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ABSTRAK
Menghadapi persaingan yang ketat dimana saat ini dikenal dengan revolusi industri bisnis ritel.Di
Indonesia memberikan banyak alternatif bagi pelanggan ketika memilih tempat berbelanja yang sesuai
dengan selera dan kebutuhan pelanggan, sehingga para pembisnis ritel harus bersaing satu satu dengan
yang lainnya untuk menarik pelanggan sebanyak – banyaknya.Tingkat persaingan bisnis yang semakin
ketat membuat banyak para ritel tidak lagi mengfokuskan aktifitas pemasarannya hanya pada
pencarian pelanggan baru, namun juga berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas
pelanggan atau kesetiaan pelanggan. Banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk
mempertahankan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan. Salah satu cara yang dapat
dilakukan perusahaan dengan memberikan diskon kepada pelanggan setia nya yang memiliki kartu
member card dari persuhaan tersebut. Seperti yang diterapkan pada supermarket Chandra Super Store,
menerapkan program member card dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, kartu VIP Chandra
Super Store memiliki banyak keuntungan salah satunya adalah mendapatkan diskon melalui member
card tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.Penelitian ini termasuk dalam penelitian field
research atau penelitian lapangan.Sumber data berupa data primer yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada pelanggan pemilik member card aktif Chandra
Super Store Tanjung Karang.Sampel penelitian ini berumlah 100 responden dengan menggunakan
teknik non probability. Untuk proses analisis menggunakan analisi regresi sederhana dengan variabel
independen diskon melalui membercard (X) dan variabel dependen loyalitas pelanggan (Y).
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : Pertama, menunjukkan bahwa
pemberian diskon melalui member card mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap loyalitas
pelanggan dan Kedua, Pemberian diskon melalui member card Chandra Super Store semuanya sesuai
dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti adanya unsur transparansi harga dan juga kestaraan
harga dengan competitor tanpa menaikan harga sebelum didiskon sehingga sesuai dengan prinsip
kejujuran, prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam.
Kata Kunci : Diskon, Membercard, Loyalitas Pelanggan, Etika Bisnis Islam
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ABSTRACT
Facing intense competition which is currently known as the Indonesian retail business industry
revolution, it provides many alternatives for customers when choosing a place to shop according to
customer tastes and needs, so retail businessmen must compete with one another to attract as many
customers as possible. The increasingly fierce level of business competition makes many retailers no
longer focus their marketing activities only on finding new customers, but also trying to maintain and
increase customer loyalty or customer loyalty. There are many ways that companies can do to retain
customers and build customer loyalty. One way that the company can do is to give discounts to its
loyal customers who have a member card from the company. As applied to the Chandra Super Store
supermarket, implementing a member card program in increasing customer loyalty, the Chandra Super
Store VIP card has many advantages, one of which is getting discounts through the member card.
This study uses quantitative methods. This research is included in field research or field research.
Sources of data in the form of primary data obtained from interviews using a questionnaire to the
customer owner of the active member card Chandra Super Store Tanjung Karang. The sample of this
research is 100 respondents using non-probability techniques. For the analysis process using simple
regression analysis with the independent variable discount through membercard (X) and the dependent
variable customer loyalty (Y).
Based on the results of the study, it can be concluded that: First, indicating that giving discounts
through member cards has an influence on customer loyalty and Second, the giving of discounts
through the Chandra Super Store member card is all in accordance with the principles of Islamic
business ethics such as the element of price transparency and also price equality with competitors
without increasing the price before the discount so that it is in accordance with the principles of
honesty, the principle of justice and the principle of responsibility in business ethics Islam.
Keywords: Discount, Membercard, Customer Loyalty, Islamic Business Ethics
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MOTTO

َّ ٱَّلل َوأَقَب ُمى ْا ٱن
٩٢ ُىن ِِ َٰ ََٰ َس ّٗة نَّه َُُِى َز
َ صهَ َٰىةَ َوأَوفَقُى ْا ِم َّمب َزش َۡق َٰىَهُمۡ ِس ّٗ ّسا َو َع ََل ِويَ ّٗة يَ ۡسُج
َ ُيه يَ ۡته
َ ِإ َّن ٱنَّ ِر
ِ َّ ب
َ َىن ِك َٰت
Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat
dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka
dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang
tidak akan merugi” (QS. Fatir :29)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan
memudahkan dalam memahami skripsi ini.Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti
dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi. Penelitian yang akan
dilakukan berjudul: Pengaruh Pemberian Diskon Melalui Member Card Terhadap
Loyalitas Pelanggan Dalam Perspektif Etika Binis Islam (Studi Pada Pelanggan yang
Memiliki Kartu VIP Chandra Super Store Tanjung karang Bandar Lampung). Dengan
Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari
beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan
terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan
terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini
merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun
beberapa istilah yang penulis perlu uraikan sebagai berikut:
1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut
membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 1.
2. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai
penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual.2
3. Kartu Anggota ( member card ) adalah kartu yang membuat identitas (jati diri) seseorang
sebagai tanda keanggotaan suatu perkumpulan (perusahaan dsb). 3
4. Loyalitas Pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau
pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang. Loyalitas
pelanggan diartikan sebagai kesetiaan terhadap merek diperoleh karena adanya kombinasi
dari kepuasan dan keluhan. 4
5. Etika Bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang
tidak dibatasi jumalah kepemilikan harta (barang atau jasa) termasuk proitnya namun
dibatasi cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan
haram.5
Berdasarkan dari penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
yang dimaksud dari judul ini adalah sebuah penelitian dengan berdasarkan al-quran dan assunah, tentang kegiatan ekonomi mengenai pengaruh diskon yang diberikan melalui member
card tehadap loyalitas pelanggan dalam persepektif etika bisnis Islam.

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta : PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2008), h.664
2
F.Tjiptono, Fandy, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008) h. 36
3
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesi, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
4
F.Tjiptono, Fandy, Prinsip dan Dinamika Pemasaran, (Yogyakarta: j&j Learning,Edisi Pertama,2000),h. 110
5
Musthofa Edwin Nasution, Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 5
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B.

Latar Belakang Masalah
Menghadapi persaingan yang ketat dimana saat ini dikenal dengan revolusi
industribisnis ritel. Di Indonesia memberikan banyak alternatif bagi pelanggan ketika memilih
tempat berbelanja yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pelanggan, sehingga para
pembisnis ritel harus bersaing satu satu dengan yang lainnya untuk menarik pelanggan
sebanyak – banyaknya. Tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat membuat banyak para
ritel tidak lagi mengfokuskan aktifitas pemasarannya hanya pada pencarian pelanggan baru,
namun juga berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan atau
kesetiaan pelanggan. Pentingnya keberadaan pelanggan membuat perusahaan perlu
melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan pelanggan agar tetap loyal kepada
perusahaan dan tidak beralih ke pesaing. Banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk
mempertahankan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan. Salah satu cara yang dapat
dilakukan perusahaan dengan memberikan diskon kepada pelanggan setia nya yang memiliki
kartu member card dari persuhaan tersebut. Lalu membina danmenjalin hubungan yang baik
dengan pelanggan. Melalui strategi pemasaran yang dikenal dengan Customer Relationship
Marketing perusahaan dapat mengenali dan memahami kebutuhan serta keinginan pelanggan
sehingga pelanggan menjadi loyal. 6
Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), bisnis ritel atau usaha
eceran di Indonesia mulai berkembang pada kisaran tahun 1980 an seiring dengan mulai
dikembangkannya perekonomian Indonesia. Hal ini timbulsebagai akibat dari pertumbuhan
yang terjadi pada masyarakat kelas menengah, yang menyebabkan timbulnya permintaan
terhadap supermarket dan departement store (convenience store) di wilayah perkotaan. Trend
inilah yang kemudian diperkirakan akan berlanjut di masa-masa yang akan datang. Hal lain
yang mendorong perkembangan bisnis ritel di Indonesia adalah adanya perubahan gaya hidup
masyarakat kelas menengah ke atas, terutama di kawasan perkotaan yang cenderung lebih
memilih berbelanja di pusat perbelanjaan modern. Perubahan pola belanja yang terjadi pada
masyarakat perkotaan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan berbelanja saja namun juga
sekedar jalan-jalan dan mencari hiburan. Berkembangnya usaha di industri ritel ini juga
diikuti dengan persaingan yang semakin ketat antara sejumlah para ritel baik lokal maupun
ritel asing yang marak bermunculan di Indonesia. Industri ritel di Indonesia saat ini semakin
berkembang dengan semakin banyaknya pembangunan gerai-gerai baru di berbagai tempat. 7
Kegairahan para pengusaha ritel untuk berlomba-lomba menanamkan investasi dalam
pembangunan gerai-gerai baru tidaklah sulit untuk dipahami. Ramainya industri ritel
Indonesia ditandai dengan pembukaan gerai-gerai baru yang dilakukan oleh pengecer asing
seperti Makro (Belanda), Carrefour (Perancis), dan Giant (Malaysia, yang kemudian juga
digandeng oleh PT Hero Supermarket Tbk), yang tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta,
Makassar, Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Penggolongan bisnis ritel di
Indonesia dapat dikategorikan berdasarkansifatnya, yaitu ritel yang bersifat tradisional atau
konvensional dan yang bersifat modern. Ritel yang bersifat tradisional adalah sejumlah
pengecer atau pedagang eceran yang berukuran kecil dan sederhana, misalnya toko-toko
kelontong, pengecer atau pedagang eceran yang berada di pinggir jalan, pedagang eceran
yang berada di pasar tradisional, dan lain sebagainya.
6

