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ABSTRAK 

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji sejaulmiana peranan etika bisnis sebagai 
pelaksanaan kode etik para. pengusaha, manajer atau sumber daya manusia dalam organisasi 
bisnis serta stakeholders, berdasarkan nilai—nilai moral. norma dan agama yang dijadikan 
tuntunan untuk membuat keputusan dan solusi masalah yang etis, sebagai upaya membangun 
akhlak mulia. Pembangunan akhlak mulia merupakan upaya mengembangkan sikap. yang 
melekat pada jiwa setiap sumber daya manusia secara sepontan yang diwujudkan dalam 
perbuatan/tidakan. 

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan etika bisnis, perilaku organisasi.. 
manajemen sumber daya manusia dan pendidikan agama islam yang mem—fokuskan kepada etika 
bisnis dalam upaya membangun akhlak mulia. 

Hasil. pembahasan dalam artikel ini menunjukkan., bahwa: jika tindakan perilaku bisnis, 
manajer atau sumber daya manusia serta stakeholders itu baik menurut akal atau rasio, rasa atau 
kalbu dan agama, mak-a tindakan itu disebut akhlak yang baik (akhlakul karimah). Sebaliknya 
jika tindakan itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk (akhlakul moamnmol'z). Standar baik dan 
buruk akhlak adalah Al-Qur'an dan Sunah Rasul. yang bersifat universal dan abadi. Dalam 
pandangan Islam., akhlak merupakan cermin dari jiwa manusia. Akhlak yang baik adalah 
dorongan dari keimanan yang ditampilkan dengan tindakan nyata dalam kehidupan. Menurut 
sasarannya, pembangunan akhlak meliputi akhlak terhadap Allah SWT, akhlak kep-ada sesama 
manusia dan akhlak kepada lingkungan alam semesta. 

Peranan etika bisnis dalam pembangunan akhlak mulia adalah sebagai pelaksanaan kode 
etik para pengusaha, manajer atau sumber daya manusia dalam organisasi bisnis serta para 
stakeholders, berdasarkan ni lai-nilai moral, norma. etika dan agama yang dijadikan tuntunan 
untuk membuat keputusan dan solusi masalah. Dalam upaya membangun akhlak mulia, mereka 
itu melaksanakan prinsip dan standar etika bisnis, yaitu: Kejujuran (lzoneszjy): tidak berbohong. 
Integritas (integrity), memegang prinsip dan keyakinan. Memelihara janji (promise 
keeping):komitmen dan dapat dipercaya. Kesetiaan (loyalty): melaksanakan kewajiban. Keadilan 
(fairness): komitmen keadilan. Suka membantu (carlngfor others): kerjasama. Hormat kepada 
orang lain (respect for others): menghormati kebebasan dan hak. B—ertanggungjawab 
(resPonsibility), mentaati hukum., kesadaran sosial. Mengejar keunggulan (pursuit of 
excellence)::dapat diandalkan, Dapat dipertanggungjawabkan (accountability): menerima 
tanggung jawab, teladan Selain itu peranan etika bisnis adalah melaksankan tanggungjawab 
sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. 
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ABSTRAK. 

Secara keseluruhan informasi harga, merek dan toko mempengaruhi kinerja kualitas 
produk, sehingga jika informasi harga, merek, dan toko meningkat, maka evaluasi kualitas produk akan meningkat. informasi harga memiliki pengaruh yang dominan terhadap evaluasi 
kualitas produk, sedangkan informasi toko memiliki pengaruh lebih kecil terhadap evaluasi 
kualitas produk, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap toko tersebut, maka evaluasi kualitas produk semakin rendah. Hubungan antara kualitas, evaluasi, dan pilihan yang dirasakan dapat dijelaskan sebagian melalui konsep tingkat harga yang diterima. Para pembeli biasanya mempunyai suatu sikap terhadap harga—harga yaitu 
bersedia membayar atas suatu pembelian yang telah diperhitungkan, daripada suatu harga 
tertentu. Jika harga sebagai suatu petunjuk eksternal, dirasakan secara berbeda dari karakteristik 
obiektifnya, maka para pembeli mungkin akan menggunakan proses-proses persepsi yang sama 
untuk nama-nama merek dan toko. Pengaruh dari ketiga petunjuk tersebut telah diteliti dengan 
hasil—hasil statistik yang tidak konsisten, tetapi dengan memusatkan pada beberapa hubungan. 
Harga dan nama merek telah terbukti mempunyai pengaruh yang tidak begitu besar tetapi 
penting terhadap persepsi-persepsi pembeli. mengenai kualitas. 

ABSTRACT 

All of price information, brand, and store influenced product quality, and if all of those 
increasing, the evaluation o f  product quality also increasing. Price information have dominant 
influent but store information have smaller influent toward product qualia). This is showing the higher level of consumer loyality the lowest evaluation level of product quality. The realtion 
between quality, evaluation, and choices could explained in accepted price level concept. 
Consumer usually have an attitude toward the prices such as willing to pay to accountable 
buying rather than specific price. If the price as an external clue, could be difi’erent experienced 
from the objective characteristics, so the consumer probably willing to use the same processes of 
perception for the brands and stores. The influence from the three clue have researched and resulted with inconsistent statistics, but focusing to several realtion. Price and brand showing J. smaller influence toward consumer perceptions about quality. 
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