
2
 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali, 2013), 

hlm. 71. 
3
 Agus Sucipto, Studi Kelayakan Bisnis Analisis Intergratif dan Studi Kasus, (Malang:UIN-

Maliki Press,2011), hlm. 68. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam
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Produk yang ditawarkan oleh PT. HNI-HPAI bukan merupakan produk 

baru dikalangan masyarakat, hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat 

yang sudah mengonsumsi produk ini. Namun demikian, persaingan bisnis untuk 

produk halal sangat kompetitif karena saat ini mulai bermunculan produk-

produk halal dengan kualitas yang baik dan harga bersaing. 
4
 

  Salah satu perusahaan yang menggunakan MLM (multi level marketing) 

sebagai sistem pemasarannya adalah perusahaan Herba Penawar Al-Wahida 

Indonesia (HPAI). Perusahaan HPAI adalah perusahaan yang telah dikaji oleh 

panel syariah yaitu sebuah kajian dan pemantauan yang dilakukan oleh para 

ulama untuk memastikan jual beli pada perusahaan tersebut telah berjalan 

sesuai dengan tuntunan syariah yang berfokus kepada konsumen muslim, yang 

memiliki standarisasi produk yaitu halal dan toyyib.
5
 

  HNI-HPAI fokus pada kualitas produk yang berlandaskan alamiah, 

ilmiah, dan ilahiah. Produk HNI-HPAI yang dijul adalah produk kualitas 

terbaik. Standar kualitas produk HNI-HPI dibuktikn dengan produk-produk 

yang memiliki kelengkapan perizinan dan sertifikat halal MUI. HNI-HPAI 

sebagai perusahaan bisnis halal network fokus pada bisnis produk herbal yang 

terdiri dari produk-produk obat, suplemen, minuman kesehatan, dan kosmetik, 

                                                             
4 Sihotang. M.K, Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk (studi Kasus pada Konsumen Produk PT. HNI-HPAI), Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 

Triangel, 2020, h. 400-401. 
5
 Sarwedi Rambe, “Penetapan Harga Produk pada PT Herba Penawar Al Wahida Indonesia”, 

Skripsi S1, Pekanbaru: UIN SUSKA, 2012, h. 2. 



3 
 

 

masing-masing jenis produk tersebut memiliki khasiat dan manfaat yang tidak 

perlu diragukan lagi karena telah dibuktikan.
6
 

   Produk-produk HNI-HPAI sangat banyak, untuk kebutuhan sehat 

keluarga sehari-hari yang setiap waktunya terus dikembangkan dan diperluas 

sektor pemanfaatannya, diantaranya: 

1) Produk harian, seperti pasta gigi, sabun mandi, sabun deterjen. 

2) Produk Food dan Beverages, seperti kopi sehat, teh herbal, susu kambing, 

minuman sehat keluarga. 

3) Produk Kosmetik Muslimah, seperti kosmetik muslimah untuk kecantikan 

kulit dan wajah, yang halal, sehat dan islami. 

4) Produk Kesehatan Muslimah, seperti pembalut dan pantyliner herba yang 

halal, sehat dan berkualitas. 

5) Produk Kesehatan Keluarga Harian, yaitu herba dan multivitamin 

bermanfaat untuk seluruh keluarga, termasuk anak-anak.
7 

Kaidah Fiqih mengenai Hukum Jual Beli dalam Islam: 
 

 ُِ ًُ َػٍَٝ اٌتَّْحِش٠ْ ١ْ ٌِ ًُ فِٝ اأْلَْش١َبِء اإِْل ثَبَحخ َحتَّٝ ٠َذُيَّ اٌْذَّ   اأَْلَْص
Terjemahanya: 

“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang 

melarangnya (memakrukannya atau mengramkannya)”.
8
 

                                                             
6 Tim HNI HPAI, Panduan Sukses HPAI, (Jakarta Timur: Halal Network International,tth) h. 

16 
7
 Ramly Firly B. Zulchaidir, The Master Book: To Be The Best Market Leader, 

(Cikarang:Fighter Publishing, 2018) h. 31-32 
8
 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Edisi 1,Cet.2 (Depok: PT Rajagrafindo 

Persada,2017) h.284  
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Segala bentuk jual beli adalah boleh selama belim ada dalil yang 

melarang jual beli tersebut. Pada bisnis. Pada bisnis Multi Level Marketing 

ada beberapa sistem yang harus memenuhi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam 

bisnis konvensional tujuannya utamanya ialah untuk mencari keuntungan 

semata berbeda dengan ekonomi islam yang tujuannya ilah untuk 

kemaslahatan dan kesejahteraan ummat islam. Islam tidak tidak melarang 

untuk melakukan bisnis selagi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. 

Dalam hukum ekonomi syariah harus sesuai dengan syariat Islam dan 

tidak di perbolehkan melakukan transaksi riba karena Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba seperti yang terdapat dalam 

surah AI-Baqarah:275.
9 

 ٌِ ِّۚ رَٰ ّظِ َّ
ٌۡ َٓ ٱ ِِ  ُٓ َُ ٱٌَِّزٞ ٠َتََخجَُّطُٗ ٱٌش١ََّۡطٰ ب ٠َمُٛ َّ َْ إِْلَّ َو ٛ ُِ اْ َْل ٠َمُٛ ٰٛ ثَ َْ ٱٌّشِ َٓ ٠َۡأُوٍُٛ ُۡ ٱٌَِّز٠ ُٙ َه ثِأََّٔ

ٓ َخبَٓءُٖۥ  َّ  فَ
اِّْۚ ٰٛ ثَ ََ ٱٌّشِ َحشَّ َٚ ج١ََۡغ 

ٌۡ ُ ٱ ًَّ ٱّلِلَّ أََح َٚ  
اْْۗ ٰٛ ثَ ًُ ٱٌّشِ ۡث ِِ ج١َُۡغ  ٌۡ ب ٱ َّ اْ إَِّٔ ٓٛ ٰٝ لَبٌُ َٙ َ ثِِّٗۦ فَٲٔت ٓ سَّ ِِّ ِػَظٞخ  ۡٛ َِ

  َْ ٍِذُٚ ب َخٰ َٙ ُۡ ف١ِ ُ٘ ُت ٱٌَّٕبِسِۖ  ئَِه أَۡصَحٰ
ٓ ٌَٰ ْٚ ُ ٓۡ َػبدَ فَأ َِ َٚ  ِِۖ ُشُٖۥٓ إٌَِٝ ٱّلِلَّ ِۡ َ أ َٚ ب َعٍََف  َِ    فٍََُٗۥ 

Terjemahannya:  

 

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu 

karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat 

peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan menjadi urusannya kepada Allah. Barang siapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” 

 

IAIN Palopo adalah salah satu kampus yang memiliki mahasiswa 

muslim terbanyak di Kota Palopo. Yang menurut pangkalan data Pendidikan 

                                                             
9
 Drs. Faisal Badroen , MBA.,et al. Etika Bisnis Dalam Islam, (Yogyakarta: Prenamedia 

Group, 2018) h. 100. 
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tinggi, data pelaporan tahun ganjil 2021 mencapai 11.565 mahasiswa.
10

  

Memiliki empat fakultas, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kegururan (FTIK), Fakultas Syariah dan Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD). Memiliki 17 program studi untuk 

jenjang S1, dan 3 program studi untuk jenjang S2. 

Produk-produk HNI-HPAI sudah berkembang di Kota Palopo, 

khusunya pada mahasisiwa IAIN Palopo. Dengan demikian, apakah yang 

membuat mahasiswa IAIN Palopo tertarik membeli dan mengkonsumsi 

produk HNI-HPAI tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat 

judul „Strategi penjualan produk HNI-HPAI dalam perspektif hukum ekonomi 

syariah (studi kasus pada mahasiswa IAIN Palopo)‟. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi penjualan produk HNI-HPAI dalam perspektif hukum 

ekonomi syariah? 

2. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk HNI-

HPAI? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi penjualan produk HNI-HPAI dalam perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah! 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk 

HNI-HPAI! 

                                                             
10

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/RUNEMEIzNTEtMDQ3Ny00OEZBLUI3QUEtOD

UzNkI3RjAzNTM3 diakses pada 14 April 2022,  pukul 08.50 WITA. 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/RUNEMEIzNTEtMDQ3Ny00OEZBLUI3QUEtODUzNkI3RjAzNTM3
https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/RUNEMEIzNTEtMDQ3Ny00OEZBLUI3QUEtODUzNkI3RjAzNTM3
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penilitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah 

dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. 

Selain itu dapat memperkuat dan menyempurkan teori-teori sebelumnya. 

Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin 

mengetahui  dan mengkaji terkait. Pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian produk serta strategi penjualan produk dan kesesuaian proses 

jual-beli produk, dalam pandangan etika bisnis islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

 Menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir 

kritis yang berkaitan dengan bagaimana produk berkualitas, serta cara 

strategi dalam penjualan produk dan etika bisnis islam, salah satu 

pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo. 
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b. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pemahaman kepada mahasiswa IAIN Palopo beserta stokis HNI-HPAI 

terkait produk yang berkualitas serta strategi dalam penjualan produk 

dan bagimana etika dakam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam. 
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 BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat menghasilkan 

beberapa karya yang dapat dikembangkan dalam dunia akademisi, sehingga 

dengan adanya penelitian tersebut dapat menjadi referensi dalam menjawab 

masalah yang muncul dikemudian hari, adapun hasil penelitian yang terdahulu 

yang relevan dalam penelitian ini yaitu: 

Jurnal Siti Aisyah, 2020, Jurnal Universitas Islam Indagiri yang 

berjudul “Strategi Pemasaran HNI-HPAI Dalam Meningkatkan jumlah 

konsumen: Studi Analisis Konsep Pemasyaran Syariah.” Jurnal ini 

menjelaskan bagaimana strategi pemasaran HNI-HPAI dalam meningkatkan 

jumlah konsumen dan bagaimana pandangan syariah terhadap strategi 

pemasaran HNI-HPAI dalam meningkatkan jumlah konsumen. 

Skripsi Dewi Wahyuni,2021, S1 Institut Agama Islam Negri Palopo, 

yang berjudul “Sistem Multilevel Marketing Syariah Halal Network 

Internasional PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Agen Stok Halal Mart Palopo)”. Skripsi 

ini menjelaskan regulasi pemasran produk HNI-HPAI pusat memiliki sistem 

perekrutan, pendistribusian produk, pembinaan agen dan pembagian 
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keuntungan. Kemudian secara keseluruhan  sistem MLM Syariah HNI-HPAI 

yang ada di kota palopo telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Dan sistem MLM Syariah HNI-HPAI Agen Stok 

palopo menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai dengan 

syariah islam. 

Skripsi Kartika Indria Sari, 2020, S1 UIN Raden Intan Lampung, yang 

berjudul “Strategi Komunikasi Pemasaran Halal Network Internatonal-Herba 

Penawar Alwahida Indonesia (HNI HPAI) Dalam Menarik Minat Beli 

Konsumen Muslim di Bandar Lampung (Studi Business Center HNI HPAI 

Cabang Lampung 3)”. Skripsi ini Menjelaskan profil Perusahaan Herba 

Penawar Alwahida Indonesia-Halal Network International (HNI-HPAI), yang 

merupakan salah satu perusahaan yang terdaftar dalam Asosiasi Penjualan 

Langsung Indonesia (APLI) dan telah mendaptkan sertifikat halal oleh DSN-

MUI yang berfokus pada pemasaran produk-produk halal. Dengan Konsep 

Network Marketing, HNI-HPAI memiliki jaringan yang cukup luas, dimana 

salah satu cabang perusahaan ini berada di wilayah Kota Bandar Lampung. 