Abdullah Firdaus Agnes Kanyan (2015) ”Manajemen Relationship Marketing in the Food Service Industry”.
Marketing Intelligence & Planning. Vol. 32
7
Euis Soliha “Analisis Industri Ritel di Indonesia” Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), vol. 15, No.2 h. 129
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Kelompok bisnis ritel ini memiliki modal yang sedikit dengan fasilitas yang
sederhana. Ritel modern adalah sejumlah pedagang eceran atau pengecer berukuran besar,
misalnya dengan jumlah gerai yang cukup banyak dan memiliki fasilitas toko yang sangat
lengkap dan modern. Hasil survey menurut AC Nielsen lima pengecer terbesar yang termasuk
dalam kategori ritel modern di Indonesia berdasarkan nilai penjualan adalah Matahari,
Ramayana, Makro, Carrefour, dan Hero. Konsep yang ditawarkan peritel modern beragam
seperti supermarket (swalayan), hypermarket, minimarket, departement store, dan lain
sebagainya.
Peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang paling
berpengaruh di dalam perkembangan industri ritel, dimana peningkatan pendapatan
masyarakat menyebabkan perubahan daya beli dan gaya hidup dari masyarakat.
Perkembangan ritel modern ini didasarkan oleh keinginan produsen untuk memenuhi
keinginan masyarakat.Perkembangan industri ritel di Indonesia diikuti pula oleh
perkembangan industri ritel di Bandar Lampung. Sebagai ibu kota dari provinsi Lampung,
Bandar Lampung menjadi pusat dari perkembangan ekonomi yang sangat pesat di Bandar
Lampung. Terdapat banyak sekali ritel-ritel yang ada di Bandar Lampung, Ramayana,
Matahari, Hypermart, Carrefour, Giant dan Chandra Super Store industri ritel lokal yang
mampu bersaing dengan industri ritel pendatang.
Chandra Super Store adalah salah satu supermarket yang cukup popular di Bandar
Lampung yang menyediakan segala kebutuhan sehari-hari. Chandra Super Store berdiri pada
tanggal 18 Maret 1984 yang didirikan oleh bapak Alesius Bunawan.Berikut ini data transaksi
atau pembelian di Chandra Super Store.
Tabel 1.1
Data Pengunjung di Chandra Super Store Tanjung Karang
Tahun 2015-2020
Tahun

Pengunjung

Pertumbuhan Per Tahun

2015
29.818.752
2016
34.381.021
2017
35.068.041
2018
32.578.211
2019
37.497.520
2020
29.848.026
33.198.595
Rata-rata
Sumber data :Data yang diolah tahun 2021

15,3 %
17,3 %
10,2 %
25,3 %
4,9 %
14,6 %

Dari tabel diatas menunjukkan transaksi atau pembelian di Chandra super store
tanjung karang dari tahun 2015-2020, terdapat penurunan pada tahun 2018 dan tahun 2020.
Di tahun 2018 datang nya pesaing baru ke Bandar lampung yang sejenis dengan Chandra,
yang menjual kebutuhan sehari-hari. Terlihat bahwa loyalitas dari pelanggan menurun
dikarnakan mereka menganggap ada pilihan lain selain Chandra.
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Grafik 1.1
Data Pelanggan Member Card VIP Chandra Super Store
Tahun 2015-2020
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Sumber data :Data yang diolah tahun 2021
Dari grafik diatas menunjukan pengunjung Chandra Super Store dari tahun 20152020 yang ingin membuat memebercard atau kartu VIP Chandra Super Store mengalami
peningkatan di tiap tahun nya.
Chandra Super Store Sebagai ritel yang ingin terus berkembang Chandra Super Store
terus berupaya mempertahankan pelanggan nya agar tetap loyal,melalui strategi promosi
dagang dengan cara memberikan diskon melalui membercard yang disebut dengan kartu VIP
Chandra Super Store. Penggunaan kartu VIP Chandra Super Store memiliki berbagai manfaat
yang di dapatkan pelanggan ketika berbelanja di Chandra Super Store.Berikut ini adalah data
manfaat kartu VIP Chandra Super Store.
Tabel 1.2
Keuntungan Kartu VIP Chandra Super Store
No

Keterangan Keuntungan Kartu VIP Chandra Super Store

1.

Pengguna kartu VIPChandra Super Store mendapatkan potongan 10% dalam
setiap bertransaksi produk deptstore.
2.
Kartu VIPChandra Super Store adalah kartu diskon : Pemegang kartu berhak atas
diskon pada tempat yang bekerjasama dengan Chandra.
3.
Kartu VIPChandra Super Store bisa digunakan sebagai kartu flazz sehingga para
pelanggan tidak perlu lagi membawa uang tunai.
4.
Kartu VIPChandra Super Store adalah kartu untuk mengumpulkan poin pada saat
berbelanja dan dapat menukarkan poin dengan hadiah menarik. Mendapatkan 1
poin untuk pembelanjaan Rp.10.000 dan kelipatan nya, baik di Chandra Super
Store atau Chandra Minimarket.
5.
Pengguna kartu VIP dapat digunakan untuk membayar pintu tol,buswaydan lain
nya yang terdapat logo flazz.
Sumber data :Data yang diolah tahun 2021
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Chandra Super Store selalu berupaya
meningkatkan kualitas pemasaran nya dengan hubungan pelanggan, agar pelanggan merasa
puas dengan salah satunya Chandra memperbaharui kartu VIP Chandra yang dimiliki
pelanggan. Juni 2016 Chandra Super Store juga mulai bekerjasama dengan bank BCA untuk
meluncurkan kartu Chandra VIP Flazz. Manfaat yang diberikan kepada pelanggan atas kartu
VIP Flazz hampir sama dengan kartu VIP Chandra biasa, namun perbedaannya hanya kartu
Chandra VIP Flazz dapat digunakan sebagai kartu kredit atau debit. Kerjasama yang
dilakukan perusahaan Chandra ini merupakan salah satu bukti bahwa Chandra Super Store
berkomitmen untuk terus meningkatkan pemasaran dan menjaga loyalitas pelanggan nya.
Menurut penelitian Priscillaprogram loyalitas dengan program kartu keanggotaan
(membership card program) dilihat dari 4 variabel yang memiliki pengaruh signifikan
terhadap loyalitas pelanggan, yaitu8 : diskon, point reward, perlakuan khusus dan hak
istimewa.
Diskonadalah potongan harga atau pengurangan harga berdasarkan volume barang
yang dibeli.Point rewardadalah poin yang akan didapatkan ketika berbelanja dengan
menggukan salah satu produk keuangan dan dapat ditukaran untuk mendapatkan hadiah atau
benefit yang lainnya.Perlakuan khusus (special treatment) untuk pemegang program kartu
keanggotaan (membership card program) mendapatkan potongan harga pada saat ulang tahun
pelanggan. Hak istimewa (privilege) berupa pemberian potongan harga yang diberikan kepada
pelanggan pemegang program kartu keanggotaan (membership cardprogram) dalam acara
yang diselenggarakan oleh pihak manajemen perusahaan.
Berdasarkan dari penelitian Priscillatersebut maka yang dijadikan dasar dalam
penelitian ini yaitu program loyalitas melalui membercard dengan studi kasus pada kartu VIP
Chandra Super Store Tanjung Karang. Komponen program loyalitas yang dipertimbangkan
dalam penelitian ini meliputi diskon.Chandra Super Store Tanjung Karang adalah salah satu
supermarket yang populer bagi masyarakat Bandar Lampung yang menyediakan segala
kebutuhan sehari-hari. Chandra Super Store Tanjung Karang dipilih sebagai objek penelitian
dimana supermarket ini merupakan supermarket yang terdapat di Lampung yang membercard
nya bekerjasama dengan salah satu bank swasta yaitu bank BCA dan supermarket ini juga
merupakan supermarket lokal yang berasal dari provinsi Lampung yang mampu bersaing
dengan supermarket-supermarket pendatang yang jangkauan nya sudah sampai nasional dan
supermarket ini juga ramai dikunjungi oleh pelanggan karena program loyalitas yang
diterapkan oleh pihak perusahaan. Denganpenggunaan kartu VIP Chandra Super Store
berhasil meningkatkan jumlah pelanggan setiap tahunnya. Namun loyalitas yang tercipta dari
konsumen bukan semata-mata untuk memperoleh diskon melainkan untuk memperoleh poin
dari setiap transaksi pembelanjaan. Dengan meningkatnya jumlah transaksi atau pembelian
lebih banyak bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur loyalitas pelanggan nya. Perusahaan
Chandra Super Store harus semakin proaktif untuk berkomunikasi dengan para pelanggannya
melalui peningkatan kualitas pelayanan. Loyalitas akan tercipta karena adanya hubungan yang
terus-menerus. Bukan saat frekuensi interaksi yang meningkat, tetapi juga konteks interaksi
menajdi semakin luas.

8
Jennifer, Priscilla Rumbay, 2014. “The impact of customer loyality program to customer loyality ( study of gaudi
clothing store Manado)”. Universitas Sam Ratulangi Manado, jurnal ekonomi, Vol. 2, No. 1300-1309
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Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, sehingga peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian pada pelanggan Chandra yang memiliki membercard VIP Chandra
Super Store Tanjung Karang dengan mengambil judul “Pengaruh Pemberian Diskon
Melalui Member Card Terhadap Loyalitas Pelanggan dalam Perspektif Etika Bisnis
Islam (Studi pada Pelanggan yang Memiliki Kartu VIPChandra Super Store Tanjung
Karang)”

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, bahwa identifikasi masalah
dalam penelitian ini adalah Chandra Super Store Tanjung Karang dalam menjaga loyalitas
pelanggan nya, perusahaan retail ini mengeluarkan member card yang memiliki banyak
keuntungan bagi pelanggan nya,salah satunya seperti pengguna kartu VIP Chandra berhak
mendapatkan diskon 10% dalam setiap transaksi produk deptstore. Disisi lain penelitian ini
juga menganalisis bagaimana pengaruh pemberian diskon melalui member card terhadap
loyalitas pelanggan dalam perspektif etika bisnis islam, sehingga pada kesimpulan akhir
diharapkan akan memberikan jawaban yang jelas bagi perusahaan dalam membuat keputusan.
Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari
permsalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini peneliti membatasi masalahnya
sebagai berikut :
1. Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan Chandra Super Store Tanjung Karang
yang memiliki member card.
2. Pembahasan dan hasil penelitian hanya berlaku di Chandra Super Store Tanjung Karang .

