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ABSTRAK 

 

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN 

PENDAPATAN PETANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studipadapetanibuahnaga di Desa Sri 

PendowoKecamatanBangunrejoKabupaten Lampung Tengah) 

 

Oleh: 

UmiSangadah 

 

Desa Sri Pendowo merupakan salah satu daerah tempat pembudidayaan buah 

naga yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Perkembangan budidaya buah naga di 

Desa Sri Pendowo di mulai sekitar tahun 2013. Berdasarkan data dari masyarakat 

Desa Sri Pendowo, pada tahun 2013 jumlah usaha tani yang membudidayakan buah 

naga segar sekitar 30 orang, tetapi pada tahun 2016 hampir mencapai 150 orang atau 

meningkat sebesar 70 persen. Buah naga didistribusikan dengan dua cara yaitu dijual 

melalui agen dan dijual langsung kepasar-pasar tradisional yang berada di Desa Sri 

Pendowo tersebut. Penelitian ini di latar belakangi oleh suatu permasalahan yaitu, 

bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Bangunrejo Lampung Tengah dalam meningkatkan pendapatan petani dan 

bagaimana petani buah naga dalam mengimplementasikan strategi pemasaran dalam 

meningkatkan pendapatan petani menurt perspektif ekonomi Islam yang bertujuan 

untuk mengkaji strategi pemasaran produk yang diterapkan oleh petani buah naga 

dalam meningkatkan pendapatan petani serta untuk mengkaji pandangan ekonomi 

Islam terhadap strategi pemasaran produk dalam meningkatkan pendapatan petani di 

Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

Penelitian ini merupakan penelitian field research digunakan dengan cara 

menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat 

deskripstif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran yang lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian analisis melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan 

petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah bahwa strategi pemasaran yang diterapkan dalam meningkatkan pendapatan 

petani adalah dengan menerapkan system bauran pemasaran: product, price, place 

dan promotion.  Dari strategi yang diterapkan, pendapatan petani buah  naga 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pendapatan pada tahun 2013 

sebanyak 200,708 ton dengan luas areal 17 hektar, pada tahun 2014 mencapai 

212,314 ton dengan luas areal 18,5 hektar, pada tahun 2015 mencapai 223,920 

dengan luas areal 20 hektar dan mencapai hasil 235,525 pada tahun 2016 dengan luas 

areal 25 hektar. 
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MOTTO 

 

                          

                      

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah 

Perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 

mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, 

Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Q.S Al-Ahzab: 

70-71) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada awal permulaan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka adanya pembahasan yang 

menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul 

skripsi ini.Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Strategi Pemasaran dalam 

Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi pada petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah)”. 

Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman 

terhadap penggunaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. 

1. Analisismerupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk 

mendapatkan fakta yang tepat atau menguraikan pokok persoalan atas 

bagian-bagian atau hubungan bagian-bagian itu untuk mendapatkan 

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
1
 

2. Strategi Pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, 

terpadu dan menyatu dibidang pemasaran, yang memberikan panduan 

tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk menjapai tujuan perusahaan.
2
 

                                                             
1
Peter salim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 

Modern English Press, 1999), h. 61. 
2
 Sofjan Asauri, Menejemen Pemasaran, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 168.  
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3. Pendapatan merupakan jumlah seluruh uang, barang atau jasa yang diterima 

oleh seseorang atas suatu usahanya dalam jangka waktu tertentu.
3
 

4. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi 

manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan 

tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Islam 

menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna 

memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka.
4
 

Dari penegasan judul di atas, penulis menegaskan bahwa budidaya tanaman 

buah naga merupakan suatu usaha peningkatan pendapat petani yang memiliki 

nilai ekonomi untuk dipasarkan, sehingga untuk meningkatkan pendapatan usaha 

petani harus dapat menjual hasil panennya dengan melakukan strategi 

pemasaran.Maka dari itu penulis mengangkat judul “Analisis Strategi Pemasaran 

Buah Naga dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani di Desa Sri Pendowo 

Bangunrejo Lampung Tengah Menurut Persepektif Ekonomi Islam”. 

 

 

 

 

                                                             
3
Jusi Suit dkk, Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan, (Bandung: IPB Press, 2012), h. 27 

4
 Suharwadi, Lubis K, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), h. 36 
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B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penelitian ini yang menjadikan alasan mendasar dalam memilih judul 

ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

Karena strategi pemasaran buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah belum dijalankan menurut strategi 

yang ada sehingga belum dapat memaksimalkan pendapatan petani buah naga 

di Desa Sri Pendowo, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi 

pemasaran buah naga dalam upaya meningkatkan pendapatan petani di Desa 

Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah menurut 

persepektif ekonomi islam . 