Terdapat tiga hal yang menjadi fokus masalah dalam skripsi ini, yaitu: 

pertama, bagaimana sisitem pemasaran yang dilakukan oleh stokis HNI-

HPAI. Kedua, bagaimana sistem penjualan yang dilakukan oleh stokis HNI-

HPAI. Ketiga, bagimana sistem pemasaran dan penjualan presfektif ekonomi 

islam. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penjualan yang 
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dilakukan oleh stokis HNI-HPAI apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan 

oleh ekonomi Islam. 

B. Deskrispi Teori 

1. Hukum Ekonomi Syariah 

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Arab hukm yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan  (Provision). 

Dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas 

sesuatu atau meniadakannya.
11

 Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa 

kajian ilmu ekonomi islam terikat dengan nilai-nilai islam, atau dalam istilah 

sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-

haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut 

menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. 

Pemakaian kata syariah sebagai fiqih tampak secara khusus pada 

pencantuman syariah islam sebagai sumber legilasi di beberapa negara 

muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah. 

Secara sudut pandang ajaran islam, istilah syariah sama dengan syariat 

(tamarbuthoh di belakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang 

mengarah pada makna fiqih dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadis-hadis 

hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah 

dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al-Qur‟an dan Hadist. 

                                                             
11

 HA. Hafizah Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiat Baru Van Hoeven, (Jakarta, 

FIK-IMA, 1997), h. 571. 
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Hal ini memberikan tuntunan kepada masyarat Islam di Indonesia untuk 

membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan 

dalil-dalil pokok yang ada dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Dengan demikian, 

dua istilah tersebut apabilah disebut dengan istilah singkat ialah sebagai 

Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah. 

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah 

pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah 

UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan 

kemauan msyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang 

ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan 

kemauan politik untuk mengadopsi hukum fikih dengan penyesuaian terhadap 

situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus 

merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa 

bersifat memaksa sebagai hukum. 

Dalam konteks masyarakat “Hukum Ekonomi Syariah” bererti hukum 

ekonomi islam yang digalidari sistem ekonomi islam yang ada dalam 

masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh 

masyarakat. Pelaksanaan sisiteme ekonomi oleh masyarakat membutuhkan 

hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum yang menyelesaikan 

masalah segketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain 

Sistem Ekonomi Syariah memrlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah 
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untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam 

masyarakat. 

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 

Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

(UUPA) UU No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan ummat Islam Indonesia saat ini. Dengan 

perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenangan 

menyelesaikan sengketa  di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan 

sadaqah asaja, melainkan juga menangani permohonan pengankatan anak 

(adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak 

milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dengan ekonomi syariah. 

Hubungan dengan wewenang baru PA ini, dalam pasal 49 UU dirubah menjadi.
12

 

1) Isi KHES berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang berikut 

ini: 

a. Perkawinan 

b. Waris 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

                                                             
12

 http://ilma92.blogspot.com/2014/01/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html diakses pada 

tanggal 31 Maret 2022, pukul 20.00 WITA. 

http://ilma92.blogspot.com/2014/01/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html
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f. Zakat 

g. Infaq 

h. Shadaqah 

i. Ekonomi syariah 

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah ialah perbuatan atau kegiatan usaha 

yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi 

a. Bank syariah 

b. Lembaga keuangan mikro syariah 

c. Asuransi syariah 

d. Resuransi syariah 

e. Reksadana syariah 

f. Obligasi dan surat berharga berjangka menenganh syariah 

g. Sekuritas syariah 

h. Pembiyaan syriah 

i. Pegadaian syariah 

j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah 

k. Bisnis syariah 

1. Prinsip-Prinsip Ekonomi syariah 

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah 

sekedar trustee (pemegang saham). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti 

ketentuan Allah dalam segala aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang harus 
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dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistis dan alam dan kehidupan sosial, tetapi 

juga bersifat teologis (uluhiyyah) dan moral (khuluqhiyah).
13

 

Ada tiga aspek yang mendasar dalam ajaran islam yaitu aspek akidah 

(tawhid), hukum (syari‟ah), dan akhlak. Ekonomi Islam dalam dimensi 

kaidahnya mencakup atas dua hal yaitu: 

a. Pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat ekonomi ilahiyyah. 

Segala pembahasan yang yang berkaitan dengan ekonomi islam sebagai 

ekonomi ilahiyyah, berpijak pada ajaran tauhid uluhiyyah. Ketika orang 

mengesahkan dan menyembah Allah ,dikarenakan kapasitas Allah sebagai 

dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukannya. Hal ini 

berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang 

dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. 

b. Pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat Rabbaniyyah 

Tauhid Rabbaniyyah adalah mengesahkan Allah melalui segala hal 

yang telah diciptakannya, dengan selalu meyakini bahwa Allah merupakan 

pencipta alam semesta, Allah juga sang pemberi rezeki, dan Allah adalah 

Tuhan pengatur alam semesta. Hal ini dalam rangka untuk pengabdian 

kepada Allah. Menyembahnya berarti juga harus bisa mengelola segala 

anugerahnya, sehingga bisa membawa manfaat bagi manusia. 

                                                             
13

 Abdul Kadir, Ika Yuni, Prinsip Dasar Ekonomi Presfektif Maqashid al-Syariah. (Jakarta 

:Kencana.2014) h.8 
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Dalam Hukum Ekonomi Syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara, 

terhadap prinsip-prinsip yang harus dipatuhi apabila sebuah interaksi antara 

manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. 

Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktifitas 

ekonomi. Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha ketika 

mendeskrifsikan fiqh al-mu‟amalah maka setidaknya ditemukan empat 

prinsip yaitu: 

1) Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 

melarangnya 

2) Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka 

diantaranya. 

3) Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangnya maslahat 

dan menolak mudharat (jalh al-maslahah wa dar‟a al-mafasid) 

4) Dalam aktifitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan 

unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan hukum syara.
14

 

   Sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan bagian dari 

konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang ditujunya adalah 

memperkenalkan sistem nilaidan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam atau syariah secara garis besar, antara lain: 

  

                                                             
14

 Faturahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013).h. 149 
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1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai 

pemberian atau titipan Tuhan terhadap manusia dan harus 

memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi, guna 

memenuhi kesejahterahan secara bersama. 

2. Silam mengakui kepemilikan secara pribadi dalam batas-batas tertentu 

termasuk kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan 

islam. 

3. Kekuatan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama. 

4. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunanaya direncanakan 

untuk kepentingan orang banyak. 

5. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk  

pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan  perorangan, 

pemerintah maupun instansi lainnya.
15

 

    Sedangkan menurut Sjaichul Hadi Permono dan di dalam satu karyanya, 

formula zakat, menuju kesejahteraan sosial, mengidentifikasi beberapa prinsip 

zakat, menuju kesejahteraan sosial, mengidentifikasi beberapa prinsip-prinsip 

ekonomi Islam, yakni: 

1. Prinsip keadilan, prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan merupakan 

prinsip yang penting.
16

 Sebgimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil 

                                                             
15

 Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. (Jakarta 

:Kharisma putrautama 2012).h. 75 
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diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain. Terdapat dalam 

surah an-nahl ayat 90: 

2. Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan) pemberian manfaat kepada orang lain 

lebih dari pada hak orang lain itu. 

3. Prinsip Al-Mas‟uliyah (pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai 

aspek yakni : (mas‟uliyah al-afrad), pertanggung jawaban dalam msyarakat 

(mas‟uliyah al-mujtama). Manusia dalam masyarakat diwajibkan 

melksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota 

masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah 

(mas‟uliyah al-daulah), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.
17

 

4. Prinsip Al-Kafiyah (kecukupan), tujuan pokok dari prinsip ini untuk 

membasmi kekafiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota 

dalam masyarakat. 

5. Prinsip Al-Wasathiyah (al-l‟tidal,moderet,keseimbangan), syariat islam 

mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan 

keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. 

6. Prinsip kejujuran dan kebenaran,prinsip ini merupakan sendi ahlak 

karimah. Prinsip ini meliputi: 

                                                                                                                                                                              
16

 Sjaichul Hadi Permono, Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial. (Surabaya:Aulio 

2005).h.25 
17

 Sjaichul hadi Permono, Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial. (Surabaya: Aulio 

2005).h. 46-49 
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a. Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, 

jelas dan pasti baik benda yang diakad, maupun harga barang yang 

diakadkanitu. 

b. Islam melarang pembayaran bunga(riba) atas berbagai bentuk pinjaman, 

apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, 

pemerintah maupun instansi lainnya.
18

 

c. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang 

merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. 

d.  Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. 

e.  Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi 

terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat di larang. 

2. Multi level Marketing (MLM) Syariah 

a. Pengertian Multi Level Marketing (MLM) 

                Pengertian Multilevel Marketing atau disingkat MLM adalah 

sebuah sistem pemasaran moderen melalui jaringan distribusi yang dibangun 

secara permanen dengan mempromosikan pelanggan perusahaan sekaligus 

sebagai tenaga pemasaran.
19

 

   Multi Level Marketing yang lebih dikenal dengan MLM adalah, “sebuah 

sistem penjualan langsung, dimana barang dipasarkan oleh para konsumen 

langsung dari produsen. Para konsumen selakigus memasarkan barang 

                                                             
18

 Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. (Jakarta 

: Kharisma putrautama 2012).h.75 
19

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, Ed. l, Cet. 3(Jakarta: Amzah, 2015), h.613. 
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mendapat ombalan bonus. Bonus tersebut diambil dari keuntungan penjualan 

setiap pembeli yang dikenalkan oleh pembeli yang dikenalkan oleh pembeli 

pertama berdasarkan ketentuan yang diatur.
20

 

   Pada saat pemeblian produk, pembeli memperoleh program atau dapat 

menjualnya kembali. Selain itu dia mendapat kesempatan untuk bergabung 

dalam jaringan untuk meriah keuntungan  dengann cara memasarkan barang 

kepada oarang-orang terdekat. Karena ia telah berusaha meyakinkan pihak 

lain utnuk membeli produk dan juga telah membeli produk dan juga ia telah 

melatih orang-orang yang membeli produk melaluinya untuk menggunakan 

produk dan memasarkan ke pihak lain. Pada saat mendapatkan 9 orang 

membeli produk baik langsung maupun tidak. Dengan syarat 2 orang pembeli 

produk langsung melaluinya maka perusahaan akan memberikan bonus 

sebagai motivasi agar terus memasarkan produk dan akan terus menerima 

bonus selama orang membeli produk melalui jaringannya.
21

 

  Di samping memberikan kebebasan yang sangat luas dalam melakukan 

kegiatan transaksi bisni, isalam juga memberikan batsan-batasan atau rambu-

rambu yang harus di perhatikan oleh setiap pelaku bisnis. Di antara rambu-

rambu tersebut adalah bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan tidak boleh 

mengandung unsur dharar (merugikan), gharar (manipulasi), jahala 

                                                             
20

 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontenporer, (Bogor: PT. Berkat Mulia 