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:
1. Bagaimana pengaruh pemberian diskon melalui member card terhadap loyalitas
pelanggan di Chandra Super Store Tanjung Karang ?
2. Bagaimana pengaruh pemberian diskon melalui member card di Chandra Super Store
Tanjung Karang ditinjau dalam perspektif etika bisnis islam?

E.

Tujuan Penelitian
Pada umunya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan
suatu pengetahuan. Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian diskon melalui member card terhadap loyalitas
pelanggan di Chandra Super Store Tanjung Karang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian diskon melalui member card di Chandra Super
Store Tanjung Karang dalam perspektif etika bisnisislam.
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F.

Manfaat Penelitian
Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan
dua kegunaan sebagai berikut :
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai menjaga loyalitas pelanggan
di suatu perusahaan dan memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam
khasanah ekonomi islam khususnya dan menambah literatur mengenai hal tersebut.
Khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung.
2. Secara praktis
Bermanfaat bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan sebagai masukan riset
untuk bagian yang mengelola masalah sekaligus untuk mencari jalan keluarnya dalam
menjalankan program diskon dengan member cardini yaitu guna untuk menjaga loyalitas
pelanggan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur kaya ilmiah baik itu
berupa skripsi maupun jurnal, beberapa yang dimiliki kolerasi tema yang membahas
mengenai diskon dan loyalitas pelanggan. Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis
akan kemukakan terdapat dua versi yang pertama berskala nasional dan yang kedua berksla
internasional beberapa diantaranya :
Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu yang Bersumber dari Jurnal Nasional
No

Nama
Peneliti
dan Tahun
Winni
Aprilia
Permata
(2020)

1

Judul Penelitian

Persamaan dan Metode
Perbedaan
Penelitian

Hasil Penelitian

Pengaruh Kualitas
Pelayanan dan
Strategi Pemberian
Diskon Melalui
Member Card
Terhadap Loyalitas
Kosumen Pada
Toko Aksesoris
Gadget Ilufa Klaten

Persamaan :
Kuantitatif
Pada variabel
X2 yaitu diskon
dan variabel Y
yaitu loyalitas
konsumen
Perbedaan :
Pada variabel
X1 yaitu
kualitas
pelayanan.

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa diskon lebih
dominan
berpengaruh
terhadap loyalitas
konsumen
dibandingkan
dengan kualitas
pelayanan.9

9

Winni Aprilia Permata, ”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Strategi Pemberian Diskon Melalui Member Card
Terhadap Loyalitas Kosumen Pada Toko Aksesoris Gadget Ilufa Klaten” skripsi, Universitas Widya Darma Klaten, Juni
2020
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4

2

Andreano
Henggrawa
n, Anak
Agung Putu
Agung, Ni
Putu Nita
Anggraini
(2020)

Pengaruh Kualitias
Pelayanan,Diskon,
Customer
Relationship
Managemen
(CRM) Terhadap
Loyalitas
Konsumen Pada
PT.Ramayana
Lestari Sentosa
Tbk. Denpasar

Persamaan :
Kuantitatif
Variabel X2 yaitu
diskon dan
variabel Y yaitu
loyalitas
konsumen
Perbedaan :
Variabel X1 yaitu
kualitas
pelayanan dan
variabel X3 yaitu
CRM

3

Nyosino
(2020)

Pengaruh Diskon,
Merek dan Strategi
Marketing
Terhadap Loyalitas
Pelanggan Oli
Daihatsu PT.
Nusantara Autopart
Persada

Persamaan :
Kuantitatif
Variabel X1
yaitu diskon dan
variabel Y yaitu
loyalitas
pelanggan
Perbedaan :
Variabel X2
yaitu merek dan
variabel X3 yaitu
strategi
marketing

Arsuni
Pengaruh Ekuitas
Mtw (2020) Merek, Diskon
Harga dan
Kepuasan
Pelanggan
Terhadap Loyalitas
Pelanggan PT Astra
International
Daihatsu Di Kota
Muara Tewah

Persamaan :
Kuantitatif
Variabel diskon
harga dan
loyalitas
pelanggan
Perbedaan :
Variabel ekuitas
merek dan
kepuasan
pelanggan

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa diskon
berpengaruh secara
positif namun tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
loyalitas konsumen,
sehingga hipotesis
yang menyatakan
diskon berpengaruh
positif terhadap
loyalitas konsumen
ditolak.10
Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa variabel
diskon berpengaruh
positif dan
signifikan terhadap
loyalitas pelanggan
pada PT. Nusantara
Autopart Persada11

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa variabel
diskon harga
berpengaruh dan
signifikan terhadap
loyalitas
pelanggan.12

10
Andreano, Putu Agung, Ni Putu, “Pengaruh Kualitias Pelayanan,Diskon,Customer Relationship Managemen
(CRM) Terhadap Loyalitas Konsumen Pada PT.Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Denpasar” Jurnal unmas, vol 1 No 1 2020
11
Nyosino, “Pengaruh Diskon, Merek dan Strategi Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Oli Daihatsu PT.
Nusantara Autopart Persada”
12
Arsuni Mtw,” Pengaruh Ekuitas Merek, Diskon Harga dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan
PT Astra International Daihatsu Di Kota Muara Tewah” Jurnal Ilmu Ekonomi (Manajemen Perusahaan) dan Bisnis 4
(01),2020
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5

Bayu Ardi
Wiranata
(2017)

Pengaruh Fasilitas
dan Penetapan
Harga Diskon
Terhadap Loyalitas
Pelanggan pada
Talok Futsal
Kecamatan Turen
Kabupaten Malang

Persamaan :
Kuantitatif
Variabel X2
yaitu harga
diskon dan
variabel Y yaitu
loyalitas
pelanggan
Persamaan :
variabel X1
yaitu fasilitas

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa variabel
harga diskon
berpengaruh tidak
signifikan terhadap
loyalitas pelanggan.
Variabel fasilitas
dan variabel harga
diskon secara
bersama-sama
berpengaruh tidak
signifikan terhadap
loyalitas
pelanggan.13

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu yang Bersumber dari Jurnal Internasional
No

1

Nama
Peneliti dan
Tahun
Yunice Bil
(2020)
p-ISSN :
2721-3854
e-ISSN :
2721-2769

Judul Penelitian

Persamaan dan
Perbedaan

Metode
Penelitian

Analisis Faktor
Trust dan Price
Discount Bagi
Pengguna
Traveloka
Dampaknya
Terhadap Kepuasan
Konsumen dan
Loyalitas
Konsumen

Persamaan :
Pada variabel X2
yaitu price
discount dan
variabel Y2 yaitu
loyalitas
konsumen
Perbedaan :
variabel X1 yaitu
trust dan variabel
Y1 yaitu
kepuasan
konsumen

Kualitatif

Hasil Pnelitian

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa hubungan
variabel price
discount dengan
loyalitas
konsumen
terbukti
berpengaruh dan
signifikan
terhadap loyalitas
konsumen.14

13
Bayu Ardi Wiranata,” Pengaruh Fasilitas dan Penetapan Harga Diskon Terhadap Loyalitas Pelanggan pada
Talok Futsal Kecamatan Turen Kabupaten Malang
14
Yunice Bil, “Analisis Faktor Trust dan Price Discount Bagi Pengguna Traveloka Dampaknya Terhadap
Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen” 2020.

9

2

Budhi Satrio
(2016) ISSN
: 2461-0593

Pengaruh Harga
dan Citra Merek
Terhadap Loyalitas
Pelanggan Produk
Footwear Yongki
Komaladi Merinda
Tomid

3

Emma
Novirsari
(2019) ISSN
: 1979-5408

Pengaruh Diskon
Harga dan Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Keputusan
Pembelian Produk
Pada PT. Himalaya
Drug Company

4

Tengku
Putri Rindu
Bulan
(2016) ISSN
: 2252-844X

Pengaruh Kualitas
Pelayanan dan
Harga Terhadap
Loyalitas
Konsumen Pada
PT. Tiki Jalur
Nugraha Ekakurir
Agen Kota Langsa

Persamaan :
variabel X2 yaitu
price discount
dan variabel Y2
yaitu loyalitas
konsumen
Perbedaan :
Variabel X1
yaitu trust dan
variabel Y1 yaitu
kepuasan
konsumen
Persamaan :
Variabel X1
yaitu diskon
harga
Perbedaan :
Variabel X2
yaitu kualitas
pelayanan dan
variabel Y yaitu
keputusan

Kuantitatif

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa variabel
harga memiliki
pengaruh
terhadap loyalitas
pelanggan.15

Kuantitatif

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa variabel
diskon harga
berpengaruh
positif dan
sgnifikan
terhadap
keputusan
pembelian.16

Perbedaan :
Variabel Y yaitu
loyalitas
konsumen
Perbedaan :
Variabel X1
Yaitu kualitas
pelayanan dan
variabel X2 yaitu
Harga

Kuantitatif

Hasil penelitian
yang berjudul
pengaruh kualitas
pelayanan dan
harga tehadap
loyalitas
konsumen pada
PT.TIKI JNE
menunjukkan
bahwa variabel
harga
berpengaruh
sigmifikan
terhadap loylitas
konsumen,
dengan demikian
hipotesis dalam
penelitian ini
dapat diterima. 17

15

Budhi Satrio, “Pengaruh Harga dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Produk Footwear Yongki
Komaladi Merinda Tomid” 2016.
16
Emma Novirsari, “Pengaruh Diskon Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada
PT. Himalaya Drug Company” 2019.
17
Tengku Putri Rindu Bulan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen Pada PT.
Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Agen Kota Langsa” 2016.
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5

Niken Anisa
Jayanti, Siti
Saroh, Daris
Zunaidi
(2020)
ISSN :
2302-7150

Pengaruh Potongan
Harga, Voucher
Kupon dan Garansi
Produk Terhadap
Loyalitas
Pelanggan

Persamaan :
Variabel X1
yaitu : potongan
harga dan
variabel Y yaitu
loyalitas
pelanggan
Perbedaan :
variabel X2 yaitu
voucher kupon
dan X3 yaitu
garansi produk

Kuantitatif

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa potongan
harga
berpengaruh
terhadap loyalitas
pelanggan dan H1
diterima.18

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di atas, dapat dijelaskan
bahwasannya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian
yang sedang peneliti lakukan pada skripsi ini.
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini adalah :
1.
2.
3.
4.