2. Alasan Subjektif 

a. Penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya yaitu tentang strategi 

pemasaran. 

b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis 

geluti saat ini yakni berkenaan dengan Ekonomi Islam. 

c. Ketersediaannya data-data dan lokasi yang mudah dijangkau serta literature 

yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga cukup mendukung untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara dengan sumber daya yang melimpah baik 

sumberdaya manusia maupun sumber daya alamnya.Indonesia mempunyai 

berbagai hasil pertanian yang sangat beragam, hal ini karena sebagian besar 

wilayah Indonesia merupakan wilayah yang potensial untuk dipergunakan sebagai 

lahan pertanian untuk berbagai tanaman. Pertanian merupakan salah satu sektor 

tumpuan bagi perekonomian negara diantaranya yaitu sebagai 

penghasil/penyediaan pangan, sebagai penyediaan lapangan kerja bagi 

masyarakat, sebagai sumber devisa negara, sebagai pembentukan modal/investasi 

dan sebagai pasar bagi produk sektor lain.  

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba.Pemasaran juga 

merupakan ujung tombak perusahaan.Berhasil atau tidaknya dalam pencapaian 

tujuan bisnis tergantung kepada keahlian pengusaha di bidang pemasaran, 

produksi, penjualan dan keuangan.Selain itu tergantung pula pada kemampuan 

pengusaha untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar usaha 

perusahaan dapat berjalan lancar.Pada dasarnya tujuan dalam mendirikan 

perusahaan adalah mencari laba semaksimal mungkin. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. Pemasaran juga 

timbul karana adanya suatu proses kegiatan untuk mengenalkan produk-
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produknya yang dihasilkan dari suatu perusahaan agar perusahaan tersebut dapat 

dikenal oleh masyarakat luas sehingga target dari perusahaan dapat tercapai dan 

berkembang dengan pesat. Perusahaan dapat menjual produknya dengan harga 

yang menguntungkan pada tingkat kualitas yang diharapkan, agar mampu 

mengatasi tantangan dari para pesaing terutama dalam bidang pemasaran.Selain 

itu pemasaran merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk dapat 

menjual produk agar dapat meningkatkan pendapatan. 

Pemasaran dalam suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang penting 

dan turut menentukan kelangsungan hidup bagi suatu perusahaan, sebab 

kegagalan dalam memasarkan barang akan berakibat fatal, keuntungan yang di 

harapkan tidak akan tercapai. Hal ini mengakibatkan perusahaan akan terancam 

bahaya kebangkrutan.
5
 

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu 

dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan 

yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan suatu perusahaan. Dengan 

kata lain strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan 

aturan yang memberikan arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari 

waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya.
6
 

Dalam islam bukan merupakan suatu larangan bila umatnya mempunyai 

rencana atau keinginan untuk berhasil dalam usahanya, namun harus sesuai 

                                                             
5
Kotler & Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 3, (Jakarta: Erlangga, 2009) h. 14 

6
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 168  
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dengan syarat dan tidak bertentangan ajaran dalam syariat Islam, sebagaimana 

firman Allah dalam surat Q.S. An-Najm ayat 24-25:  

            

Artinya: 
“Atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-

citakannya?”“(Tidak!)maka milik Allah-lah kehidupan akherat dan kehidupan 

dunia.”(Q.S. An-Najm 24-25).
7
 

 

Islam juga menganjurkan umatnya untuk berproduksi dan berperan dalam 

berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, 

perindustrian, dan perdagangan. Bekerja dalam pandang Islam bukan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan suatu kewajiban agama, 

sehingga perlu diperhatikan cara dan proses kerja yang akan membawa 

konsekuensi terhadap hasil, karena ekonomi Islam menolak mengambil 

keuntungan atau pendapatan yang diperoleh bukan berdasarkan pada pendapatan 

yang halal dan dari usaha. 

Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Jumu’ah ayat 

10: 

                    

  

 

 

 

Artinya: 

                                                             
7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 526 
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“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. 

(Q.S Al-Jumu’ah 10).
8
 

Dalam ayat di atas dapat di jelaskan makna dalam kata “carilah karunia 

Allah” yang digunakan di dalamnya dimaksudkan untuk segala usaha halal yang 

melibatkan orang untuk memenuhi kebutuhannya.Dari kedua ayat tersebut di atas 

bila dihubungkan dengan strategi pemasaran, maka kegiatan strategi pemasaran 

merupakan suatu interaksi yang berusaha untuk menciptakan atau mencapai 

sasaran pemasaran seperti yang diharapkan untuk mencapai keberhasilan bahwa 

apapun yang sudah kita rencanakan, berhasil atau tidaknya pada ketentuan Allah. 

Ukuran keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi pemasarannya 

adalah mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan.Semakin banyak 

pelanggan yang menerima produk maka mereka semakin puas dan ini berarti 

strategi yang dijalankan sudah cukup berhasil.
9
Sehingga dengan keberhasilan 

strategi yang dicapai maka memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan 

(laba) usaha. 

Pendapatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap 

perusahaan.Tanpa ada pendapatan mustahilah di dapat penghasilan.Pendapatan 

adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau 

disebut penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, dividen, royalty dan sewa. 

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan 

ataupun suatu lembaga keuangan karena pendapatan akan dapat menentukan maju 

                                                             
8
 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 553 

9
Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 187 
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mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus semaksimal 

mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan 

segala sumber yang ada dalam perusahaan maupun lembaga keuangan seefisien 

mungkin.
10

Kegiatan pokok dan sumber pendapatan utama masyarakat, khususnya 

masyarakat di pedesaan, masih tergantung pada sektor pertanian.Hal ini dapat 

diartikan bahwa kehidupan dari sebagian besar masyarakat tergantung pada sektor 

ini. 

Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

merupakan wilayah yang penduduknya mayoritas sebagai petani, salah satunya 

adalah petani buah naga, di kecamatan Bangunrejo khususnya di Desa Sri 

Pendowo Lampung Tengah merupakan tempat pembudidayaan buah naga dengan 

jumlah luas areal 25 hektar dari jumlah keseluruhan luas di Desa Sri Pendowo 

Bangunrejo Lampung Tengah. Hasil observasi awal diperoleh informasi bahwa 

usahatani buah naga mulai dikembangkan di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2013.
11

 

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yaitu dengan cara 

menerapkan indikator-indikator yang terdapat dalam bauran pemasaran seperti: 

product, price, place dan promotion.Produk buah naga yang dibudidayakan oleh 

petani buah naga adalah buah naga yang berwarna merah dan buah naga yang 

                                                             
10

 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 169.  
11

Subakjo, wawancara dengan bapak RT Desa Sri Pendowo Bangun Rejo Lampung 

Tengah.Minggu, 02 Maret 2017 
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berwarna putih dengan menggunakan bibit unggul dan bibit pilihan. Sedangkan 

harga yang ditawarkan oleh petani buah naga cukup bersaing dengan pesaing 

yang lain yang ada di pasar-pasar tradisional. Harga yang lebih tinggi diikuti juga 

dengan kualitas produk yang lebih baik.Hal ini menurut petani sangat wajar, 

namun bila informasi pasar yang diterima konsumen tidak sempurna, seringkali 

perbedaan harga ini menjadi penyebab konsumen beralih ke pesaing. Sedangkan 

strategi distribusi yang diterapkan oleh para petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah hanya 

menggunakan dua cara, yakini distribusi secara langsung dan distribusi melalui 

agen, dan promosi yang dilakukan masih sangat sederhana yaitu menggunakan 

strategi promosi personal selling atau promosi secara langsung. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Luas Tanam danProduksiBuah Naga  

di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo  

Kabupaten Lampung Tengah 

 

Tahun Luas Areal 

(hektar) 

Produksi (ton) Persentase 

2013 17    ha 200,708 Ton 23.00 % 

2014 18,5 ha 212,314 Ton 24.33 % 

2015 20    ha 223,920 Ton 25.67 % 

2016 25    ha 235,525 Ton 27.00 % 

Sumber: Data Masyarakat 2016 Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa produksi buah naga di Desa Sri Pendowo 

Kecamatan Bangunrejo Kambupaten Lampung Tengah mencapai 200,708 ton 

pada tahun 2013 dengan luas areal 17 hektar, selanjutnya pada tahun 2014 
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mencapai 212,314 ton dengan luas areal 18,5 hektar, 223,920 pada tahun 2015 

dengan luas areal 20 hektar, dan mencapai hasil 235,525 pada tahun 2016 dengan 

luas areal 25 hektar.Dari tabel di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2013 hingga 

tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan 

sebesar 1,33 % dari tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan sebesar 1,34% dari tahun 2014, dan pada tahun 2016 terjadi 

peningkatan sebesar 1,33% dari tahun 2015. Dapat di ketahui bahwa hasil 

produksi buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah ini terjadi peningkatan di setiap tahunnya.Sehingga usaha tani 

buah naga memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan 

petani di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo. 

Melihat tingginya kebutuhan permintaan buah naga memberikan prospek yang 

cerah dan peluang yang besar bagi perkembangan buah naga Indonesia. Selain itu 

harga buah naga yang cukup tinggi berkisar Rp 17.000 – Rp 20.000 ditingkat 

produsen dan Rp 23.000 – Rp 25.000 ditingkat konsumen sehingga berpengaruh 

terhadap tingkat pendapatan petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

Desa Sri Pendowo merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yang membudidayakan buah naga 

sebagai salah satu sumber pendapatan petani, walaupun dilihat dari usia tanaman 

yang masih baru namun produktivitasnya cukup tinggi yakni 9,4 ton per hektar. 

Menurut hasil wawancara dengan salah satu petani buah naga bahwa produktifitas 



25 
 

 

potensial usaha tani buah naga yakni 10 ton per hektar membuat usaha tani di 

Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo memiliki potensi ke depannya untuk 

meningkatkan pendapatan petani  dan memenuhi permintaan pasar.
12

 

Oleh sebab itu penulis mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa 

skripsi.Dengan judul “Analisis Strategi Pemasaran dalam Upaya Meningkatkan 

Pendapatan Petani dalam Persepektif Ekonomi Islam (studi pada petani buah 

nagadi Desa Sri Pendowo Bangunrejo Lampung Tengah). 

D. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar 

penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini akan difokuskan pada strategi pemasaran buah naga. pendapatan 

dalam penelitian ini lebih pada pendapatan petani di Desa Sri Pendowo 

Bangunrejo Lampung Tengah. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah petani buah naga di Desa Sri Pendowo 

Bangunrejo Lampung Tengah yang melakukan budidaya tanaman buah naga 

baik yang berwarna merah maupun yang berwarna putih. 