Insani,2012), h.353 
21

 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontenporer, h. 354 
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(ketidakjelasan), dan zulm (menganiaya pihak lain), serta maisir (judi), riba 

(bunga), ikhtikar (penimbunan), dan bathil.
22

 

   Multi Level Marketing atau MLM yang menggunakan strategi pemasaran 

secara bertingkat (levelisasi) dilihat dari sistem dan akadnya tidak ada yang 

bertantangan dengan prinsip-prinsip yang di dapat dalam islam. Konsumen 

atau pelanggan yang juga yang bertindak sebagai penjual merupakan hal yang 

wajar san di bolehkan sepanjang tidaknya tidak melanggar rambu-rambu yang 

disebutkan diatas. Bahkan dalam bisnis MLM ini terkandung unsur-unsur 

positif, seperti unsur silahturrahmi,dakwah, dan tarbiyah.
23

 

Bisnis MLM agar sesuai dengan syariah, maka harus di penuhi beberapa 

syarat sebagai berikut:
24

 

a. Produk yang dipasarkan harus halal, thayyib (berkualitas), dan 

menghindari syubhat. 

b. Sistem akadnya harus memnuhi kaidah dan rukun jual beli sebagaimana 

yang terdapat dalam hukum islam. 

c. Kegiatan oprasional, kebijakan, coporate culture, dan sistem akutansinya 

harus sesuai dengan syariah. 

d. Tidak ada upaya untuk melakukan mark up harga barang yang melampaui 

batas kewajaran (misalnya dua kali lipat), sehingga anggota terzalimi 

                                                             
22

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamlat.., h. 615. 
23

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamlat.., h. 615. 
24

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah...., h 618-619 
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dengan harga yang sangat mahal, tidak sepadan dengan kualotas dan 

manfaatnya. 

e. Struktur manajemennya memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang 

terdiri dari beberapa ulama yang memahami masalah ekonomi. 

f. Formula insentif harus adil, tidak menzalimi down line dan tidak 

menempatkan up line hanya anggota yang menerima pasif income tanpa 

bekerja. 

g. Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota. 

h. Tidak ada eksploitas dalam aturan pembagian bonus antara orang yang 

awal menjadi anggota dengan yang akhir (belakangan) 

i. Bonus yang diberikan harus jelas angka nisabnya sejak awal. 

j. Tidak menitikberatkan kepada barang-barang tersier ketika ummat masih 

bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer. 

3. Jual Beli 

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan al-ba‟i yang berarti 

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-

ba‟i dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawanya, 

yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-bai 

mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah 

pengertian jual beli (al-bay) secara defenitif yaitu tukar-menukar harta benda 

atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara 

tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, syafi‟iyah, dan 
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Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba‟i), yaitu tukar-menukar harta dengan harta 

pula dalam bentuk pemindaan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 

ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba‟i adalah jual beli antara benda 

dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. 

2). Rukun (Unsur) Jual Beli 

a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli 

b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang 

c) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah 

pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik itu 

tindakan berbentuk kata-kata maupun perbuatan. 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu: 

(1) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri 

atas penjual, pembeli, dan pihak yang lain yang terlibat dalam perjanjian 

tersebut.  

(2) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang 

tidak berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak, yang terdaftar maupaun yang tidak terdaftar. Syarat 

objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang 

diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat 

diserahkan, barang yang diperjual beliakn harus berupa barang yang 

memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, 

barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli kekhususan 
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barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjjukan dianggap 

memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan 

lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada 

waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur 

menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau 

keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang 

ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak 

diketahui, dan satyan komponen dari barang yang dipisahkan dari 

komponen lain yang tidak terjual. 

Kesepaktan, Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan 

isyarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. 

Ada dua bentuk akad, yaitu: 

(a) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab, 

yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. 

(b) Akad dengan perbuatan, dinamkan juga dengan mu‟athah.25 

3.) Hukum Jual Beli 

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur‟an, Sunnah dan Ijma. Adapun dalil Al-

Qur‟an adalah. 

a) Surat Al-Baqarah ayat 275 

.. ًَّ أََح َٚ ُ ج١َۡغَ  ٱّلِلَّ ٌۡ ََ  ٱ َحشَّ اْ َٚ ٰٛ ثَ  ...ٱٌّشِ
Terjemahannya : 

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
26

 

                                                             
25

 Yusuf Alsubaily, Fiqih Perbankan Syariah: Pengantar Fiqih Muamalah dan aplikasinya 

dalam Ekonomi Moderen, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, (ttp:Darul Ilmi, tt.), h. 6. 
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b) Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari 

Rasulullah Saw, beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas 

dasar saling ridha.” Surat an-Nisa ayat 29 

ٌَُىُ ث١ََُٕۡىُ  َٰٛ ِۡ َ اْ أ ٓٛ ًِ ثِ َْل تَۡأُوٍُ ِط جَٰ ٌۡ ُِّۡۚ  ٲ ٕىُ ِِّ َشحً َػٓ تََشاٖض  َْ تَِدٰ ٓ أَْ تَُىٛ  إِْلَّ
Terjemahannya : 

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu.”
27

 

c) Hadis 

ِٓ َحذَّثََٕب ٠َ  ِٓ َسافِغِ ْث ِٓ ِسفَبَػخَ ْث ْٓ َػجَب٠َخَ ْث ً  أَثِٟ ثَْىش  َػ ائِ َٚ  ْٓ ٞ  َػ ْغؼُِٛد َّ
ٌْ ِض٠ذُ َحذَّثََٕب ا

 ًُ َّ ٌَْىْغِت أَْط١َُت لَبَي َػ ٞ  ا َ ِ أ ًَ ٠َب َسُعَٛي ّٰللاَّ ِٓ َخِذ٠ح  لَبَي ل١ِ ِٖ َسافِغِ ْث ْٓ َخذِّ َخِذ٠ح  َػ

 َِ ً  ث١َْغ   ُو َٚ  ِٖ ًِ ث١َِِذ ُخ  28. )سٚاٖ أحّذ(.ْجُشٚس  اٌشَّ
Terjemahannya : 

            “Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan 

kepada kami Al Mas'udi dari Wa`il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah 

bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, 

"Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling 

baik?" beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya 

sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad) 

      Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari 

Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling 

ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “Usaha 

seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual 

beli yang mabrur dalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, 

sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran 

itu adalah penyembuyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna 

                                                                                                                                                                              
26

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, 

(Bandung: Cordoba, 2019) h. 47. 
27

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, 

(Bandung: Cordoba, 2019) h. 83. 
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Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal,  

Kitab : Musnad Penduduk Syam, Juz 4, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 141. 
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khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang 

dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak 

benar atau memberitahu harta yang dusta.
29

 

1) Syarat Sahnya Jual Beli 

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh 

syarat,yaitu: 

a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah 

pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, 

berdasarkan firman Allah dalam QS. An-nisa‟(4) :29, dan Hadis Nabi 

Riwayat Ibnu Majah: “Jual beli haruslah atas dasar kerelaan suka 

sama suka”. 

b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu 

orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dapat 

dilakukan oleh anak di bawa umur, orang gila, atau idiot tidak sah 

kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah 

seperti membeli kembang gula, korek api, dan itu menurut cara yang 

patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, 

maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai 

penawas. (QS. An-nisa : 6) 

c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh 

kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum 
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dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW 

Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut:“Janganlah engkau 

jual barang yang bukan milikmu.” 

d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak 

boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-

lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: 

“Sesunggunya Allah bila mengharamkan suatu barang juga 

mengharamkan nilai jual barang tersebut.” 

e) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakn. Maka tidak 

sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat 

diserahterimakn. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: 

“Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang  

jual beli gharar (penipuan).” 

f) Objek juak beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka 

tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus 

melihat terlebih dahulu barang tersebut  dan/atau spesifikasi barang 

tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut 

g) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana 

penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang 
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tidak kita sepakati nantinya.” Hal inii berdasarkan Hadis Riwayat 

Muslim tersebut.
30

 

C. Kerangka Berikir 

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang  

menjadi objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini disusun 

dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan 

atau terkait. Kerangka pikir merupakan gambaran dari argumentasi peneliti 

dalam merumuskan penelitian, Kerangka pikir juga harus dari pemikiran 

sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain. 

Adapun kerangka Pikir dalam penelitian ini yaitu: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research) yaitu  

pengumpulan data...primer...dan...merupakan suatu penelitian lapangan yang 

dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkkan pada kegiatan 

lapangan.
31

 jenis penelitian kualitatif digunakan apabila ingin melihat dan 

mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya 

menemukan kata (meaning) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu 

masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa 

gambar, kata maupun kejadian.
32

 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research), karena dilihat dari tujuan yang dilakukan peneliti untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan sesuatu unit sosial individu, kelompok, lembaga atau 

masyarakat.
33
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Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 1. 
32

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Prenada Media, 2016) h. 43. 
33 Sumandi Suryabrata, Metodologi penelitian, (Rajawali pers: Jakarta, 2010), h. 81. 
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2. Pendekatan 

a) Normatif 

Pendekatan Normatif, yaitu peneliti berusaha  menelaah dan 

menganalisis teori-teori/konsep-konsep yang ada dalam berbagai sumber 

hukum Islam dan menurut para ahli yang berkaitan dengan pengaruh harga 

dan strategi penjualan terhadap keputusan pembelian produk HNI-HPAI 

dalam perspektif etika bisnis Islam. 

b) Empiris 

Pendekatan Empiris suatu pendekatan penelitian yang digunakan 

untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. 

Penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari 

mahasiswa melalui penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara 

maupun kuesioner yang terkait dengan pengaruh harga dan strategi 

penjualan terhadap keputusan pembelian produk HNI-HPAI. 

c) Sosiologis 

Pendekatan Sosiologis yaitu peneliti berusaha untuk mendeskripsikan 

objek penelitian dengan memperhatikan persoalan perilaku yang tumbuh 

dan berkembang di mahasiswa IAIN Palopo tentang keputusan pembelian 

pruduk HNI-HPAI. 
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B. Fokus Penelitian  

Berangkat dari rumusan masalah diatas, serta untuk memudahkan 

pembahasan dalam penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan penelitian 

sebagai berikut untuk diangkat: 

1. Strategi penjualan produk HNI-HPAI dalam presfektif Hukum Ekonomi 

Syariah. 

2. Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk HNI-HPAI. 

C. Defenisi Istilah 

Penelitian ini berjudul “strategi penjualan produk HNI-HPAI dalam 

presfektif ekonomi Syariah (studi kasus pada mahasiswa IAIN Palopo) ”.  

Untuk menghindari adanya makna ganda ataupun yang kurang jelas dalam 

penelitian ini, maka sangat penting untuk menuliskan definisi istilah untuk 

mencegah kesalahan penafsiran dan untuk mempermudah penelitian ini. 