Persamaan utamanya terletak pada variabel X yang digunakan yaitu membahas tentang
diskon atau potongan harga.
Persamaan kedua terletak pada variabel Y yang digunakan yaitu membahas tentang
Loyalitas Pelanggan.
Selain itu hampir seluruh penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kuantitatif
dan pengumpulan data menggunakan angket kuesioner.
Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan skala likert untuk mengetahui
tingkat kesetujuan sampai ketidaksetujuan responden.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini adalah :
1.

2.
3.
4.

Perbedaan antara keseluruhan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang
peneliti lakukan saat ini terletak pada perpektif etika bisnis islam, sedangkan keseluruhan
penelitian sebelumnya tidak menggunkan perspekti etika bisnis islam.
Metode sampel dan jumlah sampel yang digunakan pun berbeda – beda dengan
keseluruhan penelitian sebelumnya.
Waktu dan obyek penelitian pun berbeda - beda dengan penelitian terdahulu
Hasil penelitian terdahulu ada yang berpengaruh secara positif dan signifikan dan
adapula yang tidak berpengaruh positif dan signifikan.

18
Niken Anisa Jayanti, Siti Saroh, Daris Zunaidi, “Pengaruh Potongan Harga, Voucher Kupon dan Garansi Produk
Terhadap Loyalitas Pelanggan” 2020.
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H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sitematika
penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai diskon, loyalitas
pelanggan, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III

METODE PENELITIAN
Bab ini terdiri dari waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan
jenis penelitian, populasi, sampel, dan tekhnik pengumpulan data,
definisi operasional variabel, instrument penelitian, uji validitas dan
reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini terdiri atas gambaran hasil penelitian, pembahasan dan hasil
analisi data

BAB V

PENUTUP
Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari seluruh isi skripsi dan
saran
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Grand Theory
1. Manajemen Pemasaran
a. Pengertian Manajamen Pemasaran
Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan,
mengimplementasikan (yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan,
mengkoordinir) serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu
organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.Didalam fungsi
manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis yaitu analisis yang dilakukan untuk
mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa
besar peluang untuk merebut dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. 19
Manajemen berasal dari kata “to manage” yang artinya mengatur. Pengaturan
dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkanurutan dan fungsi-fungsi manajemen
itu. Menurut kristiawan manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur,
mengendalikan menkomunikasikan dan memanfaatkan semua sumber yang ada dalam
organisasi dengan memanfaatkan fungsi manajemen untum mencapai tujuan. 20
Wilson menyatakan manajemen adalah rangkaian aktivitas-aktivitas yang
dikerjakan oleh anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuannya.Selanjutnya
menurut Koontz, menyatakan bahwa manajemen adalah seni yang paling produktif
selalu didasarkan pada pemahaman terhadap ilmu mendasarinya.Namun ruang ling kup
manajemen tidak terbatas hanya pada leader.Karena kepemimpinan hanyalah bagian
dari manajemen.Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa manajemen itu adalah seni
dalam mengelola.Sebuah seni tentunya tidak hanya menggunakan satu metode semata.
Metode yang digunakan haruslah banyak untuk kemudian menjadikannya
sebagai seni yang bernilai tinggi.Begitu pula dengan manajemen.Untuk menata sebuah
sistem harus memiliki manajemen yang baik dan handal agar sistem tersebut bisa
berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri
dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakan dan pengawasan
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan
melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.21
Setiap perusahaan memiliki tujuan yang igin dicapai, untuk mencapainya
menggunakan alat yang disebut manajemen. Proses untuk mencapai tujuan kemudian
dituangkan menjadi fungsi manajemen. Adapun fungsi yang terdapat dalam
manajemen22 sebagai berikut : Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling
19

Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), Hal.1.
Husain Dan Happy Fitria, 2019. „„Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam” Jurnal
Manajemen, Kepemimpinana, Dan Suvervisi Pendidikan Vol.4 No.1,43.
21
Ibrahim Akhmadrandy, “Analisis Implementasi Manajemen Kualitas Dari Kinerja Operasional Pada Industri
Ekstraktif Di Sulawesi Utara”, Jurnal Emba, Volume.4, No.2, (2016),861.
22
Kasmir, Kewirausahaan Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 64
20
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Planning merupakan proses menentukan tentang apa yang harus dilakukan,
kapan dikerjakan atau dimulai, bagaimana melakukannya, dengan hal apa hal itu
dilaksanakan dan siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut, proses tersebut pada
akhirnya akan menghasilkan suatu rencana, setelah menyusun rencana selanjutnya
terdpata pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan berbagai
pekerjaan atau kegiatan dalam unit-unit. Tujuannya adalah supaya tetata dengan jelas
antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik
mungkin dalam bidangnya masingmasing.hasil dari pengorganisasian ini adalah
terbentuknya struktur organisasi sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau
pekerjaan dalam organisasi para pimpinan atau manajer harus menggerakkan
bawahannya (karyawan) untuk mengerjakan perkerjaan yang telah ditentukan dengan
cara memimpin, memberi perintah, dan memberi motivasi, setelah semuanya berjalan
dengan apa yang diharapkan, tentunya wajib untuk mengontol atau melakukan
pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas
apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan,
maka akan segera dikendalikam sesiau dengan rencana yang disusun. Dengan adanya
pengendalian diharapkan tujuan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.
Pemasaran adalah sebagai proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh
seseorang atau kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan
melalui penciptakan, penawaran, dan pertukaran produk-produk yang bernilia dengan
yang lainnya.23Definisi pemasaran menurut Swastha dan Soekotjo, “Pemasaran adalah
sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan,
menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat
memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang potensial”. Pada prinsipnya definisidefinisi diatas penekanannya adalah sama, yaitu menekankan pada kebutuhan,
keinginan dan kepuasan konsumen dengan berusaha untuk mengetahui apa yang
dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen.
Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian pemasaran, maka penulis
menyimpulkan pemasaran adalah sesuatu hal yang penting yang merukan sebuha
prinsip yang harus dimiliki setiap organisasi yang melibatkan sumber daya manusianya
utnuk menjalankan fungsi manajemen sebagai upaya pencapaian tujuan.
b. Proses Pemasaran
Adi Susilo dalam bukunya “Manajemen Pemasaran”. Proses pemasaran
mencakup lima langkah, empat langkah yang pertama menciptakan nilai bagi
pelanggan.
Pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan.pemasar
merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan, mendapatkan,
mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan sasaran lalu pemasar membangun
program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul dan membangun
hubungan pelanggan yang menguntungkan, dan menciptakan kepuasan pelanggan.
23

Philip Kotler Marketing Management, The Milenium Edition, Prentice Hall Pearson Education Inc. 2000. h. 7
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.
c. Bauran Pemasaran
1) Pengertian Bauran Pemasaran
Definisi bauran pemasaran atau Marketing Mix menurutSwastha,
“Marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan
inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni: produk, struktur harga, kegiatan
promosi dan sistem distribusi”. 24Sedangkan menurut Kotler, “Bauran pemasaran
adalah seperangkat alat pemasaran taktis dan terkontrol yang dapat dipadukan oleh
perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran”.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa bauran
pemasaran merupakan variabel yang dapat dikendalikan, yang saling berkaitan dengan
yang lainnya dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar sasarannya.
Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk
mempengaruhi permintaan produknya, yang mana dikenal dengan “4-P” atau product,
price, place dan promotion
2) Elemen Bauran Pemasaran
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk
memenuhi keinginan atau kebutuhan.Saladin dalam bukunya Intisari Pemasaran &
Unsur-unsur Pemasaran, memberikan pendapat mengenai pengertian produk secara
umum, “Produk adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi/memuaskan kebutuhan
ataupun keinginan manusia baik yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud
(intangible)”.25 Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu produk
dapat bersifat nyata atau tangible dan bersifat tidak nyata atau intangible, yang dibuat
dengan berbagai atribut yang menarik perhatian dan memenuhi keinginan konsumen,
sehingga konsumen memperoleh kepuasan fisik, psikologis, dan sosiologis melalui
suatu pembelian, kepemilikan, dan konsumsi.
Dalam kebijakan harga, manajemen harus menentukan harga dasar dari
produknya, kemudian menentukan kebijaksanaan menyangkut potongan harga,
pembagian ongkos kirim, dan hal-hal yang berhubungan dengan harga.Definisi harga
menurut Kotler dan Amstrong, “Jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen
untuk mendapatkan produk tersebut”.26Menurut Swastha, “Harga adalah jumlah uang
(ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan
sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya”.
Suatu barang tidak ada gunanya bagi seorang konsumen apabila tidak
tersedia pada waktu dan tempat dimana diperlukan. Pada promosi kita akan melihat
dimana, bilamana, dan oleh siapa barang- barang dan jasa-jasa dapat dijual. Kotler dan
Armstrong, telah mendefinisikan, “Tempat/distribusi termasuk aktivitas perusahaan
untuk membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran”.
24