 

E. Rumusan Masalah 

                                                             
12

Gunarso, wawancara dengan petani buah naga Desa Sri Pendowo Bangun Rejo Lampung 

Tengah.Minggu, 02 Maret 2017 
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Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka yang 

menjadi permasalahnnya adalah: 

1. Bagaimana strategi pemasaran buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Bagaimana implementasipemasaran petani buah naga dalam meningkatkan 

pendapatan di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah dalam persepektifEkonomi Islam? 

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengkaji Strategi pemasaran buah naga yang diterapkan oleh petani 

di Desa Sri Pendowo Bangun Rejo Lampung Tengah dalam meningkatkan 

pendapatan petani.  

b. Untuk mengkaji pandangan ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran 

buah naga dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Sri Pendowo 

Bangunrejo Lampung Tengah. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi petani. 

Sebagai informasi ilmiah dan pertimbangan bagi petani dalam mengelola 

usahatani yang efisien. 

 

 

b. Bagi Penulis  
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Menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk melengkapi salah 

satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam 

bidang ilmu ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden 

Intan Lampung. 

c. Bagi Almamater 

Dapat dijadikan sebagai rujukan mahasiswa ekonomi Islam selanjutnya 

apabila ingin meneliti permasalahan yang sama. 

G. Tinjauan Pustaka 

Penyusun melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah 

ada.Penyusun menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan 

dengan judul yang diangkat sehubungan dengan masalah strategi pemasaran 

dalam upaya meningkatkan pendapatan petani yang dapat di jadikan bahan acuan 

dan masukan dalam penelitian ini. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Aji Nugraha yang berjudul 

“Analisis Keuntungan dan Daya Saing Usaha Tani Buah Naga di Desa Marga 

Jasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan”. Dari hasil penelitian 

tersebut didapatkan hasil bahwa, Keuntungan privat dan sosial usahatani buah 

naga yang diperoleh sebesar Rp 1.509.937.918, 54 dan Rp 2.395.310.744,73, dan 

daya saing pada usahatani buah naga memiliki nilai PCR sebesar 0,11 dan DRCR 
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0,05, sehingga usahatani buah naga memiliki daya saing dan layak untuk 

diusahakan.
13

 

Kedua, penelitian tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh A.A.A. 

Utari Kartika D.K yang berjudul “Analisis Strategi Bauran Pemasaran Buah Naga 

dengan Menggunakan Metode Analitical herarchy (Studi pada perusahaan Sabila 

Farm, Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukan bahwa dari seluruh aspek bauran 

pemasaran, kriteria terbaik yang memiliki bobot tertinggi adalah kriteria Produck 

dengan bobot kriteria sebesar 0,28. Berdasarkan seluruh aspek bauran pemasaran 

alternatif strategi terbaik yang memiliki bobot tertinggi adalah adopsi dan inovasi 

teknologi dengan bobot kriteria sebesar 5,53. Serta berdasarkan seluruh aspek 

lingkungan ekternal didapatkan kesimpulan bahwa Sabila Farm cenderung 

mengandalkan kekuatan internal perusahaan dalam hal ini menciptakan 

keunggulan bersaingan lewat produk yang dihasilkannya dan terus berinovasi 

untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan variasi produknya.
14

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andari Nur Rochman dengan judul 

“Kajian Strategi Pemasaran Buah-buahan (Studi Kasus pada CV Tropis, Bekasi)”. 

Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa strategi yang sesuai untuk dapat 

diterapkan adalah strategi penetrasi pasar  ataumarket penetration, yaitu 

perusahaan berusaha untuk memanfaatkan pangsa pasar produk buah segar yang 

                                                             
13

Taufiq Aji Nugraha, Analisis Keuntungan dan Daya Saing Usaha Tani Buah Naga di Desa 

Marga Jasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Tengah, Universitas Lampung, Skripsi, 2015.  
14

A.A.A. Utari Kartika D.K, Analisis Strategi Bauran Pemasaran Buah Naga dengan 

Menggunakan Metode Analitical herarchy (Studi pada perusahaan Sabila Farm, 

Yogyakarta),(Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2016. 
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berkualitas melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih intensif dan aktif melalui 

usaha yang kesinambungan.
15

 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyati Hikmah dengan judul 

“Distribusi Buah Naga Lokal dan Buah Naga Import (Studi pada pedagang buah 

di Kota Semarang)”.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, (1). Di Kota 

Semarang ditemukan beberapa pola saluran distribusi buah , dengan lembaga – 

lembaga seperti petani, pedagang lokal , tengkulak, bakul pasar, maupun 

importer. Dengan Pemasok buah naga terbesar di Kota Semarang ada di Pasar 

Johor .Pola distribusi buah naga import maupun buah naga lokal di Semarang 3 

(tiga) jenis saluran distribusi Saluran pemasaran paling dominan dan rutin 

digunakan pedagang adalah saluran distribusi panjang.(2) Faktor Pendukung 

pendistribusian buah naga lokal terletak pada tersedianya banyak potensi jenis 

buah naga yang unggul, yang didukung dengan kondisi alam Indonesia. 