1. HNI atau Halal Network Internasional adalah perusahaan yang fokus 

dalam membangun kekuatan ekonomi keluarga dan masyarakat, dengan 

pola Bisnis Network Marketing Syariah. Yakni  dengan menjadikan 

semua orang diberikan peluang yang sama untuk bisa sukses menjadi 

entrepreneur dengan modal yang rendah, dengan cara yang mudah, 

bekerja dan bergerak dengan sistem, dalam amal jama'i yang saling 

mendukung dan membantu. Halal menjadi fokus utama di HNI, sehingga 

dengan komitmen membangun kekuatan pemasaran produk halal yang 
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berkualitas tinggi dan terbaik di jenisnya. Dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat secara praktis sesuai kaidah syariat Islam. 

2. HNI memiliki produk yang jelas adanya, dengan konsep produksi yang 

menggabungkan sinergi Sunnah Nabi saw dengan tradisi herbal lokal, 

memenuhi standar kualitas produk yang aman dan baik. Dan sesuai 

regulasi pemerintah setiap negara, serta jaminan halal dan berkualitas 

terbaik untuk ke semua jenis varian produk HNI, dengan harga yang 

murah dan terjangkau oleh masyarakat. HNI memiliki sistem pemasaran 

(marketing plan) atau lebih dikenal dengan Success Plan HNI, yang 

memenuhi prinsip keadilan dan juga sangat menguntungkan dalam 

konteks bisnis, sesuai Syariah Islam. 

3. Di HNI, para mitra diberikan pembinaan berupa seminar nasional, kuliah 

herbal thibbunnabawi, dan home sharing. Mitra HNI  mengikuti pembinaa 

berupa home sharing yang mendatangkan para petinggi di HNI. Home 

sharing adalah media edukasi dan pembinaan sukses bisnis di HNI, 

berfungsi sebagai jantung bisnis untuk memompa semangat sukses 

berprestasi, rasa kekeluargaan, mudah, sederhana dan dilakukan secara 

rutin terpola. Home sharing bertujuan menjadi fasilitator potensi tim untuk 

saling berbagi motivasi dan edukasi, membuat target, rencana, strategi, 

serta melakukan evaluasi kerja dan sekaligus koreksi jika ada langkah-

langkah yang kurang tepat. 
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D. Desain Penelitian 

   Desain penelitian merupakan maps yang menjadi pedoman seorang 

peneliti dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai 

dengan tujuan dari penelitian. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika 

tidak maka peneliti akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan 

sesuai dengan tujuan peneliti.
34

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuanlitatif dengan tujuan mengetahui pengaruh harga dan strategi penjualan 

produk HNI-HPAI dalam presfektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus 

pada mahasiswa IAIN Palopo). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis data primer dan  data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara berdasar pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sedangkan 

data sekunder diperoleh dari  hasil studi pustaka sebelumnya yang terkait 

dengan penelitian. 

E. Data dan Sumber Data 

Sumber data penelitian ini dapat diklasifikan menjadi sumber primer 

dan sumber sekunder: 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber 

pertama yang secara umum yang kita sebut sebagai narasumber.
35

 Penelitian 
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Jonathan sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,Edisi Pertama (Yogyakarta : 
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35
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dilakukan dengan cara memberikan kuesioner. Kuesioner merupakan data 

dengan cara memberikan seperangkat pernyataan kepada responden untuk 

dijawab.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder ialah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu 

sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan. Penelitian ini 

termasuk penelitian melalui segala bahan tertulis (studi kepustakaan) dalam 

bentuk buku, internet dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul 

penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Instrumen 

penelitian ini adalah angket (kuesioner). Angket adalah kumpulan dari 

pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang (yang dalam hal ini 

disebut responden), dan cara menjawab juga dilakukan secara tertulis. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian ini adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 

ini disebut variabel penelitian.
36

 Adapun instrumen pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-

pihak yang terkait dalam penyediaan informasi atau data yang diperlukan 

dalam penelitian ini.  
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2. Angket (kuesioner) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan memberikan respon atas pertanyaan tersebut.
37

 Cara 

peneliti dalam mengumpulkan data melalui kuesioner/angket adalah 

dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden secara langsung. 

3. Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlaku, bisa dalam bentuk 

tulisan, gambar atau karya seni dari seseorang. Dokumentasi dapat 

berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan 

dan lain-lain. Dokumentasi dilakukan untuk membuktikan bahwa 

penelitian ini benar-benar dilaksanakan dengan menyebar kuesioner. 

G. Tehnik Pengumpulan Data  

a. Teknik pengolahan/pengumpulan data 

Pengolahan data menggunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, 

yakni: 

1) Editing yaitu memeriksa  kembali data-data yang diperoleh dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, keseragaman kesatuan atau kelompok 

data.
38

  Serta meneliti kembali kelengkapan data yang cukup dan di 

proses lebih lanjut.
39
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2) Organizing yaitu menyusun kembali data dan mensistematisasikan 

data-data yang diperoleh terkait pengaruh harga dan strategi penjualan 

terhadap keputusan pembelian produk HNI-HPAI dalam presfektif 

etika bisnis Islam. 

3) Analising yaitu menganalis data yang diperoleh dari hasil penelitian 

untuk mendapatkan kesimpulan mengenai kebenaran data yang 

temukan.
40

 

H. Pemeriksaan Keasbahan Data 

 Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang 

dipusatkan pada data yang didapatkan. Ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data: 

1. Triangulasi   

   Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data 

yang diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, 

metode dan teori, seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat 

pengajuan kuesioner, kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber 

yang telah ada dari buku-buku, jurnal dan sumber lainnya. 
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2. Bahan Referensial yang Cukup
41

 

    Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data 

yang didapat dari hasil kuesioner perlu didukung dengan adanya bukti 

formulir kuesioner yang telah dibuat. 

I. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya atau cara untuk merngolah data menjadi 

informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat 

untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan 

penelitian.
42

 

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan kegiatan meliputi: 

a. Editing 

Editing adalah kegiatan melakukan pengecekan kembali terhadap data yang 

sudah dikumpulkan.
43

 Hal yang perlu dicek kembali saat data telah selesai 

dikumpulkan adalah kelengkapan data, kejelasan data, relevansi data, dan 

konsistensi data. 
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b. Coding 

Coding yaitu merubah data yang dalam bentuk huruf menjadi data dalam 

bentuk angka.
44

 Ini khususnya dilakukan untuk data yang bersifat kategorik 

atau dilakukan pengelompokkan data terhadap data numerik.
45

 

c. Entry atau Processing 

 Entry atau processing yaitu kegiatan untuk memproses data sehingga data 

siap dianalisis.
46

 

d. Cleanning 

 Cleanning yaitu kegiatan untuk mengecek kembali data yang sudah dientry 

apakah sudah sesuai dengan jawaban yang ada di kuesioner.
47

 Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam cleanning data adalah missing data untuk 

melihat ada atau tidak data yang dientry, validasi data untuk melihat data 

yang dimasukkan sudah benar, dan konsistensi data dalam beberapa 

pertanyaan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 

A. Deskripsi Data 

1. Profil PT. HNI-HPAI 

PT Herba Penawar Alwahida Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai 

HNI-HPAI adalah salah satu perusahaan bisnis halal network di Indonesia yang 

fokus pada produk-produk herbal. HPAI, sesuai dengan akta pendirian 

perusahaan secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret 2012. HNI-HPAI 

dibangun dari perjuangan panjang yang bertujuan menjayakan produk-produk 

halal dan berkualitas berazaskan Thibbunnabawi, serta dalam rangka 

membumikan, dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui 

entrepreneurship.
48

 

No. Nama Jabatan 

1 Dr. H. MAWARDI MUHAMMAD 

SALEH, MA 

ADVISOR 

2 Dr. dr. H. ENDY M.ASTIWARA, MA, 

AAAIJ, FIIS 

BPH DSN-MUI 

3 H, MUSLIM M. YATIM, Lc, MM KOMISARIS 

USTAMA 

4 H. ROFIK HANANTO, S.E. KOMISARIS 

5 H. ERWIN CHANDRA KELANA, KOMISARIS 
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S.T. 

6 H. AGUNG YULIANTO, S.E., Ak., M. 

Kom 

DIREKTUR UTAMA 

7 AMIR HAMZAH DIREKTUR 

MARKETING 

8 ABDUL AZIZ DIREKTUR PRODUK 

DAN LOGISTIK 

9 WAHYUDI HIDAYAT DIREKTUR 

TEKNOLOGI 

10 RINI ISWANTI DIREKTUR 

KEUANGAN DAN 

SDM 

 

Tabel 4.1 Struktur Pengurus PT HNI-HPAI
49

 

 

a. Visi Dan Misi 

1) Visi “menjadi pemimpin industri halal kelas dunia (dari indonesia)” 

Tidak hanya HNI bersemangat untuk menjadi referensi utama produk 

halal dunia, tapi visi besar HNI juga adalah produk halal berkualitas. Ya, tidak 

hanya sekedar memenuhi syarat kehalala,n tapi juga Thoyib (High Quality 

Premium Products). Maka standar baku mutu dan kualitas produk, baik isi 

maupun packaging-nya menjadi perhatian utama atas semua produk yang 

dikeluarkan oleh HNI. 
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2) Misi  

a) Menjadi perusahaan jaringan pemasaran papan atas kebanggaan ummat. 

b) menjadi wadah perjuangan penyediaan produk halal bagi ummat islam. 

c) menghasilkan pengusaha-pengusaha muslim yang dapat dibanggakan.  

Baik sebagai pemasar, pembangun jaringan maupun produsen. Jika semua 

membaca dan memaknai misi HNI, maka dapat terbaca dengan jelas 

bahwa HNI memiliki obsesi besar dalam melakukan pemberdayaan 

ekonomi umat Islam, dan berperan besar dalam memperkuat ekonomi 

bangsa dan negara. 

b. Motto dan Tagline HNI 

1) Motto HNI 

“Referensi Utama Produk Halal Dunia” 

HNI berkomitmen sejak awal berdirinya, untuk menjadikan HNI sebagai 

kepercayaan ummat islam yang utama dalam upaya menyediakan produk 

halal. Motto ini tentu menjadi pemicu dan motivasi terbesar agar HNI terus 

meluaskan jangkauan pemasarannya ke seluruh dunia, memperkuat pelayanan 

terbaiknya, hingga bisa menjadi kepercayaan seluruh ummat islam sebagai 

produsen produk halal terbaik di dunia. 
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2) Tagline HNI 

“Halal is May Way”Tagline “Halal is May Way” menjadi spirit sekaligus 

edukasi dan termasuk di dalamnya sebuah agitasi ajakan kepada seluruh 

muslim dunia bahwa halal adalah jalan hidup kami.
50

 

c. Alamat PT. HNI-HPAI 

1) “Head Office” 

Jl. Kelapa Sawit Raya Blok H-11 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 

DKI Jakarta, Indonesia 13450 

2) “Leader Office” 