Basu Swasta, Azaz-Azaz Marketing, Yogyakarta. Liberty 1999. h. 42
Djaslim Saladin dan Yevis M. Oesman, Intisari Pemasaran & Unsur-unsur Pemasaran.Bandung. Linda Karya.
1999. Hal 68
26
Philip Kotler dan Gary Amstrong, Marketing An Introduction,Fifth Edition, Prentice Hall Pearson Education
Inc. 2000. h. 7
25
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Dalam kegiatan promosi, suatu perusahaan harus memperkerjakan, melatih
dan memotivasi wiraniaganya.Perusahaan dapat menyiapkan program komunikasi dan
promosi yang terdiri dari iklan, pemasaran, promosi, penjualan pribadi dan hubungan
masyarakat.Menurut Kotler dan Armstrong, “Promosi adalah aktivitas
mengkomunikasikan keunggulan produk baru dan serta membujuk pelanggan sasaran
untuk membelinya”.Menurut Nikles yang dikutip oleh Swastha, “Promosi adalah
sebagian arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan
seseorang kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran‟‟.
Berikut Skema dari bauran pemasaran yaitu 4p : product, price, promotion and
place.
Gambar 2.1
Skema Bauran Pemasaran
BAURAN
PEMASARAN

PRODUCT
(PRODUKSI)

PROMOTION
(PROMOSI)

PRICE (HARGA)

 Keanekaragaman
produk

 Dafar harga
 Diskon
 Potongan harga

 Kualitas

 Khusus

 Desain

 Syarat kredit

 Bentuk

 Periode pembayaran

 Nama merek

 Promosi penjualan
 Periklanan
 Tenaga penjualan
 Kehumasan
 Pemasaran langsung

PLACE (TEMPAT)
 Saluran pemasaran
 Cakupan pemasaran
 Pengelompokkan
 Lokasi
 Persediaan



 Garansi

2. Perilaku Konsumen
a. Pengertian Prilaku Konsumen
Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan yang
dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dalam memperoleh, menggunakan
suatu produk atau sebagai dampak dari pengalaman dengan poduk dan
pelayanan.27
Para ahli mengemukakan pengertian perilaku konsumen sebagai berikut :
1)

27

Kotler dalam The American Marketing Association yang dikutip oleh
Nugroho J. Setiadi, perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara

Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang:Universitas Brawijaya Press,2018), 41
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2)

3)

4)

afeksi dan kognisi, perilaku serta lingkungan manusia yang dijadikan tempat
kegiatan pertukaran dalam hidup.28
Schiffman dan Kanuk mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah
sebuah proses yang dilalui oleh seorang dalam mencari, membeli, memakai,
mengevaluasi dan bertindak setelah konsumsi produk, jasa maupun ide yang
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan.29
Ebert dan Griffin mendifinisikan consumen behaviour sebagai usaha
konsumen untuk membuat keputusan tentang suatu produk yang dibeli serta
dikonsumsi.30
John C. Mowen dan Michael Minor mengemukakan perilaku konsumen
sebagai studi terkait dengan unit pembelian dan proses pertukaran yang
melibatkan perolehan, konsumsi berbagai produk, jasa dan pengalaman serta
pemikiran.31

Berlandaskan pengertian perilaku konsumen di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa perilaku konsumen adalah suatu proses sesorang untuk memutuskan
dalam melakukan pembelian barang, jasa atau pemikiran yang diharapkan dapat
memenuhi kebutuhannya.
b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Menurut Kotler
dan Keller
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terdapat
empat faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :
1)

2)

3)

Budaya
Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat tingkatan (strata) sosial.Strata
tersebut tidak hanya mencerminkan penghasilan.Pekerjaan, pendidikan,
perilaku dalam berbusana dan tata busana juga termasuk indikator budaya.32
Sosial
Faktor sosial diantaranya adalah kelompok acuan.Kelompok acuan dalam
perilaku pembelian adalah suatu kelompok yang dapat mempengaruhi secara
langsung dan tidak langsung terhadap sikap seseorang.Kedua yaitu keluarga,
dalam suatu keluarga terdiri dari orang tua dan anak yang dapat memberikan
orientasi agama, politik dan ekonomi serta ambisi pribadi. Ketiga adalah
status dan peran, semakin tinggi status dan peran di dalam masyarakat, maka
akan mempengaruhi perilaku pembeliannya.33
Faktor Pribadi
Dalam membuat keputusan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi
diantaranya adalah usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi
dan gaya hidup.34

28

Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), 1.
Yossie Rosanty, Muhammad Dharma Tuah Putra Nasution, Firman Aria, Consumen Behavior In Era Millenial
(Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI), 3.
30
Ibid, 4.
31
Ibid, 5.
32
Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang:Universitas Brawijaya Press,2018), 42.
33
Ibid. 42
34
Ibid. 43
29
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c. Faktor Psikologis
Faktor psikologis merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi keputusan
pembelian konsumen. Faktor psikologi dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu
: motivasi, persepsi, pembelajaran dan memori.
3. Diskon
a. Pengertian Diskon
Diskon merupakan bagian dari harga yang ditetapkan oleh penjual, agar
dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus
menetapkan harganya secara tepat.Harga merupakan satu-satunya unsur bauran
pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan
ketiga unsur lainnya menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran).Sementara itu, dari
sudut pandang konsumen harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai
bagaimana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu
barang atau jasa.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga
tertentu bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat maka nilainya akan
meningkat. Demikian pula sebaliknya, bila manfaat yang dirasakan konsumen
menurun, maka nilainya akan menurun pula. Menurut Sutisna “Potongan hargaadalah
pengurangan harga produk dari harga normal dalam periode tertentu”. 35Sedangkan
menurut Swastha, “Potongan harga (discount) dan penghargaan (allowance)
merupakan pengurangan dari harga yang ada”.36
b. Macam-Macam Diskon
Menurut Kotler ada beberapa macam bentuk dari diskon 37yaitu : Diskon tunai, Diskon
kuanitas, Diskon fungsional, Diskon musiman dan Potongan (allowance)
Berikut tabel dari berbagai macam diskon beserta definisnya
Tabel 2.1
Macam Macam Diskon
No
1

Macam Diskon
Diskon Tunai

2

Diskon Kuanitas

3

Diskon Fungsional

Definisi
Diskon tunai adalah pengurangan harga untuk
pembeli yang segera membayar tagihannya atau
membayar tagihan tepat pada waktunya.38
Diskon kuantitas merupakan pengurangan harga
bagi pembeli yang membeli dalam jumlah
besar.39
Diskon fungsional juga disebut diskon
perdagangan (trade discount) ditawarkan oleh
produsen
pada
para
anggota
saluran

35

Sutisna.Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. Bandung. PT Remaja Rosdakarya 2001. h 123
Basu Swastha dan T. Hani Handoko, Manajemen Penjualan; Edisi Ketiga.Yogyakarta BPFE 1993. h 64
37
Philip Kotler, Manajemen, Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol. Edisi B. Indonesia
Alih Bahasa: Hendra Teguh dan Ronny A. Rusli. Jakarta. PT Prenhallindo 1997. h 195
38
Philip Kotler, „„Manajemen, Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol.” Edisi B.
Indonesia Alih Bahasa: Hendra Teguh dan Ronny A. Rusli. Jakarta. PT Prenhallindo 1997. h 195
39
Ibid., h 196
36
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4

Diskon Musiman

5

Potongan (allowance)

perdagangan jika mereka melakukan fungsifungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan dan
melakukan pencatatan. 40
Diskon musiman merupakan pengurangan harga
untuk pembeli yang membeli barang atau jasa di
luar musimnya.41
Potongan merupakan pengurangan dari daftar
harga, misalnya : potongan tukar tambah (tradein allowance) dan potongan promosi
(propotional allowance). Potongan tukar tambah
adalah pengurangan harga yang diberikan untuk
menyerahkan barang lama ketika membeli yang
baru.42

Pada jenis diskon yang berlaku di Chandra Super Store ini adalah diskon jenis
khusus, dimana diskon ini termasuk dalam diskon fungsional.Karena diskon ini
terbentuk sesuai dengan fungsi tertentu. Jadi para pelanggan yang memiliki kartu VIP
Chandra Super Store berbelanja seluruh produk yang terdapat di Chandra Super Store
mendapatkan diskon atau potongan harga, dan pada saat pembayaran pembeli
menunjukan Kartu VIP Chandra Super Store mereka sesuai dengan apa yang
dibelanjakan atau dibeli. Pada pemotongan harga yang terjadi untuk pengguna Kartu
VIP Chandra Super Store mempunyai ketentuan 10% pemotongan harga dalam setiap
transaksinya. Selain diskon fungsional, di Chandra Super Store juga terdapat diskon
musiman, seperti sebelum menjelang hari raya idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha
atau hari-hari besar lainnya, Chandra Super Store telah melakukan diskon terlebih
dahulu, diskon ini dilakukan agar konsumen tetap berbelanja di Chandra Super Store,
walaupun pembelian dilakukan di luar musim atau barang-barang tersebut sebenarnya
baru akan dibutuhkan di waktu mendatang.
c. Diskon dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
Dalam kitab Dlawābithu al-tsāmani wa tathbiqātuhu fi aqdil bay‟ disebutkan
bahwa wajib tertera harga awal pada barang yang akan didiskon. Dengan tujuan agar
pengurangan harga dapat diketahui jumlahnya. Mengenai harga awal dari barang yang
akan dikenai diskon tidak boleh bertentangan dengan kondisi barang yang ada. Karena
apabila bertentangan maka termasuk ke dalam kategori riba.
Dalam istilah marketing, diartikan sebagai segala harga rendah yang diberikan
oleh penjual kepada pembeli atas suatu komoditi atau jasa tertentu, untuk mendorong
manusia melakukan pembelian atau mempertahankan merekamelakukan aktivitas jual
beli dengan penjual.Istilah potongan harga atau diskon ini memang belum dikenal di
kalangan fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi istilah yang dikenal mereka
untuk menunjuk pengertian potongan harga atau diskon adalah al-batt min al-tbaman
atau al-naqs min al-tbaman (penurunan harga atau pengurangan harga)

