
ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa ketatnya persaingan didunia industri
makanan pada saat ini, sehingga perusahaan berlomba-lomba dalam persaingan yang
sangat ketat ini yang bertujuan untuk  menciptakan dan mempertahankan pelanggan.
Khususnya di Bandar Lampung industri makanan seperti, Bread talk, Shereen, jaya
bakery, Holand Bakery, Yussy Akmal dan sebagainya berlomba-lomba dalam
meningkatkan dan mempertahankan pelanggan. Salah satu upaya mereka dalam
mempertahankan pelanggan salah satunya adalah dengan cara menetapkan harga jual
produk yang sebaik-baiknya.Karena harga merupakan salah satu bagian yang sangat
penting dalam pemasaran. Cara ini diterapkan juga pada Yussy Akmal dan Shereen
cake’s and bread untuk meningkatkan dan mempertahankan minat pelanggan dari
para pesaing. Sehingga perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan  penetapan
harga jual produk dengan memperhitungkan proses dalam produk yang akan dijual
guna untuk meningkatkan dan mempertahankan volume penjualan.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana penetapan
harga jual produk terhadap volume penjualan di Yussy Akmal dan Shereen Cake’s
and bread ?    (2) Bagaimana penetapan harga jual produk terhadap volume penjualan
pada Yussy Akmal dan Shereen Cake’s and bread dalam perspektif Ekonomi Islam?
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui proses dan metode yang dipakai dalam
penetapan harga jual produk pada Yussy Akmal dan Shereen cake’s and bread
terhadap volume penjualan dan (2) Kemudian ditinjau dalam perspektif Ekonomi
Islam

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
kualitatif. Sasaran wawancaranya adalah yang terlibat dalam proses penetapan harga
jual, seperti owner ataupun manager yang berwenanng. Pengumpulan data
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan
analisisnya menggunakan analisa kualitatif (non statistik) yang bersifat deskriptif
kualitatif, dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pertama : Perusahaan Yussy
Akmal menggunakan metode berbasis biaya penuh plus tambahan tertentu (Full cost
plus mark-up). metode ini terlihat pada data penjualan sangat efektif meninkatkan
volume penjualan tiap tahunnya. Sedangkan pada perusahaan Shereen menggunnakan
metode berbasis pasar haga pesaing (competitor price). Dalam hal ini pada data
penjualan atau grafik data penjualan pada tahun 2013-2015 terdapat mengalami
penurunan volume penjualan pada beberapa produk shereen dapat diartikan bahwa
metode yang ditetapkan shereen dalam menetapkan harga tidak efektif dalam
meningkatkan volume penjualan pada tahun 2013-2015. Kedua: penetapan harga
tehadap volume penjualan dalam perspektif ekonomi islam tidak ada batasan dalam
proses bagaimana penetapannya, pada kedua perusahaan ini tidak ada praktek yang
dilarang agama Islam, tetapi perusahaan harus mementingkan kemashlahatan bersama
dan kode etik dalam berdagang tidak ada unsur merugikan salah satu pihak.
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