Komplek Sentra Kota Jatibening Blok F1-F5 RT 001/RW003, Jatibening 

Baru, pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat17412 

d. Produk PT. HNI-HPAI 

No. Herbs Products 

1. Magafi 

2. Andrographis Centella 

3. N-Green 

4. Pegagan HS 

5. Siena 

6. Spirulina 

7. Bilberry 
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8. Biosir 

9. Carnocap 

10. Deep Squalene 

11. Diabextrac 

12. Gamat Kapsul 

13.  Ginextrac 

14. Habbatussauda Kapsul 

15. Harumi 

16. Langsingin 

17. Laurik 

18. Mengkudu 

19. Minyak Herba Sinergi 

20. Procumin Propolis 

21. Rosella Hs 

22. Truson 

23. Minyak Zaitun Softgel 

24. Procumin Habbatussauda Rich E 

25. Kelosin  

26. Minyak Kayu Putih 

27. Minyak Telon Plus 

28. Mahkota Dara 
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29. Redangin 

No. Health Food & Beverages 

1. Madu Pahit 

2. Gentella Teh Sinergi 

3. Dates Syrup 

4. Deep Olive 

5. Etta Goat Milk 

6. HNI Healt 

7. Janna Tea Cold 

8. Janna Tea Hot 

9. Kopi 7 Elemen 

10. Madu Multiflora 

11. Madu Habbat 

12. Madu S Jaga 

13. Sinai Olive Oil 

14. Sari Kurma 

15. Stimfibre 

16. Al-Ard Olive Oil 

17. Hania Susu Kambing Skim 
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18. Hania Susu Kambing Full Cream 

19. Zidavit 

20. Kopi 7 Eelemen Premium 

21. Hania Realco Latte 

22. Hania Realco Cappucino 

23. HNI Coffee 

 

No. Cosmetics & Home Care 

1. Beauty Day Cream 

 2. Beaty Night Cream 

3. Greenwash Detergen 

4. Hibis Pembalut 

5. Hibis Pantyliners 

6. Pasta Gigi Herbal 

7. Sabun Colagen 

8. Sabun Madu  

9. Sabun Propolis 

10. PGH Anak Rasa Tutty Fruity 

11. PGH Anak Rasa Anggur 

12. PGH Cengkeh 
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13. PGH Propolis 

14. PGH Sensitif 

15. HNI Shampoo 

16. HNI Body Wash 

17. Sterilyn Antiseptic 

18. Sterilyn Disinfectant 

19. Sterilyn Sanitizer 

20. PGH Anak Rasa Stroberi 

21. My Shields 

22. HNI Diapers 

23. Facial Wash 

24. Promol12 

25. Promax-5 Motor 

26. Promax-5 Mobil 

27. Hayya Mild Shampoo 

28. Deodorant For Men 

29. Deodorant  For Women  

30. Myshields Duckbill Peppermint 

Tabel 4.2: daftar produk HNI-HPAI 
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Gambar 5.1: Produk Kosmetik & Home Care 

 

 

 

Gambar 5.2: Produk Kesehatan & Minuman 

 

 

 

Gambar 5.3: Produk Herbal 
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Gambar 5.4: Produk Herbal 

 

 

Gambar 5.5: Produk Herbal 

 

 

 

Gambar 5.6: Produk Kosmetik & Home Care  
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e. Lima Pilar (P.A.S.T.I) 

Lima Pilar Perusahaan, yaitu produk, Agenstok, Supprot System, 

teknologi, dan integritas manajemen (PASTI), telah berhasil terkontruksi 

dengan kokoh. Lima pilar ini, insya Allah, siap menopang berdirinya 

bangunan megah, tinggi dan kokoh, yaitu HNI-HPAI. 

1) Produk 

HNI-HPAI Fokus pada kualitas produk yang berlandaskan alamiah, ilmiah 

dan ilahiaah. Produk  HNI-HPAI yang dijual adalah produk kualitas terbaik. 

Standar kualitas produk HNI-HPAI dibuktikan dengan produk-produk yang 

memiliki kelengkapan perizinan dan setitikat halal MUI. 

 HNI-HPAI sebagai perusahaan bisnis halal network fokus pada bisnis 

produk-produk herbal yang terdiri dari produk-produk obat, suplemen, 

minuman kesehatan, dan kosmetik. Masing-masing jenis produk tersebut 

memiliki khasiat dan manfaat yang tidak perlu diragukan lagi kerena telah 

dibuktikan langsung oleh agen HNI-HPAI. Dalam hal produk, HNI-HPAI 

tidak hanya bermaksud profit oriented, namun juga memiliki tujuan-tujuan 

mulia, yaitu: 

a) Halal Berkualitas 

Dalam hal penyediaan produk-produk herbal, HNI-HPAI tidak menjual 

produk malainkan produk tersebut adalah terjamin halal dan memiliki kualitas 

terbaik. 
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b) Kesehatan 

HNI-HPAI ikut serta meningkatkan kesehatan masyarakat indonesia dengan 

produk-produk obat herbal dan suplemen yang berkualitas serta aman di 

konsumsi. Produk herbal HNI-HPAI dapat berfungsi sebagai obat dan 

suplemen. Produk herbal dapat menjadi perantara kesembuhan pasien dengan 

dosis yang tepat, dan dapat membantu menjaga dan meningkatkan kualitas 

kesehatan masyarakat dengan cara konsumsi teratur sesuai dosis.  

c) Tepat Guna SDA 

HNI-HPAI ikut serta dalam memanfaatkan sumber daya alam  flora dan fauna 

indonesia yang sangat kaya dengan cara yang tepat dan adil. Pengelolaan 

sumber daya alam tersebut tentu pemanfaatannya kembali lagi kepada 

masyarakat. 

d) Ekonomi Nasional 

HNI-HPAI dalam hal produk, ikut serta menyumbang pembangunan ekonomi 

nasional dengan menggandeng para pengusaha kecil menengah untuk menjadi 

patner dalam hal produksi herbal berkualitas. Disamping itu, HNI-HPAI pun 

membantu meningkatkan sistem produksi, sehingga kualitas setiap produk 

HNI-HPAI dapat terpantau langsung. 

2) Agenstok 

Agenstok HNI-HPAI merupakan jalur distribusi ritel dari produk-produk HNI-

HPAI. Rangkaian jalur distribusi tersebut secara berurutan dari yang terbesar, 

yaitu: Buisness Center (BC), Agency Center (AC), Distribution Center (DC), 
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Stockist Center (SC) yang terbesar hampir diseluruh wilayah indonesia bahkan 

dapat dikembangkan ke luar negeri. 

3) Support System 

Manajemen HNI-HPAI bersama CELLS (Cooperation of  Executive Loyal 

Leaders = Perhimpuanan Kesatuan dan Kerja Sama Para Leader setia dan Agen 

HNI-HPAI) telah menciptakan support system HNI-HPAI yang baku, mudah 

dan praktis untuk mendukung dan memudahkan para agen HNI-HPAI dalam 

mengembangkan Bisnis Halal Network HNI-HPAI. 

 HNI-HPAI bersama dengan CELLS berinvestasi membangun sistem 

dalam rangka suksesi marketing plan, HNI-HPAI support system adalah 

metode, konsep, dan cara kerja agen HNI-HPAI untuk mencapai kesuksesan 

bisnis di HNI-HPAI dalam satu sistem kerja yang terintegrasi. 

4) Teknologi 

HNI-HPAI fokus pada teknologi yang mampu mendorong serta meningkatkan 

kinerja perusahaan dalam hal pelayanan, kemudahan akses informasi, dan 

transaksi yang real time sehingga membantu jalan agen, dan stakeholder 

mencapai kesuksesan dalam berbisnis bersama HNI-HPAI. HNI-HPAI 

membangun beberapa instrumen teknologi yang disebut sebagai HSIS, AVO, 

dan SMS Center. 
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a) HSIS (HNI-HPAI Sales integrated System) 

HSIS mengintegrasikan transaksi online dengan berbagai fitur dan informasi 

yang dapat diakses secara real time mengenai pertumbuhan omzet, 

ketersediaan saldo produk, dan perkembangan jumlah agen perhari. 

b)  AVO (Agent Virtual Office) 

AVO adalah personal page member yang dapat digunakan oleh seluruh agen 

HNI-HPAI untuk dapat mengetahui perkembangan jaringan, dan personal 

statement. 

c) SMS Center 

SMS Center berfungsi sebagai layanan informasi terpusat yang dapat 

dijangkau oleh seluruh agen HNI-HPAI hingga ke tingkst daerah. SMS 

Center menjadi komunikasi dua arah antara costumer care dengan agen HNI-

HPAI dalam hal pembaruan informasi mengenai program dan promo 

perusahaan. 

5) Integritas Manajemen 

HNI-HPAI terus meningkatkan profesionalismenya. Terus menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkannya. Selalu berusaha 

memberi pelayanan yang terbauk. Profesionalisme staff karyawan yang tinggi, 

terbentuk dari nilai-nilai moral dan etika dalam perusahaan yang baik. Kesatuan 

dan kekompakan disetiap ini perusahaan perusahaan ini saling menguatkan, 

sehingga kewibawaan sebuah perusahaan dan potensi yang luar biasa 

terpancarkan. Hal ini sudah sukses diwujudkan, dan kesuksesan HNI-HPAI 
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memunculkan empat nilai integritas yang dimilikinya, yaitu: kejujuran, 

ketulusan, keadilan dan kepercayaan. 

a) Kejujuran 

Dimensi nilai kejujuran, HNI-HPAI menunjukkan sebuah perusahaan yang 

dalam mengembangkan strategi pemasaran selalu berkata apa adanya dan 

tidak melakukan kebohongan, serta sifat terbuka. 

b) Ketulusan 

HNI-HPAI menunjukkan tidak adanya keterpaksaan dalam menerapkan 

suatu tindakan dakam strategi bisnis halal network HNI-HPAI. 

c) Keadilan 

HNI-HPAI memperlakukan konsumen sesuai denga haknya. HNI-HPAI 

menerapkan nilai integritas akan memperlakukan konsumen atau pemangku 

kepentingan lain tidak semena-mena dan memberikan apa yang sudah 

menjadi haknya tanpa berkeinginan untuk melakukan pengurangan. 

d) Kepercayaan 

Nilai integritas HNI-HPAI lainnya adalah nilai kepercayan. Integritas 

menciptakan suatu kepercayaan bagi orang lain. Kepercayaan berarti 

memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan sesuai denga 

ekspestasi yang dimiliki.
51
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2. Strategi Penjualan Produk HNI-HPAI  

Strategi yang dilakukan distributor dalam memasarkan produk HNI-HPAI 

diantaranya: 

a. Gesit (Gemar Silaturahmi Produktif) 

Dengan menjaga hungan baik dengan sesama manusia, lingkungan, mahluk 

hidup yang lain dan pastinya kepada Allah SWT. Dengan silaturahmi, kita 

melakukan hubungan atas dasar kasih sayang dan silatuhrami juga mampu 

membentuk komunikasi dan pada akhirnya yang maampu mengetahui dan 

memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Silaturahmi 

dapat membangun jaringan kerja (Networking) yang tidak terbatas. Rasulullah 

SAW bersabda; “Barang siapa ingin dilapangkan rejekinya dan dipanjangkan 

umurnya, hendaknya ia menyambung silaturahmi.” (HR. Imam Bukhari). 

b. PCA (Pakai Cerita Ajak) 