Dari beberapa kajian pustaka yang penulis paparkan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada persamaan yang mendasar pada penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

sama-sama membahas tentang strategi pemasaran dan pengumpulan datanya 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan pencatatan, dan terdapat perbedaan 

yaitu  penelitian terdahulu menggunakan ekonomi konvesional sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan dalam persepektif Ekonomi Islam. 

                                                             
15

Andari Nur Rochman, Kajian Strategi Pemasaran Buah-buahan (Studi Kasus pada CV 

Tropis, Bekasi), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya ini termasuk penelitian lapangan (field research). 

Field Research digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari 

lokasi atau penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang dilakukan di 

lapangan dalam kancah yang sebenarnya.
16

 

Penelitian ini selain berjenis penelitian lapangan juga berjenis penelitian 

pustaka (libarary research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam 

matrial yang terdapat diruang perpustakaan seperti buku-buku, majalah, 

jurnal, naskah-naskah, dokumen dan lain-lain.Berdasarkan kutipan di atas 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif 

yang menggambarkan suatu kata-kata lisan atau tulisan dimana manusia 

berperan penting dalam instrument penelitian. 

b.  Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat 

memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) 

lengkap tentang sesuatu yang sedang di teliti.Berdasarkan pengertian 

diatas, maka pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah 

                                                             
16

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: Mandar Maju 1996). h. 

64. 
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penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di 

lapangan.Sebagaimana yang diungkapan oleh Mardalis, bahwa 

pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada 

dan sedang terjadi.
17

 

2. Sumber Data  

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung 

dilapangan oleh yang bersangkutan yang memerlukannya.
18

Dalam 

penelitian ini Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi 

penelitian, diperoleh melalui wawancara kepada petani buah daga di Desa 

Sri Pendowo Bangunrejo Lampung Tengah dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (kuisioner) terstruktur.Data ini merupakan data utama yang 

penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai strategi pemasaran 

buah naga dalam meningkatan pendapatan petani. 

b. Data Sekunder 

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga 

menggunakan data sekunder.Data sekunder adalah data yang diperoleh 

                                                             
17 H. Moh. Pobundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, Cet. Pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), h. 226 
18

Iqbal Hasan, MM, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, Cet. Pertama,(Jakarta: Ghalia 

Indonesia,  2002), h. 82 
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dari sumber eksternal maupun internal.
19

Dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data 

sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-

lembaga yang berkaitan dengan masalah.Data yang diperoleh dari 

lembaga ataupun instansi yaitu dari monografi Desa Sri Pendowo 

Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah. 

3. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
20

Populasi 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang di pelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani buah naga di 

Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah tahun 

2016, akan diperinci dalam tabel di bawah ini: 
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Ibid, h. 82 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet ke-20, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 80. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Petani Buah Naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangurejo 

Lampung Tengah 2016 

 

 

No 

 

Desa 

Jumlah  

Petani Buah Naga 

Jumlah  

Luas Lahan 

1. Sri Pendowo 150 Orang 25 Hektar 

Sumber: Data Masyarakat 2016 Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah 

 

4. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
21

 Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh 

keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian 

dari populasi, suatu redaksi terhadap jumlah objek penelitian. Tujuan lain dari 

penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum 

dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan.
22

Jadi 

yang dimaksud dengan sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili 

populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya 

akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka 

proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. 

Menurut suharsimi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-

ancer, maka apabila subjeknya kurang dari seratus lebih baik di ambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.Tetapi, jika jumlah 

                                                             
21

Sugiyono, Op. Cit, h. 81. 
22

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

h. 55. 
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subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
23

 

Mengingat jumlah populasi lebih dari 100 petani buah naga, sehingga 

ditetapkan jumlah sampel sebesar 10%, yaitu 150 x 10% = 15 orang/petani 

buah naga.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode 

pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan 

secara cermat dan sistematik.
24

 

Dalam hal ini jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian 

dengan non partisipasi.Dimana penelitian tidak terlibat langsung sebagai 

peserta dan bukan merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. 

Tujuannya untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung terhadap proses 

pemasaran yang dilakukan oleh petani buah naga di Desa Sri Pendowo 

Bangunrejo Lampung Tengah. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

                                                             
23

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Renika Cipta, 

2006), h. 134. 
24

Soeratno, Lincolin Arsyad, M.S.c, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, 

(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008) h. 83  
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diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan diri sendiri atau self-

resport, atau setidak-tidaknyapada pengetahuan dan atau pada keyakinan 

pribadi.
25

 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak tersetruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
26

Tujuannya untuk mendapatkan 

informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek 

penelitian.Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini adalah petani 

buah naga di Desa Sri Pendowo Bangunrejo Lampung Tengah. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable yang 

berupacatatan atau transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan 

sebagainya.
27

Metode dokumentasi ini biasanya melalui foto, hasil rekaman, 

catatan harian, laporan, serta website resmi lainnya. 
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6. Teknik Pengelolaan Data  

a. Editing adalah pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan dengan 

menilai apakah data yang di peroleh atau dikumpulkan tersebut cukup 

baik atau relevan untuk diproses dan diolah lebih lanjut. Akan tetapi 

datayang relevan akan diambil dan data yang tidak relevan akan di 

kesasampingkan. 

b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan 

penggolongannya setelah diadakan pengecekan.  

c. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil observasi 

sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan menarik 

kesimpulan.
28

 

7. Analisa Data  

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari 

lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan 

sasaran permasalahan yang ada dan menganalisa data tersebut.Adapun 

metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data 

yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaiaan informasi yang 

dgali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data yang verbal 

atau masih dalam keterangan-keterangan saja.
29

Analisis secara deskriptif 

kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang 
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berprilaku yang dapat dimengerti.Analisis deskriptif ini dipergunakan 

dengan menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan 

menggunakan pendekatan berfikir deduktif. 

Deduktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat 

umum, yang kemudian dari fakta-fakta yang bersifat umum dapat ditarik 

kesimpulan yangsifatnya khusus. 

Metode inidigunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari 

perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.Dari data 

tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta 

yang terjadi dilapangan Desa Sri Pendowo Bangunrejo Lampung Tengah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemasaran dalam Konsep Bisnis  

1. Pengertian Pemasaran dalam Konsep Bisnis 

Pemasaran adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pertukaran dan pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan.
30

 Pemasaran juga merupakan suatu 

kegiatan perusahaan dalam membuat rencana, menentukan harga, promosi 

serta mendistribusikan barang dan jasa.
31

 Pengertian ini memberikan gambaran 

bahwa pemasaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kebutuhan 

dan keinginan melalui pertukaran dalam rangka mencapai target dari 

perusahaan. Kegiatan pemasaran itu luas, bukan hanya sekedar menjual 

barang, melainkan segala aktivitas yang berhubungan dengan arus barang sejak 

dari tangan produsen sampai ketangan konsumen akhir. 

Philip Kotler dan A.B Susanto menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu 

proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan dan pertukaran dengan yang 

lain.
32

 Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika (AMA) pemasaran adalah satu 
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fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para 

pemilik sahamnya.
33

 

Kegiatan bidang pemasaran meliputi:
34

 

a. Tekanannya pada keinginan pelanggan. 

b. Perusahaan pertama-tama menentukan apa yang diinginkan konsumen dan 

kemudian membuat atau mencari jalan keluarnya bagaimana membuat dan 

menyerahkan produk untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

c. Manajemen berorientasi ke laba usaha 

d. Perencanaan berorientasi ke hasil jangka panjang, berdasarkan produk-

produk baru,  esok dan pertumbuhan yang akan datang. 

e. Tekanannya pada keinginan membeli. 

Jadi pemasaran menurut penulis adalah suatu fungsi organisasi dan 

seperangkat proses untuk menciptakan komunikasi dan menyerahkan nilai 

kepada pelanggan baik barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan, 

individu, kelompok konsumen terlebih dahulu harus mengetahui keunggulan 

yang dimiliki barang dan jasa yang ditawarkan tersebut. Hal ini penting agar 

konsumen tidak salah dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang ada, dan 
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perusahaan yang berorientasi kepada konsumennya dengan kehandalan produk 

termasuk mengenai pelayanan didalamnya.  

 

2. Konsep Pemasaran 

Konsep Pemasaran adalah dasar pemikiran bagaimana caranya aktivitas 

pemasaran dapat dilaksanakan berdasarkan suatu filsafat yang mantap, yang 

mengungkap pemasaran yang tanggap danbertanggung jawab.
35

 Ada lima 

konsep alternatif yang mendasari langkah-langkah organisasi dalam 

melaksanakan strategi pemasaran yaitu: 
36

 

a. Konsep Produksi (production concept) 

Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk 

yang tersedia dan harganya terjangkau. Karena itu menejemen harus 

berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Konsep 

produksi merupakan filosofi tertua yang bermanfaat dalam beberapa situasi 

dan merupakan konsep yang menekankan kepada volume produksi yang 

seluas-luasnya dengan harga yang serendah mungkin. 

b. Konsep Produk (product concept) 

Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik. Berdasarkan 

konsep ini, strategi pemasaran berfokus perbaikan produk yang 
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berkelanjutan. Kualitas dan peningkatan produk adalah bagian yang 

penting dalam sebagian besar strategi pemasaran. Meskipun demikian 

memfokuskan diri hanya pada produk perusahaan dapat menyebabkan 

rabun jauh dalam pemasaran. 

c. Konsep Pemasaran (marketing concept) 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa mencapai tujuan organisasi 

tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar 

dan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik dari pada 

pesaing. Berdasarkan konsep ini, fokus dan nilai pelanggan adalah jalan 

menuju penjualan dan keuntungan. Menurut Philip Kotler dalam konsep 

pemasaran, maka ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan, yaitu:
37

 

1) Kebutuhan  

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk 

mempertahankan hidup serta untuk memeperoleh kesejahteraan dan 

kenyamanan. 

2) Keinginan 

Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang sepesifik 

terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. 

3) Produk 
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Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepadan seseorang untuk 

memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. 

