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Etika bisnis Islam selama ini dipandang sebagai keberhasilan untuk 

mendorong kemajuan suatu perusahaan. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tidak 

selalu diiringi dengan kaidah prinsip syariat Islam, sehingga bertentangan dengan 

norma agama. Salah satunya ialah Rumah Makan Soto Cak Hari yang mana 

menerapkan etika bisnis Islami. Penerapan ini masih belum sepenuhnya bisa dapat 

dilakukan oleh Rumah Makan Soto Cak Hari karena masih ada beberapa kendala 

dan pemahaman yang kurang terkait etika itu sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman etika bisnis Islam 

pada karyawan Rumah Makan Soto Cak Hari Banjarmasin. Dan untuk mengetahui 

penerapan etika bisnis Islam pada karyawan Rumah Makan Soto Cak Hari 

Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan (field research). Tekhnik pengumpulan data menggunakan observasi dan 

wawancara. Tekhnik pengolahan data menggunakan editing, kategorisasi, dan 

deskripsi data. 

Melalui tekhnik analisis deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa karyawan Rumah Makan Soto Cak Hari masih belum sepenuhnya mengenal 

etika bisnis Islam, yang mereka ketahui hanya lah gambaran umum tentang etika 

itu sendiri dan tidak mengetahui atau kurang paham terkait etika bisnis Islam. 

Karena pemahaman yang kurang terkait etika bisnis Islam, penerapan Etika bisnis 

Islam itu sendiri pun tidak berjalan secara maksimal, cenderung para karyawan 

masih bertindak hanya sebatas tindakan biasa, jika setiap kegiatan yang mereka 

lakukan diiringi dengan Etika Islam maka yang mereka peroleh nantinya ialah 

kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat kelak. Sehingga etika bisnis Islam 

berpengaruh terhadap kinerja dan produktifitas karyawan Rumah Makan Soto Cak 

Hari Banjarmasin, dan juga menjadi semangat dan motivasi mereka untuk 

menyakini bahwa bekerja itu ialah ibadah. 

 