Pakai produk secukupnya sesuai kebutuhan, cerita sebanyak-banyaknya kepada 

siapa saja, dan ajak hijrah lifestyle/produk. Perlu dipahami bahwa pasar terbesar 

adalah pasar yang membeli produk karena kepercayaan dan karena tradisi atau 

suda menjadi kebiasaan, dan karenanya kinsumen berbelanja tanpa pikir 

panjang. Pasar muda menerima karena cerita-cerita testimoni (review) 

penggunaan produk. Strategi yang paling baik dan benar adalah dengan cara 

pendekatan herbal. Sebelum memasarkan produk kita paham dulu dengan 

produk yang akan di kenalkan kepada masyarakat, jangan sampai kita tidaj 

paham dengan apa yang disampaikan. 
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c. Mengadakan Home Sharing 

Di HNI-HPAI, para mitra diberikan pembinaan berupa seminar nasional, kuliah 

herbal Tibunnabawi, dan Home Sharing. Mitra HNI-HPAI mengikuti 

pembinaan berupa Home Sharing yang mendatangkan para Leader. Home 

Sharing adalah media edukasi dan pembinaan sukses bisnis di HNI, berfungsi 

sebagai jantung bisnis untuk memompa semangat sukses berprestasi, rasa 

kekeluargaan, mudah, sederhana dan dilakukan secara rutin terpola. Home 

Sharing bertujuan bertujuan menjadi fasilitator potensi tim untuk saking 

berbagi motivasi dan edukasi, membuat target, rencana, strategi, serta 

melakukan evaluasi kerja dan sekaligus koreksi jika ada langkah-langkah yang 

kurang tepat. Home Sharing juga bisa melalui media sosial seperti facebook dan 

whatsapp. 

d. Mengikuti Event 

Hal penting dalam bisnis Network Marketing adalah membuat atau mengikuti 

Event (acara kegiatan). Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan eksitensi 

bisnis, dan syiar HNI-HPAI kepada masyarakat secara luas. Kegiatan yang 

biasanya diikuti distributor HNI-HPAI adalah berupa, semiar, bazar, dan CFD 

(Car Free Day) yang diadakan setiap hari minggu. 

e. Optimalisasi Sosial Media (Sosmed) 

 Generasi milenial adalah generasi yang serba menggunakan media sosial mulai 

dari Facebook, twitter, Instragram, Path, Youtube dan lain sebagainya. Media 

promosi melalui sosial media digunakan distributor untuk menyebarluaskan dan 
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memperkenalkan produk HNI-HPAI kepada masyarakat. Selain untuk lebih 

dikenal masyarakat sekitar distributor membuka toko di rumah khusus untuk 

produk HNI-HPAI.
52

 

3. Hukum Ekonomi Syariah 

PT HNI-HPAI adalah salah satu perusahaan yang menggunakan sistem berjaring 

atau berjenjang. Apakah sistem yang diterapakan HNI sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah sebagai marketer atau belum. 

a. Sistem pemasarannya menggunakan sistem MLM dengan pola jaringan  matahari 

(banyak jaringan) 

Sistem pemasaran dari sebuah bisnis MLM/Network marketing yang digunakan 

PT. HNI-HPAI menggunakan sistem MLM yang pola jaringannya 

menngunakan sistem matahari (banyak jaringan) dimana sistem MLM yang 

digunakan oleh BC HNI-HPAI disini bersifat adil dan terbuka. Adil berarti 

meski yang masuk dan bergabung dalam network marketing di HNI-HPAI 

belakangan tapi masih mempunyai kesempatan untuk memiliki potensi 

penghasilan yang lebih besar dari pada yang masuk duluan, sederhananya 

penghasilan prestasi seorang downline bisa melampaui upline, maka ini disebut 

adil juga terbuka, prinsipnya adalah siapa yang berprestasi sesuai dengan sistem 

maka ia yang lebis sukses meskipun masuknya belakangan. 

                                                             
52
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b. Biaya dan syarat bergabung sangatlah murah, dan tidak ada keharusan membeli 

produk ketika bergabung 

Salah satu ciri syarat MLM/Network Marketing yang baik dan sesuai syariah 

adalah biaya atau nilai pendaftaran sangat murah dan terjangkau atau tidak 

memberatkan serta tidak mensyaratkan adanyan keharusan membeli produk 

saat mendaftar. Artinya akad mendaftar terpisah dengan akad membeli produk. 

Disisi tidak ada bonus rekrutmen atau sponsoring kalaupun ada nilainya harus 

sangat kecil bukan menjadi nilai ynag merupakan potensial benefir bagi 

sponsor (perekrut). Namun demi menghindari hal yang syubhat lebih bagus jika 

ada bonus sponsoring berapapun nilainya. 

c. Tidak ada pemaksaan dalam berbelanja 

Hal penting lainnya dalam bisnis MLM/Network Marketing yang baik dan 

sesuai syariah adalah tidak boleh adanya pemaksaan belanja jadi memang yang 

terbaik adalah memang member belanja karena merasa butuh, dan tidak belanja 

tidak berkonsekuensi apapun pada hak dasarnya. 

1) Tidak kehilangan hak dasarnya  

Hak paling dasar dari seorang member atau distributor MLM/Network 

marketing adalah mendapatkan bonus atau cash back dari pembeli dia 

pribadi dan menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai member atau 

distributor perusahaan MLM/Network Marketing tersebut. Jika untuk bisa 

mendapatkan bonus atas pembelian pribadi diberikan syarat yang tinggi, 

dan jika tidak belanja produk akan kehilangan hak sebagai member atau 
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distributor, makan ini yang tidak boleh dalam kaidah syariah, karena sifat 

yang memberatkan dan menhilangkan hak dasar dari member atau 

distributor. 

2) Tidak turun level dan kepangkatannya 

Bisnis MLM/Network Marketing memiliki jengjang karir bisnis dimana 

seseorang bisa memiliki posisi level yang tinggi, setelah melewati proses 

untuk meraih kesuksesan tersebut. Salah satu ciri penting dari bisnis 

MLM/Network Marketing yang baik yang sesuai dengan syariah adalah 

pangkat atau level yang telah diraih dengan susah payah oleh member dan 

distributor harus bersifat permanen dan abadi. Pangkat dari level atau 

distributor tidak boleh turun atau kehilangan pangkatnya, hanya karena 

yang bersangkutan tidak memenuhi syarat belanja minimal. Yang boleh 

adalah tidak keluarnya ju‟alah komisi atau bonus tambahan terkait prestasi 

member atau distributor bersama grupnya, tapi pangkay dan level yang 

telah diraihnya tidak boleh turun, sekalipun yang bersangkutan tidak 

belanja sama sekali. 

3) Tidak kehilangan keanggotaan dan hak usahnya. 

Ini merupakan hak paling dasar, bahwa member atau distributor tidak boleh 

kehilangan status keanggotaan sebagai member atau distributor 

MLM/Network Marketing hanya karena yang bersangkutan tidak 

melakukan pembelian produk satoun selama masih dalam berlakunya 

keanggotaan tesebut. 
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a) Tidak ada Cut Off jaringan 

Pada bisnis MLM/Network Marketing yang sesuai dengan syariah yaitu 

tidak dibolehkan adanya Cut Off jaringan disisni dalam artian tidak ada 

pemotongan jaringan dibawa kita. Karena mitra (downline) kita mampu 

berprestasi lebih baik dari kita atau bisa dikatakan mampu melewati 

level pangkat kita. 

b) Tidak ada 2 akad dalam transaksi 

Pada Bisnis MLM/Network Marketing yang masuk dalam kategori 

menggabungkan dua akad dalam satu transaksi adalah menggabungkan 

antara akad mendaftar bergabung menjadi member atau distributor 

MLM/Network Marketing dengan akad membeli produknya. Prinsip 

syariah sebetulnya adalah mencegah adanya kerugian dari kedua belah 

pihak yang bertransaksi dan memenuhi rasa keadilan bagi semua orang . 

Karena itu prinsip-prinsip syariah islam dalam bertransaksi ekonomi 

wajib dijaga termasuk dalam dunia MLM/Network Marketing. 

c) Berbasis pada penjualan (transaksi jual beli) 

Bisnis MLM/Network Marketing baik yang sesuai dengan syariah, salah 

satu ciri penting juga dalam system pemasarannya adalah bonus atau 

komisi bagi member atau distributor harus berasal dari transaksi jual 

beli murni bukan dari bonus rekrutmen. Sebab jika bonus atau komisi 

yang diberikan hasil dari rekrutmen maka ini menjadi ciri khas money 
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game dan perlu diketahui bahwa money game itu bukan MLM/Network 

Marketing ini yang banyak disalah pahami oleh masyarakat. 

4) Sumber budget promo dan reward bukan dari poin produk, melainkan 

dari bagian keuntungan perusahaan 

Ciri MLM/Network Marketing yang baik dan sesuai syriah adalah 

budget hadiah, reward. Sebab poin adalah pada produk hasil kerja usaha 

para member atau distributor dan itu adalah hak yang harus dibagikan 

habis kepada member atau distributor, sedangkan promo atau hadiah 

maupun reward adalah sesuatu yang tidak bisa diraih oleh semua 

member atau distributor dan itu harus diambil budgetnya diluar poin 

produk, agar terkena kategori masysir. 

Dalam melakukan pemasaran di dalam islam terdapat beberapa 

etika yang harus dipatuhi oleh seorang pemasar diantaranya ialah 

sebagai berikut: 

a) Mempunyai kepribadian spiritual (takwa)   

Dalam menjalankan bisnisnya seorang pedagang harus mempunyai 

kepribadian atau sikap yang takwa dan selalu mengingat Allah, bahkan 

dalam suasana apapun baik mereka sedang sibuk dalam aktivitas 

mereka dalam melayani pembeli, hendaknya ia tetap sadar dan penuh 

dalam respon terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh 

Allah dalam surah at-Taubah: 119 sebagai berikut. 
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وُ  َٚ  َ ُٕٛاْ ٱتَّمُٛاْ ٱّلِلَّ َِ َٓ َءا ب ٱٌَِّز٠ َٙ ٓأ٠َ  َٰ٠  َٓ ِذل١ِ َغ ٱٌصَّٰ َِ  ُٛٔٛاْ 

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan 

besamalah kamu dengan orang-orang yang benar.” 
 

b) Berperilaku baik dan simpatik (shidq) 

Al-Qur‟an merupakan pedoman hidup manusia, al-qur‟an senantiasa 

mengajarkan kepada pelaku bisnis agar berperilaku baik san simpatik. 

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 88 sebgai berikut. 

ٱۡخِفۡط َخَٕبَحَه  َٚ  ُۡ ِٙ ْۡ َػ١ٍَۡ َْل تَۡحَض َٚ  ُۡ ُٙ ٕۡ ِِّ ٗخب  َٰٚ ۦٓ أَۡص ِٗ تَّۡؼَٕب ثِ َِ ب  َِ  ٰٝ َّْ َػ١َٕۡ١َۡه إٌَِ ذَّ ُّ َْل تَ

  َٓ ١ِٕ ِِ ۡؤ ُّ ٍۡ ٌِ 

Terjemahannya: 

“Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada 

kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan 

di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih 

hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang 

yang beriman.” 