 

3. Fungsi Pemasaran 

Tujuan pemasaran adalah mengarahkan barang-barang dan jasa-jasa ke 

tangan konsumen. Untuk itu diperlukan kegiatan-kegiatan tertentu. Berbagai 

jenis kegiatan dan proses yang diperlukan karena spesialisasinya didalam 

pemasaran itu disebut fungsi-fungsi pemasaran.
38

 Menurut Suhardi Sigit, 

fungsi-fungsi pemasaran dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Fungsi Pertukaran  

Fungsi pemasaran jenis pertukaran meliputi: 

1) Pembelian (buying) 

Yang dimaksud pembelian (buying) ialah proses atau kegiatan yang 

mendorong untuk mencarimencari penjual. Kegiatan ini merupakan 

timbale balik dari pada penjualan (selling), oleh karena itu perlu 

dimengerti proses atau kegiatan apa yang mengakibatkan atau 

mendorong untuk melakukan pembelian. 

2) Penjualan (selling) 

Penjualan adalah refleksi daripada pembelian, merupakan lawan daripada 

pembelian. Pembelian tidak akan terjadi tanpa penjualan, penjualan tidak 

ada tanpa pembelian. Didalam pembelian dan penjualan terjadi saling 

                                                             
38

 Danang Sunyoto, Op.Cit, h.36 



43 
 

 

mendekati, melakukan tawar-menawar, berunding, membentuk harga dan 

menyerahkan hak pemilikan.  

 

b. Fungsi Penyediaan Fisik  

Fungsi pemasaran jenis penyediaan fisik meliputi: 

1) Transportasi 

Transportasi adalah proses pemindahan barang dari tempat yang satu 

ke tempat yang lain. Proses ini menciptakan kegunaan tempat (place 

utility). Dalam kegiatan dan proses pemindahan ini dipersoalkan 

bagaimana caranya, apakah menggunakan mobil, pesawat, truk, kereta 

api, kapal laut ataudibawa perorangan dan lain sebagainya. Bagaimana 

cara-cara memuat dan membongkarnya, dibungkus atau tidak 

dibungkus atau sebagainya.  

2) Pergudangan (storage) 

Fungsi pemasaran jenis ini melakukan penyimpanan barang sejak 

selesai diproduksi atau dibeli sampai saat dipakai atau dijual di masa 

yang akan datang. Pergudangan menciptakan kegunaan waktu (time 

utility), dan dapat terjadi dimanapun juga sepanjang arus antara 

produsen dan konsumen. Jadi dapat dilakukan oleh konsumen, 

perantara, konsumen sendiri dan lainnya.  

c. Fungsi Fasilitas 

Fungsi pemasaran jenis fasilitas meliputi: 
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1) Standarisasi  

Jika barang-barang atau jasa-jasa berpindah tempat, berpindah waktu 

atau berpindah pemilik, umumnya diperlukan ketentuan-ketentuan 

tertentu. Standarisasi meliputi penentuan standar produk, pemeriksaan 

produk untuk menentukan termasuk standar yang mana (inpection) dan 

menjeniskan barang ke dalam kelompok-kelompok standar yang telah 

di tentukan (sorting). Arti pentingnya standarisasi adalah oleh adanya 

penjualan-penjualan yang dilakukan dengan inpection, sampel atau 

cukup memberikan gambaran atau uraian saja. 

2) Pembelanjaan (financing) 

Didalam kegiatan pembelian, transportasi, pergudangan, standarisasi 

dan sebagainya, diperlukan uang atau dana untuk pembiayaan. 

Kegiatan dari pada dana penyediaan dana yang diperlukan oleh 

produsen, perantara, maupun konsumen sendiri, untuk kepentingan 

proses pemasaran disebut fungsi keuangan.  

3) Penanggungan Risiko (risk bearing)  

Didalam kegiatan atau proses pemasaran terdapat banyak resiko seperti 

risiko hilang, risiko lepas pemikiran, lepas pengawaan, turun harga, 

rusak, terbakar dan lain sebagainya. Agar risiko itu dapat dihindarkan 

atau diperkecil maka terjadilah pengambilan risiko yang dilakukan oleh 

lembaga atau orang-orang tertentu, misalnya perusahaan perasuransian.  

4) Penerangan Pasar (market information) 
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Penerangan pasar adalah fungsi pemasaran yang luas, karena fungsi ini 

memberikan keterangan tentang situasi dagang pada umumnya, 

keterangan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi manajemen 

pemasaran, dan kegiatan-kegiatan lainnya mengenai sepesialisasi-

sepesialisasi di dalam bidang perekonomian. 

4. Strategi pemasaran 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
39

 Pemasaran 

merupakan proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan.
40

 

Menurut Tjipto strategi adalah suatu alat untuk menggambarkan arah 

bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman 

untuk mengalokasikan sumber daya dan organisasi.
41

 Kotler juga berpendapat 

bahwa strategi adalah sebagai rencana permainan untuk mencapai sasaran 

usaha dengan menggunakan pemikiran yang strategis.
42

 Dari definisi di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan strategi perlu diperhatikan 

kondisi dan perubahan lingkungan perusahaan, baik internal maupun eksternal 

yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.   