40

Ibid., h 196
Ibid., h 196
42
Ibid., h 196
41
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Islam telah mengajarkan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan
sesamamanusia harus berlandaskan pada akad dan manfaat terhadapsesamanya dan
juga bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itudilarang terutama dalam
pemakaian barang dan/atau jasa, karena Allah SWT.telah mengisyaratkan bahwa
transaksi ekonomi dalam rangka memenuhikebutuhan manusia harus dengan cara
yang baik dan benar, yaitu harus salingmerelakan dan cara-cara yang bathil dilarang
oleh agama. Dalam surat An- Nisa'ayat 29 yang berbunyi:

َٰٓ َّ ِيه َءا َمىُى ْا ََل ِ َۡأ ُكهُ َٰٓى ْا أَمۡ َٰ َىنَ ُكم بَ ۡيىَ ُكم بِ ۡٱن ََُٰ ِط ِم إ
اض ِّمى ُكمۡۚۡ َو ََل ِ َۡقتُهُ َٰٓى ْا
َ َل أَن َِ ُك
َ َٰيََٰٓأَيُّهَب ٱنَّ ِر
ٖ ىن ِِ َٰ ََٰ َسةً َعه َِ َس
َّ أَوفُ َس ُكمۡۚۡ ِإ َّن
٩ بن بِ ُكمۡ َز ِح ّٗيمب
َ ٱَّللَ َك
Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(an-Nisa 29).
Dari ayat yang mulia ini, asy-Syafi‟i berhujjah bahwa jual beli tidak sah kecuali
dengan qabul (sikap menerima). Karena qabul itulah petunjuk nyata suka sama suka,
berbeda dengan mu aathaat yang terkadang tidak menunjukkanadanya suka sama
suka. bahwa mereka melihat perkataan merupakan tanda suka sama suka, begitu pula
dengan perbuatan, pada sebagian kondisi secara pasti menunjukkan keridhaan,
sehingga mereka menilai sah jual-beli mu‟aathaat. Mujahid berkata, “Kecuali
perniagaan yang mengandung suka sama suka”.
Tidak boleh adanya unsur, pertama Al-Ghabn al-Fahisy(penipuan/kecurangan
yang zalim). Ghabn adalah sebagai penipuan dalam hal harga.karenadillat
pengharaman ghabn adalah penipuan dalam hal harga. Haram secara syar‟i karena di
dalam hadis sahih ada tuntutan untuk meninggalkanghabn dengan tuntutan yang tegas,
lalu yang kedua Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak
diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada
prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang
sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/di curangi karena ada sesuatu yang
tidak diketahui. Hukum jual beli diskon sendiri adalah diperbolehkan selama tidak
membawa kepada hal yang diharamkan seperti penipuan terhadap konsumen,
menimbulkan mudharat kepada orang lain dan lain sebagainya.
Saat ini tidak sedikit pasar swalayan yang melakukan promosi dengan
mencantumkan “sale (diskon), akan tetapi harga barang yang mendapatkan diskon
berlaku setelah pembelian senilai harga tertentu. Bahkan diskon dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku seperti: setelah membeli salah satu produk yang lain atau
dalam waktu singkat yang diberikan.
Tafsir Menurut Kementerian Agama Mengenai Ayat Tersebut:
Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak
benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.
Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung
pengertian yang luas dan dalam, antara lain:
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1)

Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat
perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.

2)

Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan
kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar
kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan
secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya
mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu
atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba,
berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan
sebagainya.
Berdasarkan hasil membaca dan menganalisis mengenai ayat tersebut penulis
menentukan indikator sebagai berikut:
1) Kejelasan informasi
Informasi mengenai diskon melalui membercard yang diberikan terhadap produk
benar adanya, kesesuai antara imformasi dengan barang yang sediakan agar
memudahkan konsumen untuk memilih dan melakukan transaksi.
2) Kesesuaian Produk
Fisik barang diketahui dengan jelas misalnya penjual berkata “aku menjual kepadamu
barang yang ada di dalam kotak ini dengan potongan harga 20% dan si pembeli
mengetahui kondisi fisik barang tersebut sehingga antara pembeli dengan penjual
timbul rasa suka sama suka.
4. Loyalitas Pelanggan
a. Pengertian Loyalitas Pelanggan
Secara harfiah, loyal berarti setia, atau loyal dapat diartikan sebagai suatu
kesetiaan.Kesetiaan ini timbul yanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran
sendiri pada masa lalu.Usaha yangdilakukan untuk menciptakan kepuasan konsumen
lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen.Sedangkan konsep loyalitas lebih
menekankan kepada perilaku pembeliannya.Istilah loyalitas seringkali diperdengarkan
oleh pakar pemasaran maupun praktisi bisnis.Loyalitas merupakan konsep yang
tampak mudah dibicarakan dalam konteks sehari-hari, tetapi menjadi lebih sulit ketika
dianalisis maknanya.Loyalitas konsumen/pelanggan merupakan salah satu tujuan inti
yang diupayakan dalam pemasaran modern. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas
diharapkan perusahaan akan mendapat keuntungan jangka panjang atas hubungan
mutualisme yang terjalin dalam kurun waktu tertentu.
Menurut Kotler&Keller, loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai orang yang
membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulangulang. Pelanggan
merupakan seseorang yang terus-menerus dan berulang kali datang kesuatu tempat
yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau
mendapatkan suatu jasa dan membayar suatu produk atau jasa tersebut. Dan usaha
pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku.43Sedangkan menurut
Griffin loyalitas pelanggakan didefinisikan sebagai suatu kondisi dari durasi waktu
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tertentu dan mensyaratkan bahwa tindakan pembelian terjadi tidak Kurang dari dua
kali44
b. Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan
Dalam membangun dan meningkatkan loyalitas konsumen, perusahaan harus
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Griffin mengungkapkan bahwa
karakteristik loyalitas pelangggan adalah sebagai berikut : Melakukan pembelian
berulang secara teratur minimal 2 kali pembelian, mereferensikan kepada orang lain,
dan menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pada pesaing. Sedangkan
menurutRobinette faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah
perhatian (caring), kepercayaan (trust), perlindungan (length of pratonage), dan
kepuasan akumulatif (overall satisfaction).
Faktor pertama yaitu perhatian (caring), perusahaan harus dapat melihat dan
mengatasi segala kebutuhan, harapan, maupun permasalahan yang dihadapi oleh
konsumen/pelanggan. Dengan perhatian itu, pelanggan akan menjadi puas dengan
perusahaan dan melakukan transaksi ulang dengan perusahaan, dan pada akhirnya
mereka akan menjadi pelanggan yang loyal. Semakin perusahaan menunjukkan
perhatiannya, maka akan semakin besar loyalitas pelanggan itu muncul.
Faktor kedua yaitu kepercayaan (trust), kepercayaan timbul dari suatu proses
yang lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai. Apabila kepercayaan sudah
terjalin diantara konsumen/pelanggan dengan perusahaan, maka usaha untuk
membinanya akan menjadi semakin mudah, hubungan perusahaan dan pelanggan
tercermin dari tingkat kepercayaan para pelanggan. Apabila tingkat kepercayaan
pelanggan tinggi, maka hubungan perusahaan dan pelanggan akan semakin kuat.
Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam membina hubungan dengan
pelanggan, yaitu segala jenis produk yang dihasilkan perusahaan harus memiliki
kualitas atau kesempurnaan seperti yang seharusnya atau sebagaimana dijanjikan,
sehingga pelanggan tidak merasa tertipu, yang mana hal ini dapat mengakibatkan
pelanggan berpindah ke produk pesaing.
Faktor ketiga yaitu perlindungan (length of patronage), perusahaan harus
dapat memberikan perlindungan kepada pelanggannya, baik berupa kualitas produk,
pelayanan, komplain atau layanan purna jual.Dengan demikian, pelanggan tidak
khawatir terhadap perusahaan dalam melakukan transaksi dan berhubungan dengan
perusahaan, karena pelanggan merasa perusahaan memberikan perlindungan yang
mereka butuhkan.
Faktor keempat yaitu kepuasan akumulatif (overall satisfaction), kepuasan
akumulatif adalah keseluruhan penilaian berdasarkan total pembelian dan konsumsi
atas barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Kepuasan akumulatif ditentukan oleh
berbagai komponen seperti kepuasan terhadap sikap karyawan, dan kepuasan terhadap
perusahaan itu sendiri.Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan rasa puas
kepada pelanggan dalam melakukan segala transaksi dengan perusahaan, sehingga
dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan dan meningkatkan fungsi dan
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kegunaan dari segala fasilitas dan sumber daya yang dimiliki agar pelanggan dapat
memanfaatkannya kapan saja dan dimana saja.
c.