 

Fondasi yang paling dasar dari perbuatan baik dan tikah 

lakuyang baik dapat tercerminkan dari sikap sopan santun yang kita 

tunjukkan dalam pergaulan. Sifat ini mempunyai nilai yang tinggi, 

yang mencakup semua manusia, sifat ini adalah sifat Allah yang harus 

dimiliki oleh orang-orang muslim. 

c) Berperilaku adil dalam bisnis (Al-Adl) 

Islam sangat mendukung tentang prinsip keadilan, secara umum islam 

juga mendukung semua prinsip baik pendekatan itu terhadap keadilan 



61 
 

 

etika, namun dalam proporsi yang seimbang. Islam. Kebutuhan 

semata-mata tidak melarang adanya keadilan buta. Seorang muslim 

yang telah berupaya untuk keluar dari situasi yang menindas lebih 

membutuhkan bantuan dibanding dengan orang yang sekedar 

menuntut hak sebagai kekayaan dari orang-orang kaya. Allah 

senantiasa menuntut kita agar berbisnis secara adil. 

d) Bersikap melayani dan rendah hati (Khidmah) 

Sikap yang paling utama bagi pemasar ialah sikap melayani. Sikap 

melayani harus tetap melekat bagi seorang pemasar. Sikap yang harus 

melekat pada seorang pemasar adalah sikap sopan, santun, dan 

bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya. Suatu bisnis akan 

terus berkembang dengan sukses jika seorang pemasar menunjang 

sikap dan pelayanan terbaik. Misalnya dengan sikap ramah, senyum 

kepada para konsumen akan membuat bisnis semakin baik. 

e) Menepati janji dan tidak curang  

Janji merupakan ikrar dan kesanggupan seorang pemasar yang telah 

dinyatakn kepada konsumen. Ketika kita membuat suatu perjanjian 

tentunya perjanjian itu harus didasari dengan rasa saling percaya serta 

tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut. Kita 

bisa melihat seorang pemasar bisa dikatakan menepati janjinya dari 

segi penyerahan barang yang diberikan tepat pada waktunya, ketetapan 
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waktu pembayaran serta melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak 

yang telah disepakati. 

f) Jujur dan terpercaya (Al-Amanah) 

Kejujuran adalah sikap yang dianggap sangat mudah untuk 

dilaksanakan bagi orang awam disaat ia tidak dihadapkan pada ujian 

berat atau dihadapkan pada godaan duniawi. Sikap yang jujur bagi 

seorang pedagagang akan menambah kepercayaan seorang pembeli 

tidak akan membeli barang dagangannya. Ketidak jujuran merupakan 

bentuk sikap yang curang yang paling jelek. 

g) Tidak suka berburuk sangka (Su‟uzh-zahnn)   

Saling menghormati dan tidak mempunyai prasangka yang buruk 

merupakan ajaran Rasulullah saw yang harus diterapkan dalam 

kegiatan berbisnis. Setiap pembisnis harus menghormati pembisnis 

lain dan tidak boleh berburuk sangka terhadapnya. Hal seperti ini tentu 

akan menciptakan suatu persaingan sehat dalam kegiatan berbisnis.    

h) Tidak suka menjelek-jelekkan (Ghi‟bah) 

Ghibah merupakan keinginan sesorang untuk menghancurkan orang, 

menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedangkan 

mereka itu tidak ada dihadapanny. Hal ini merupakan perbuatan yang 

sangat licik, sebab hal seperti itu sama halnya dengan menusuk 

sesorang dari belakang. Sikap seperti ini merupakan salah satu bentuk 
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yang dapat menghancurkan karakter, sebab pengumpatan dengan 

model seperti ini berarti melawan orang lain yang tidak berdaya. 

i) Tidak melakukan sogok (Riswah) 

Sebagai seorang pemasar syariah kita tidak boleh melakukan sogok 

atau suap-menyuap. Suap-menyuap dalam islam tidak dibolehkan 

karena hal ini termasuk pada sekumpulan orang yang memakan harta 

orang lain secara curang. Islam tidak mengharamkan penyuapan saja, 

namun islam juga mengancam kedua belah pihak yang melakukan 

suap-menyuap terlibat dalam neraka diakhirat. Suap dalam islam 

merupakan perbuatan sangat tidak etis. Segala macam praktik suap 

dilarang dalam islam, termasuk pada perbuatan yang batil. Namun, 

berbeda dengan sedekah (sumbangan) dan hadiah. Hadiah merupakan 

sesuatu yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan 

imbalan.
53

 

 

 

 

 

Gambar 5.7: Sertifikat halal dari MUI 
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B. Analisis Strategi Penjualan Produk HNI-HPAI 

Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa mahasiswa IAIN 

Palopo dari berbagai jurusan, maka hasil wawancaranya sebagai berikut: 

Terkait dengan kesesuaian produk HNI-HPAI dengan hukum ekonomi 

syariah dan pengaruh harganya, pada responden pertama ini, penulis 

melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa IAIN Palopo yang telah 

menggunakan produk HNI-HPAI. 

Intan Mente adalah salah satu mahasiswa IAIN Palopo yang telah 

menggunakan produk HNI-HPAI. Menurutnya, harga produk HNI-HPAI 

yang ditawarkan kepada konsumen sudah memiliki harga yang terjangkau, 

sesuai dengan kualitasnya. Setiap produknya punya manfaat; seperti untuk 

obat, kosmetik dan sebagainya. Perusahaan HNI-HPAI juga gencar 

melakukan promosi, seperti telah banyak masyarakat yang menggunakan 

produknya. Saya awalnya mendapat informasi produk HNI-HPAI ini dari 

dosen saya yang kebetulan menjual produknya. Sehingga tertarik untuk 

menjadi membernya, dan ikut menjual produk HNI-HPAI.  

Saya belum mengetahui mengenai bisnis multi level marketing, dan 

bagaimana cara kerjanya, apakah termasuk riba, gharar, maysir, saya belum 

tahu. Memang saya pernah menjual produk HNI-HPAI, tapi tidak 
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mendalami bagaimana proses kerjanya. Sehingga tidak menjual produk 

HNI-HPAI lagi.
54

 

Perlu diketahui, bahwa bisnis MLM atau multi level marketing 

adalah pemasaran yang dilakukan beberapa orang dengan sistem berjenjang 

atau terdiri dari beberapa tingkatan level. Anggota perusahaan ini tidak 

terikat waktu kerja. Ciri-ciri yang ada di dalam bisnis MLM adalah; MLM 

salah satu strategi pemasaran produk, sistem pemasaran dilakukan secara 

berjenjang, keikutsertaan anggota dimulai dengan proses registrasi, setiap 

jenjang anggota memiliki nama sendiri, anggota berhak mendapatkan 

komisi atau bonus selama memenuhi syarat, para anggota tidak bertindak 

sebagai selaku karyawan perusahaan umumnya, anggota tidak memiliki 

waktu kerja, pengembangan jaringan pemasaran dilakukan lintas wilayah 

bahkan negara. 

Bisnis Network Marketing adalah termasuk dalam bagian perkara 

muamalah, sehingga hukum asalnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil 

yang melarangnya. HNI-HPAI termasuk Bisnis Network Marketing yang 

telah mendapat sertifikasi halal dari MUI, sehingga tidak diragukan lagi 

kehalalan dan manfaatnya. Sebagaimana taglinenya, “Halal is My Way”, 

menjadi spirit sekaligus edukasi dan termasuk di dalamnya sebuah agitasi 

ajakan kepada seluruh Muslim dunia bahwa halal adalah jalan hidup kami. 
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Annisa Afiat Nabilah adalah mahasiswa IAIN Palopo yang telah 

menggunakan produk HNI-HPAI. Menurutnya, harga jual produk HNI-

HPAI belum stabil. Ada Sebagian yang terjangkau dan ada yang belum. 

Sebutlah sabun batang dan minyak zaitun sudah terjangkau. Namun 

beberapa produk seperti obat herbal, shampoo dan sebagainya harganya 

memiliki selisih yang lumayan jauh jika dibandingkan dengan merek 

lainnya. 

Mengenai bisnis Multi Level Marketing, saya kurang tertarik karena 

belum tahu banyak mengenai itu dan dari info yang saya dapat dari ustadz-

ustadz masih kontroversi. Jadi saya lebih memilih menghindar untuk 

kehati-hatian dan sifat wara‟, syubhat pun harus dihindari. MLM ada yang 

mengandung gharar (ketidakjelasan akad, penipuan) seperti di awal 

pendaftaran, agen akan meminta uang pendaftaran atau saat memilih paket, 

sementara tidak jelas resiko apa yang diterima jika ia gagal. 

Ada juga yang mengandung maysir (taruhan, judi) seperti 

pemungutan uang oleh anggota kemudian diputar. Yang gagal akan 

kehilangan uang mereka, jadi ada pihak yang diuntung dan dirugikan. 

Sementara produk yang ditawarkan terkadang belum diketahui dengan jelas 

kualitasnya, sehingga berpotensi terjadi penipuan, aniaya kepada konsumen 

lalu jadi maksiat. Belum lagi jika orientasi dan prioritasnya hanya kuantitas 

follower bukan kualitas produk tentu akan merugikan dan dzalim sehingga 

jadi maksiat.  
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Namun berbeda dengan HNI-HPAI, setau saya alokasinya ditujukan 

untuk umat Islam dan produknya yang berkualitas serta sesuai dengan yang 

dianjurkan dalam Islam seperti bidara, siwak dan zaitun. Maka sehat dari 

penyakit seperti gharar, maysir, riba, maksiat dan subhat. Sehingga 

diperbolehkan dan mengandung keberkahan. Tetapi, dari strategi 

pemasarannya saya belum tahu
55

  

   Harga produk HNI-HPAI justru paling murah pada level kualitas 

yang sama (Apple to Apple). Sehingga produk HNI aman dikonsumsi untuk 

semua umur, tidak ada efek samping (karena 100% alami), tidak ada over 

dosis, bersifat saling menggantikan (substitusi) dan saling melengkapi 

(komplementari), dan ada 2 jenis kategori produk HNI; fitonutrien untuk 

keseharian (sehat/sakit), fitoterapi untuk saat sakit saja. 

Harus diakui, kurangnya promosi produk HNI kepada mahasiswa 

IAIN  Palopo sehingga masih banyak yang belum tahu mengenai produk 

HNI-HPAI. Padahal jika dimaksimalkan oleh para distributor/agen HNI di 

lingkup IAIN Palopo sendiri, bisa menjadi wadah perjuangan produk halal 

bagi umat Islam untuk kemudian menghasilkan pengusaha-pengusaha 

Muslim dari kampus. Adapun beberapa promosi yang perlu dilakukan 

sebagai berikut; GESIT (gemar silaturahmi produktif), PCA (pakai cerita 

ajak), mengadakan home sharing, mengikuti event (bazar, CFD, menjadi 
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sponsor di acara seminar), dan optimalisasi sosial media seperti facebook, 

whatsapp, instagram dan sebagainya. 

Ismi Andini adalah mahasiswa IAIN Palopo yang telah 

menggunakan produk HNI-HPAI. Menurutnya, untuk harga produk HNI-

HPAI, tidak bisa dibilang terjangkau. Agak mahal sedikit. Misalnya sabun 

lifebuoy harganya Rp.5.000 sudah dapat. Sedangkan sabun dari produk 

HNI-HPAI sekitar Rp.20.000. Meskipun demikian, itu bagi mereka yang 

tidak mengetahui bahan pembuatan produknya. Kelebihan HNI-HPAI ada 

di branding yang Islami. Pada umumnya orang Indonesia suka cari yang 

lebih murah. Di HNI-HPAI ada pasta gigi siwak, tapi mahal. Akhirnya 

lebih pilih beli pasta gigi Pepsodent yang sudah mendarah daging ini. 