Loyalitas Pelanggan dalam Perspekti Etika Bisnis Islam

Loyalitas dalam Islam disebut dengan al-wala‟.Secara etimologi, alwala‟
memiliki beberapa makna, antara lain mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat
kepada sesuatu.Konsep loyalitas dalam Islam atau al-wala‟ adalah ketundukan mutlak
kepada Allah SWT dalam wujud menjalankan syariah Islam sepenuhnya.Loyalitas
pelanggan dalam Islam terjadi apabila aktivitas muamalah itu dapat memberi manfaat
yang saling menguntungkan kedua belah pihak, karena terpenuhinya kewajiban serta
hak masingmasing melalui penerapan nilai-nilai Islam.Loyalitas pelanggan dalam
perspketif etika bisnis Islam, didasarkan pada tuntunan syariah Islam.Loyalitas
pelanggan dalam perspektif etika bisnis Islam berkaitan erat dengan kecintaan,
keinginan, manfaat, keyakinan, dan kehalalan. Kepuasan pelanggan dengan layanan
inti dalam konteks pemasaran Islam, al-Qur‟ān telah memberikan konsep layanan
yang akan mampu memberikan loyalitas pelanggan diantaranya adalah sikap lemah
lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan (Itsar). Pertama, sikap lemah
lembut adalah sifat yang terpuji di hadapan Allah dan Rasul-Nya, bahkan di hadapan
seluruh manusia.Fitrah manusia mencintai kelembutan sebagai wujud kasih sayang.
Oleh karena itu, Allah mengingatkan Rasul-Nya dalam surat Al-imran ayat 159.

Artinya :“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembutterhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam
urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertawakkal
kepadaNya.” (QS. Ali Imran : 159).
Ayat di atas memberikan gambaran bahwa sikap lemah lembut merupakan
faktor penting dalam loyalitas pelanggan, agar pelanggan merasa memperoleh
kepuasan sesuai yang diharapkan bahkan bisa melebihi harapan.Betapatingginya
kedudukan lemah lembut dibanding akhlak-akhlak terpuji lainnya. Dan orang
yang memiliki sifat ini pantas baginya untuk mendapatkan pujian dan pahala yang
besar dari Allah. Bila sifat lemah lembut ini ada padaseseorang dan menghiasi
dirinya maka akan menjadi (indah) dalam pandangan manusia dan lebih dari
itu dalam pandangan Allah. Sebaliknya jika memiliki sifat yang kasar, angkuh,
dan keras hati niscaya akan menjadikan dirinya jelek dan tercela di
hadapan manusia. Kedua, sikap mengutamakan kepentingan orang lain (Ῑṡār)
merupakan faktor penting dalam kepuasan pelanggan, karena mengutamakan
kepentingan orang lain sangat dianjurkan dalam Islam. Kebanyakan pakar ilmu
pengetahuan
hampir
sepakat
bahwa secara alami manusia adalah egois
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danmementingkan dirinya sendiri, dan melihat kepentingan orang lain melalui
kepentingan dirinya sendiri. Sikap individualistis dengan meninggalkan
sikap solidaritas dipandang dari sudut syar‟i, adalah suatu sikap yang
bertentangan dengan Islam karena para ulama telah menetapkan kaedah/usul
fikih bahwa: “ Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah, dibenci, namun
dalam masalah lainnya disukai“.
Tafsir Menurut Kementerian Agama Mengenai Ayat Tersebut:
Meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin dalam Perang Uhud sehingga
menyebabkan kaum Muslimin menderita, tetapi Rasulullah tetap bersikap lemah
lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar itu, bahkan memaafkannya, dan
memohonkan ampunan dari Allah untuk mereka. Andaikata Nabi Muhammad saw
bersikap keras, berhati kasar tentulah mereka akan menjauhkan diri dari beliau.Di
samping itu Nabi Muhammad saw selalu bermusyawarah dengan mereka dalam
segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum Muslimin patuh
melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah itu karena keputusan itu merupakan
keputusan mereka sendiri bersama Nabi.Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan
Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka
hadapi.Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat
membela kaum Muslimin selain Allah.
Berdasarkan hasil membaca dan menganalisis mengenai ayat tersebut penulis
menentukan indikator sebagai berikut:
1) Sikap lemah lembut
Pegawai memberikan pelayanan dengan baik seperti menyapa dan bertanya mengenai
keperluan dari konsumen, memberikan senyum yang hangat agar terciptanya rasa
nyaman dan percaya.
2) Respon yang cepat
Dalam melakukan pelayanan pegawai dituntut untuk tanggap akan keperluan
konsumennya misalkan mengenai informasi harga, letak barang, dan informasi lain
yang dibutuhkan.
5. Etika Bisnis Islam
a. Pengertian Etika Bisnis Islam
Menurut Hartono dalam jurnal Fitri Adona menyebutkan bahwa persoalan etika
tidaklah sederhana karena dalam praktiknya tidak ada etika yang mutlak.Secara
teoritis ada etika yang bersifat universal namun sistemnya tidak bisa diterima secara
universal, sehingga secara de facto tidak ada etika universal.Etika terikat pada budaya
(culture-bound) yang berkembang secara inheren dalam budaya berbentuk filsafat atau
pandangan hidup masyarakat. 45Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos”
berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai,
tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut
dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang
45
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lainnya.46 Secara umum etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis,
dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman
moral, di mana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan
manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan.
Etika bisnis adalah perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika normatif
ke dalam perilaku bisnis.Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti
mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis
berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau
refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.Moralitas di sini berarti aspek
baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas
atau tidak pantas dari perilaku manusia. 47
Yusanto dan Wijaya Kusuma mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis Islam
yaitu serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi
jumlah kepemilikan hartanya termasuk profit, namun dibatasi dalam cara
memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.Etika
bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang
bersumber dari Alqur‟an dan hadits dalam dunia bisnis. Contoh yang paling jelas
adalah ajaran mengenai larangan mengurangi timbangan yang menunjukkan prinsip
kejujuran.Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al
Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari‟ah yang mengedepankan halal dan
haram.Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan
menjauhi larangan-Nya.48Sedangkan menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah
norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur‟an dan Hadits yang harus dijadikan acuan
oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.Dalam Islam, etika bisnis Islam menuntut dan
mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang
dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam melaksanakan aktivitas
ekonomi. Manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf
hidupnya.Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis memecahkan
permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka hadapi.
Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar sehingga kemungkinan kehancuran
bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan
mungkin masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli.
b. Tujuan Etika Bisnis Islam
Dalam hal ini, etika bisnis Islam adalah merupakan hal yang penting dalam
perjalanansebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr.
Syahata, bahwa etikabisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para
pelaku bisnis, beberapa halsebagai berikut 49:
1) Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan
metodeberbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol
arahan agarmelindungipelaku bisnisdari risiko.
2) Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para
pelaku
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bisnis,terutamabagidirimerekasendiri,antarakomunitasbisnis,masyarakat,dandiatas
segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT
3) Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukumyang dapat menyelesaikan
persoalanyangmuncul, daripadaharus diserahkan kepadapihak peradilan.
4) Kode etik dapat member kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang
terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja.
Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan dan kerja sama anatara merek
semua.
c. Prinsip – Prinsip Etika Bisnis Islam
Menurut Imaddudin, ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu:kesatuan
(tauhid /unity),kejujuran (honesty), keadilan(equilibrium),kehendakbebas(free will),
dan tanggung jawab(responsibility).
1)

Kesatuan (tauhid /unity)
Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid
yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang
ekonomi,politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan
konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam
menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.
Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertical
maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam
system Islam.50 Tauhid atau kesatuan dapat di ealskan dalam Al-qur‟an surat aljumuah ayat 10, yang berbunyi sebagai berikut:

ۡ
َّ ُوا
ْ ٱَّلل َو ۡٱذ ُكس
ْ ض َو ۡٱبتَ ُغ
ْ صهَ َٰىةُ فَٱوتَ ِشس
ۡ َىا ِمه ف
ّٗ ٱَّللَ َك ِي
َّ ت ٱن
ُىن
َ يسا نَّ َلهَّ ُكم ُِ ۡف ِهو
ِ َّ ض ِم
ِ َضي
ِ ُفَئِ َذا ق.
ِ ُوا ِفي ٱۡلَ ۡز
Artinya :
“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di
bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu
beruntung”. (QS. Al-Jumu‟ah : 10)
Dari ayat diatas, Allah memerintahkan agar umat manusia melakukan perniagaan
dengan memasarkan segala komoditasnya ke seluruh pelosok bumi dengan tidak
melupakan Allah dan segala ketentuan-Nya
2)

Kejujuran (honesty)
Rasulullah saw memberikan petunjuk mengenai cara bisnis yang diperbolehkan
diantaranya adalah bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran, dalam
doktrin islam kejujuran merupakan syarat fundmental dalam kegiatan bisnis.
Rasullullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.
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Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,

ِمىَّب َغ َّشىَبفَهَ ْي َسم َم ْه
Artinya :“Barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasukgolongan
kami”(HR. Muslim no. 101, dari Abu Hurairah).
Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw melarang adanya
penipuan termasuk dalam kegiatan berbisnis, seperti menjelaskan informasi yang
tidak benar, menunjukan barang yang baik dan menutupi barang yang tidak baik.
Dari hadist tersebut Nabi menegaskan bahwa orang yang melakukan penipuan
bukan golongan dari Nabi.Berbisnis menurut Rasulullah saw adalah tidak ada
kualitas dan harga barang yang ditutup-tutupi. Semua berdasarkan harga yang
wajar sesuai dengan kualitas barang yang biasa kita sebut product liability
(produk yang dapat dipertanggung jawabkan). Rasulullah saw selalu
menunjukkan dan menjelaskan bahkan barang cacat pun sebuah barang yang
disesuaikan dengan harga.
Firman Allah SWT dalam surah Al-Qur‟an Al-Ahzab ayat 70 :

ْ ُٱَّللَ َوقُىن
َّ ىا
ْ ُىا ٱَِّق
ْ ُيه َءا َمى
٠ٓ ىا قَ ۡى َّٗل َس ِد ّٗيدا
َ َٰيََٰٓأَيُّهَب ٱنَّ ِر
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan
katakanlah perkataan yang benar”(QS. AlAzhab :70)
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berbuat jujur,
baik dalam perbuatan maupun perkataan mulai dari proses bisnis hingga
keuntungan bisnis yang diperoleh. Dalam berbisnis juga dianjurkan untuk
berbuat jujur agar tidak merugikan pihak lain, selain itu agar kita terhindar dari
sifat-sifat tercela yang dapat merugikan diri kita sendiri atau melindungi pelaku
bisnis dari resiko, hal ini sesuai dengan tujuan etika bisnis islam yaitu
membangun kode etik Islam yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan
metode berbisnis dalam rangka ajaran agama, yang menjadi simbol arahan agar
melindungi pelaku bisnis dari resiko.
3)

Keadilan(equilibrium)
Prinsip keadilan menuntut agar setiap manusia diperlakukan secara adil, sesuai
dengan haknya dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan
berbisnis.Firman Allah SWT dalam surah Al-Qur‟an An-Nisa ayat 58.

َّ بس أَن ِ َۡو ُك ُمى ْا بِ ۡٱن َل ۡد ۚۡ ِل إِ َّن
َّ إِ َّن
ٱَّللَ وِ ِل َّمب
ِ َٱَّللَ يَ ۡأ ُم ُس ُكمۡ أَن ُِ َؤ ُّدو ْا ۡٱۡلَ َٰ َم َٰى
ِ َّت إِنَ َٰ َٰٓى أَ ۡههِهَب َوإِ َذا َح َكمۡ تُم بَ ۡي َه ٱنى
َّ يَ ِلظُ ُكم ِب ۗٓ َِٰٓۦه ِإ َّن
ّٗ ص
٨٥ يسا
َ ٱَّللَ َك
ِ َبن َس ِمي َۢ َلب ب
Artinya : “...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

27

yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar
lagi Maha melihat.”(QS. An-Nisa : 58)
Ayat diatas menjelaskan adil dalam makna benar itu berada dalam hak-hak
individu dengan kepentingan kelompok tertentu, kepentingan pribadi atau hawa
nafsu tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan.
4)

Kehendakbebas(free will)
Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsaat
sosial tentang konsep manusia “bebas”.Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam
batas-batas skema penciptaan nya, manusia juga secara relati mempunyai
kebebasan.Manusia dianugrahi kebebasan untuk membimbing kehidupan nya
sebagai khaliah dimuka bumi. 51
Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai
kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam transaksi
perekonomian, maka semua itu tidak akan beralan tanpa adanya kesepakatan
akan adanya aturan atau nilai diakui kebenarannya, karena menyangkut
kepentingan dan hak orang banyak. Oleh karena itu, Al-quran tidak hanya
membatasi kepada orang mukmin tetapi manusia secara keseluruhan, yakni
hendaknya angan teradi pengambilan, pengalihan atau pertukaran hak dari
seseorang kepada orang lain hendaknya dilakukan dengan cara halal, rela sama
rela, tak ada yang dirugikan.
Firman Allah SWT dalam surah Al-Qur‟an An-Nisa ayat 29

ْ ُيه َءا َمى
َٰٓ َّ ِىا ََل ِ َۡأ ُكهُ َٰٓى ْا أَمۡ َٰ َىنَ ُكم بَ ۡيىَ ُكم ِب ۡٱن ََُٰ ِط ِم إ
اض ِّمى ُكمۡۚۡ َو ََل ِ َۡقتُهُ َٰٓى ْا
َ َل أَن َِ ُك
َ َٰيََٰٓأَيُّهَب ٱنَّ ِر
ٖ ىن ِِ َٰ ََٰ َسةً َعه َِ َس
َّ أَوفُ َس ُكمۡۚۡ ِإ َّن
٩٢ بن ِب ُكمۡ َز ِح ّٗيمب
َ ٱَّللَ َك
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu,
sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa‟ : 29)
Ayat diatas menjelaskan tentang kebebasan atau kehendak bebas dalam
perniagaan tidak ada yang bisa melarang oleh pihak manapun yang terpenting
dalam menjalankan pernigaan pembeli maupun penjual saling suka sama suka
ataupun rela dengan rela.
5)

Tanggung jawab(responsibility)
Secara logis, prinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan kehendak
bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia
dengan hubungan nya pada kebutuhan manusia untuk bertanggung jawab atas
semua yang dilakukan nya. Begitu juga untuk para pelaku bisnis, pertanggung
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jawaban berarti, bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung
jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis.
Al-Qur‟an menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 85 :

ٞ ص
م ِّم ۡىهَ ۗٓبٞ يب ِّم ۡىهَ ۖب َو َمه يَ ۡشفَ ۡع َش َٰفَ َل ّٗة َسيِّئ َّٗة يَ ُكه نَّ ۥهُ ِك ۡف
ِ ََّمه يَ ۡشفَ ۡع َش َٰفَ َلةً َح َسى َّٗة يَ ُكه نَّ ۥهُ و
َّ بن
٥٨ ٱَّللُ َعهَ َٰى ُك ِّم َش ۡي ٖء ُّمقِ ّٗيتب
َ َو َك
Artinya : “Barangsiapa yang memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan
memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa memberimbulkan
akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. An-Nisa‟ :85)
Maksud dari ayat tersebut bahwa suatu perbuatan akan terwujud bila mana
perbuatan tersebut merupakan produk pilihan sadar dalam situasi bebas, dimana
pertanggung jawaban bisa diberlakukan. Dengan demikaian, semakin besar
wilayah kebebasan, semakin besar pula pertanggung jawaban nya.Tanggung
jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku
manusia.Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan
kualitas nya.
Dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan dan pelanggan memiliki tanggung jawab
nya sesuai dengan porsi nya masing-masing dalam menjalankan bisnisnya,
karena pada hakikatnya kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT
kelak di akhirat.

6.

Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sukaran, kerangka berpikir merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah
diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.52
Komponen utama pada kerangka berfikir adalah variabel independen dan
variabel dependen.Dalam kerangka berfikir dibawah penulis mencoba untuk
menguraikan apakah terdapat hubungan antara variabel X (Diskon) terhadap variabel
Y (Loyalitas Pelanggan).
Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program
pemasaran. Betapapun berkualitas nya suatu produk bila konsumen belum pernah
mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka maka
tidak akan pernah membelinya. Tujuan promosi adalah menginformasikan dan
mempengaruhi
serta
mengingatkan
pelanggan
tentang
produk
yang
53
dipasarkan. Diskon merupakan salah satu jenis dari promosi penjualan.
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Diskon sering sekali ditemukan dalam proses transaksi jual beli. Kebanyakan
bertujuan untuk meningkatkan minat beli dari para pelanggan.Menurut tjiptono diskon
merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai
penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. 54
Doing dalam faesol tahun 2014 menyatakan bahwa diskon yang diberikan oleh
sebuah toko dapat membentuk perilaku konsumen, kemudian membentuk kepuasan,
dan loyalitas konsumen.55Diskon dapat membuat konsumen berfikir atau bahkan
langsung tertarik untuk membeli produk yang di diskon. Proses berfikir dan tertarik
dengan suatu produk tersebut merupakan psikologis konsumen. Menurut tjiptodjojo
proses tersebut meliputi kognisi dan afeksi yang mempengaruhi tindakan. 56 Dengan
memberikan diskon kepada pelanggan, pelanggan akan mempertimbangkan untuk
kembali bertransaksi lagi dan membeli produk di tempat yang sama. Diskon juga
dapat mengikat pelanggan karena pelanggan merasa puas, hal ini tentu akan
membangun loyalitasnya terhadap suatu perusahaan .
Menurut rangkuti loyalitas pelanggan adalah kesetiaan pelanggan terhadap
perusahaan, merek maupun prodak.57 Loyalitas pelanggan pada suatu produk tidak
hanya di ukur melalui pembelian kembali produk atau jasa yang telah mereka beli
sebelumnya, tetapi pelanggan tersebut juga akan timbul komitmen dan perasaan
positif terhadap perusahaan tersebut. Contohnya merekomendasikan pada orang-orang
terdekat agar membeli produk atau menggunakan jasa pada perusahaan tersebut. Hasil
penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Arsuni Mtw dengan dengan judul
pengaruh pemberian potongan harga (diskon ) dan kualitas pelayanan terhadap
loyalitas pelanggan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa diskon berpengaruh
terhadap loyalitas pelanggan.
Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir dalam penulisan ini dapat
di gambarkan seperti berikut.
Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

Yy Diskon melalui member

Loyalitas Pelanggan (Y)

card (X)

Persepektif Etika Bisnis
Islam
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B. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di
mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 58Dikatan
sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum
berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh pada pengumpulan data.
Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel diskon positif terhadap loyalitas
pelanggan. Dengan hipotesis pelanggan akan lebih tertarik dengan adanya diskon yang
diberikan. Oleh karena itu penulis menentukan hipotesis sebagai berikut.
Pengaruh Diskon melalui membercard terhadap Loyalitas Pelanggan
Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winni Aprilia Permata dengan
judul „„Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Strategi Pemberian Diskon Melalui Member Card
Terhadap Loyalitas Kosumen Pada Toko Aksesoris Gadget Ilufa Klaten”. Menyatakan
bahwa variabel diskon lebih dominan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen
dibandingkan dengan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan.Terdapat juga
penelitian yang dilakukan oleh Arsuni Mtw „„Pengaruh Ekuitas Merek, Diskon Harga dan
Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan PT Astra International Daihatsu Di
Kota Muara Tewah”.Menyatakan bahwa diskon berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan,
sehingga semakin meningkatnya diskon maka semakin meningkatkan loyalitas pelanggan.
H1 : Terdapat pengaruh antara diskon melalui membercard (x1) terhadap Loyalitas
Pelanggan(Y) pada pelanggan Chandra Superstore Tanjung Karang Bandar Lampung
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