Tetapi untuk harga dari produk HNI-HPAI ini sudah sesuai dengan 

kualitasnya.  

Bisnis Multi Level Marketing membuat saya tertarik, karena ada 

bonusnya yang menjanjikan. Akan tetapi, MLM konvensional ini masih 

mengandung riba, gharar, maysir dan sebagainya. Sehingga yang 

diuntungkan dari sistem bisnis seperti ini adalah yang punya posisi di atas. 

Selagi produknya tidak jelas, maka pasti haram hukumnya. Tetapi produk 

HNI-HPAI sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
56
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Konsep dasar produksi produk herba HNI seperti; sinergi antara 

herba sunnah Nabi (thibbun nabawi) dengan herba tradisi lokal masyarakat 

(jamu). Mensinergikan berbagai herba berkhasiat (herba sinergi). Prioritas 

menggunakan herba yang soft atau moderate (herba lembut). Produk herba 

HNI dengan kandungan herba tunggal, maka pastinya menggunakan herba 

yang kategori herba lembut (soft/moderate). Produk herba HNI yang 

memiliki kandungan herba bersifat keras, maka pasti akan disinergikan. 

HNI-HPAI sebagai Bisnis Network Marketing Syariah milik 

Muslim. Seperti misalnya HNI memiliki sistem pemasaran (marketing 

plan) atau lebih dikenal dengan Success Plan HNI, yang memenuhi prinsip 

keadilan dan juga sangat menguntungkan dalam konteks bisnis, sesuai 

syariah Islam. Bisnis MLM agar sesuai dengan syariah, maka harus di 

penuhi beberapa syarat sebagai berikut:
57

 

a. Produk yang dipasarkan harus halal, thayyib (berkualitas), dan 

menghindari syubhat. 

b. Sistem akadnya harus memnuhi kaidah dan rukun jual beli sebagaimana 

yang terdapat dalam hukum Islam. 

c. Kegiatan oprasional, kebijakan, coporate culture, dan sistem akutansinya 

harus sesuai dengan syariah. 

d. Tidak ada upaya untuk melakukan mark up harga barang yang melampaui 

batas kewajaran (misalnya dua kali lipat), sehingga anggota terzalimi 
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dengan harga yang sangat mahal, tidak sepadan dengan kualotas dan 

manfaatnya. 

e. Struktur manajemennya memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang 

terdiri dari beberapa ulama yang memahami masalah ekonomi. 

f. Formula insentif harus adil, tidak menzalimi down line dan tidak 

menempatkan up line hanya anggota yang menerima pasif income tanpa 

bekerja. 

g. Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota. 

h. Tidak ada eksploitas dalam aturan pembagian bonus antara orang yang 

awal menjadi anggota dengan yang akhir (belakangan). 

i. Bonus yang diberikan harus jelas angka nisabnya sejak awal. 

j. Tidak menitikberatkan kepada barang-barang tersier ketika umat masih 

bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer. 

Dania adalah mahasiswa IAIN Palopo yang telah menggunakan 

produk HNI-HPAI. Menurutnya, harga yang ditawarkan cukup terjangkau. 

Karena ada harga ada kualitas, terbukti setelah dipakai. Sehingga memiliki 

kualitas yang baik. Saya mendapat informasi dari media sosial dan dari 

dosen saya. Sempat saya membeli pasta gigi, minyaknya. Waktu gabung 

dengan member, memang menggunakan sistem MLM gitu, karena 

menggunakan rekrutmen, sehingga saling menguntungkan. Dan HHI-HPAI 
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sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, itu terbukti dari kualitasnya 

ketika digunakan secara pribadi.  
58

 

Ide besar HNI; mengajak umat Islam dunia, untuk hijrah produk, 

menggunakan produk-produk Muslim yang lebih dijamin halal, berbasis 

sunnah, dengan harga yang murah, dengan cara yang mudah, dan dimulai 

dari rumah. Kemudian menyediakan, mengkampanyekan, dan menguasai 

pasar besar produk halal di Asia dan dunia, dengan amal jama‟i (kerja 

sama) dalam Halal Network Marketing. Akan terwujud seiring dengan 

menyebarnya informasi mengenai HNI-HPAI. Juga telah memenuhi 

prinsip syariah, berdasarkan SK. No. 002.124.01/DSN-MUI/1/2022. 

Sucianti adalah mahasiswa IAIN Palopo yang telah menggunakan 

produk HNI-HPAI. Menurutnya, produk HNI-HPAI sudah sesuai dengan 

syariat Islam dan berkualitas. Melalui media sosial, offline masyarakat tahu 

mengenai produk HNI-HPAI. Seperti dengan cara PCA (pakai, cerita, ajak) 

memakai produk. Ceritakan khasiatnya lalu ajak orang memakainya juga. 

Dan HNI-HPAI juga punya stokis atau mentor yang melakukan 

pembinaan, sehingga para anggota bisa tahu banyak hal. 

Produk HNI-HPAI banyak, mulai dari produk kesehatan hingga 

kecantikan. Sistem yang digunakan menggunakan sistem jaringan (kerja 

tim), sehingga tidak perlu harus menjual banyak, cukup menyadarkan 
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member atau konsumen untuk membeli produk. Sistem HNI-HPAI sudah 

sesuai dengan syariah, karena kita diupah sesuai omset kita.
59

 

   Mencari informasi mengenai suatu produk sangatlah penting, baik 

itu dari segi harga, promosi sampai kualitasnya. Dan seberapa manfaat 

produk tersebut untuk konsumen, karena semuanya mempengaruhi prilaku 

konsumen. Produk HNI mengambil dari grade produk yang paling 

berkualitas tinggi dari jenis produk tersebut. Produk HNI juga mempunyai 

harga produk paling murah pada level kualitas yang sama. 

Perlu diketahui bahwa harga produk HNI paling murah pada level 

kualitas yang sama. HNI menjual produk yang murah, tapi tidak murahan. 

Di samping itu, HNI juga memiliki jaminan halal dari MUI sehingga aman 

untuk dikonsumsi. Apalagi sampai mengakibatkan efek samping atau over 

dosis, sebab menggunakan produk herba sebagai bahan dasar 

pembuatannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

   Dari hasil penelitian terhadap hal-hal yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini yang dipaparkan pada bab terdahulu, 

maka pada bab penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai 

berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Dalam sistem penjualan produk yang dilakukan oleh agen HNI-HPAI 

khususnya di Kota Palopo, di sini sesuai dengan hukum ekonomi syariah. 

Keuntungan yang didapat secara langsung  saat penjualan produk kepada 

konsumen non-member termasuk dalam akad Wakalah bil Ujrah. 

Tercapai dan dilampauinya target penjualan berhak diberikan bonus oleh 

perusahaan, sehingga Agen dapat naik level dan mendapat imbalan yang 

lebih besar atas usahanya sendiri. Bukan hasil dari Money Game dan 

Maysir,  sebagaimana yang diharamkan oleh Allah Swt. Tidak ada unsur 

penipuan karena produk yang dijual riil bentuknya.  Tidak memakan harta 

orang lain dengan cara yang batil dan dzalim, karena harga  telah 

ditetapkan oleh perusahaan dengan adil. HNI-HPAI juga telah memenuhi 

prinsip syariah, berdasarkan SK. No. 002.124.01/DSN-MUI/1/2022. 
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2. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk HNI-HPAI pada 

kasus mahasiswa IAIN Palopo, yaitu setuju kalau harganya cukup mahal 

jika dibandingkan dengan merek lain. Itu berarti harga yang ditawarkan 

HNI-HPAI dengan kualitasnya sudah sepadan. Karena harga merupakan 

unsur yang paling kritis dalam menentukan keputusan pembelian, sebab 

suatu pertukaran nilai yang diperoleh sangat penting bagi konsumen. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa harga harus mampu bersaing dengan produk 

yang sama dengan cara memberikan tawaran harga yang sangat menarik 

minat konsumen untuk membeli produk HNI-HPAI. 

B. Saran 

1. Harga yang ditawarkan HNI-HPAI dengan kualitasnya sudah sepadan, 

namun produknya hanya bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat 

menengah ke atas. Sehingga masyarakat kalangan menengah ke bawah 

lebih memilih produk serupa seperti odol, sabun, kopi yang lebih murah. 

Begitu juga dengan kurangnya sosialisasi dan promosi di kalangan 

mahasiswa, sehingga seiring dengan berjalannya waktu penggunanya 

mulai berkurang.  

2. Masalah pembinaan di Agen Stok Kota Palopo sendiri masih belum 

terjadwal dengan rapih. Sehingga kebanyakan dari Agen hanya menjadi 

pengguna produk tanpa melakukan perekrutan untuk menebar produk-
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produk halal. Padahal, misi HNI sendiri supaya menjadi wadah 

perjuangan penyediaan produk halal bagi umat Islam. 
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Lampiran-Lampiran 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN MAHASISWA IAIN PALOPO 

PENGGUNA PRODUK HNI-HPAI 

Daftar Pertanyaan:  

1. Apakah Anda pernah mendengar tentang HNI-HPAI? 

2. Apakah Anda mengetahui dan memahami apa itu HNI-HPAI? 

3. Apakah Anda pernah menggunakan produk HNI-HPAI? 

4. Apakah produk yang ditawarkan kepada konsumen harganya terjangkau? 

5. Apakah HNI-HPAI memiliki kualitas produk yang baik ? 

6. Apakah perusahaan produk HNI-HPAI melakukan promosi & bagaimana strategi 

penjualannya kepada mahasiswa IAIN Palopo? 

7. Apakah Anda mencari informasi dari banyak sumber sebelum membeli produk 

HNI-HPAI? 

8. Apakah Anda membeli produk HNI-HPAI setelah membandingkan dengan produk 

lainnya? 

9. Apakah Anda membeli produk HNI-HPAI karena sesuai dengan kebutuhan? 

10. Apakah Anda puas dengan produk HNI-HPAI? 

11. Anda pernah mendengar sistem Multi Level Marketing (MLM)? 

12. Apakah Anda tertarik dengan sistem Multi Level Marketing (MLM)? 

13. Apakah Anda percaya dengan sistem Multi Level Marketing (MLM) syariah? 

14. Apakah sistem Multi Level Marketing (MLM) mengandung riba, gharar, maysir,  

maksiat dan sebagainya? 

15. Apakah HNI-HPAI sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah? 
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                              LAMPIRAN 
 

Wawancara dengan Intan Mente, pengguna produk HNI-HPAI pada tanggal 14 April 

2022 

Wawancara dengan Dania, pengguna produk HNI-HPAI pada tanggal 15 April 2022 
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Wawancara dengan Annisa Afiat Nabilah, pengguna produk HNI-HPAI pada tanggal 

14 April 2022 

 

Wawancara dengan Ismi Andini, pengguna produk HNI-HPAI pada tanggal 14 April 

2022 
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Wawancara dengan Sucianti, pengguna produk HNI-HPAI pada tanggal 15 April 

2022 
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