Strategi Pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, 

terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang 
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kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran 

suatu perusahaan. Dengan kata lain strategi pemasaran adalah serangkaian 

tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-

usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing 

tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan 

dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.
43

 

Menurut Amstrong dan Kotler strategi pemasaran adalah pernyataan pokok 

tentang dampak yang diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada 

target pasar yang ditentukan.
44

 

Strategi Pemasaran juga dapat diartikan sebagai wujud rencana yang 

terarah di bidang pemasaran, untuk memperoleh suatu hasil yang optimal. 

Strategi pemasaran mengandung dua faktor yang terpisah, akan tetapi saling 

berhungan erat, yaitu: 

a. Pasar target atau sasaran, yaitu suatu kelompok yang homogeny, yang 

merupakan sasaran perusahaan. 

b. Bauran pemasaran (marketing mix), yaitu variable-variabel pemasaran yang 

dapat dikontrol, yang akan dikombinasikan oleh perusahaan untuk 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Kedua faktor ini berhungan erat. Pasar sasaran merupakan suatu sasaran 

yang akan dituju, sedangkan bauran pemasaran merupakan alat untuk menuju 

                                                             
43

Sofjan Asauri, Manajemen Pemasaran, Rajawali ers, Jakarta, 2011, h. 168 
44

 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Manajemen Pemasaran, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h, 

5. 



47 
 

 

sasaran tersebut.
45

 Jadi, Strategi Pemasaran adalah memilih dan menganalisa 

pasar sasaran yang merupak suatu kelompok orang yang cocok dan yang dapat 

memuaskan pasar sasaran tersebut.
46

 

Menurut Bygrave sebagaimana yang dikutip oleh Buchari Alma 

mendefinisikan strategi pemasaran adalah kumpulan petunjuk dan kebijakan 

yang digunakan secara efektif untuk mencocokan program pemasaran (produk, 

harga, promosi, dan distribusi) dengan peluang pasar sasaran guna mencapai 

pasar sasaran usaha.  

Informasi startegi pemasaran membentuk bagian yang paling penting dari 

perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran mempunyai ruang lingkup yang 

luas di bidang pemasaran. Diantaranya adalah: 

a. Strategi dalam bersaing 

Dalam persaingan, diperlukan suatu kejelasan apakah perusahaan akan 

menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin, sebagai penantang, 

ataukah sebagai pengikut. Harus ada ketegasan dalam melangkah dan 

menghadapi pasar. 

b. Strategi produk  
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Dalam strategi produk, terkadang banyak unsur yang berkaitan dengan 

produk yang dihasilkan. Mulai dari desain warna, bentuk, pembungkusan, 

dan berbagai sifat fisik produk lainnya. 

  

c. Strategi daur hidup produk 

Daur hidup produk adalah tahap-tahap yang dilalui oleh suatu barang atau 

jasa sejak ia mulai diperkenalkan dipasar hingga ia lenyap dari pasar 

tersebut.  

Adapun sasaran yang harus dicapai dalam pemasaran adalah: 

1) Menaikan tingkat penggunaan barang agar konsumen membeli lebih 

banyak. 

2) Menarik langganan dari pesaing kita. 

3) Menarik orang yang belum memakai barang tersebut. 

Sebagai contoh cara tersebut adalah: 

a) Harga obral. 

b) Re-dekorasi toko yang lebih menarik. 

c) Pengembangan produk baru yang lebih menarik. 

d) Potongan harga.  

e) Pelayanan yang lebih menarik.  

Mendapatkan target pasar yang menarik merupakan bagian utama 

dari strategi pemasaran. Kesempatan yang terbuka adalah dengan 

melakukan penguasaan pasar agar penjualan bertambah. Untuk menaikan 
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penjualan maka dapat dilakukan pengembangan produk baru meliputi 

bentuknya, kualitasnya, dan jenisnya, sehingga kebutuhan dan keinginan 

konsumen dapat terpenuhi dan memberikan kepuasan kepada konsumen. 

 

5. Tujuan dan Manfaat Strategi Pemasaran  

a. Tujuan Strategi Pemasaran 

Sebuah perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan utama, yaitu 

mencapai tingkat keuntungan tertentu, pertumbuhan perusahaan atau 

peningkatan pangsa pasar. Di dalam pandangan konsep pemasaran, tujuan 

perusahaan ini dicapai melalui keputusan konsumen. Keputusan 

konsumen diperoleh setelah kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi 

melalui kegiatan pemasaran yang terpadu. 

Tujuan pemasaran adalah mengubah orientasi falsafah menejemen 

pemasaran lain yang ternyata telah terbukti tidak berhasil mengatasi 

berbagai persoalan, karena adanya perubahan dalam ciri-ciri pasar dewasa 

ini yang cenderung berkembang. Perubahan tersebut terjadi antara lain 

karena pertambahan jumlah penduduk, pertambahan daya beli, 

peningkatan dan meluasnya hubungan atau komunikasi, perkembangan 

teknologi, dan perubahan faktor lingkungan pasar lainnya. Kotler 

mengemukakan bahwa pemasaran mempunyai tujuan membangun 

hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan utama pelanggan, pemasok, distributor dalam 
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rangka mendapatkan serta mempertahankan referensi dan kelangsungan 

bisnis jangka panjang mereka.
47

   

b. Manfaat Strategi Pemasaran 

Menurut William J. Shultz, fungsi pemasaran merupakan kegiatan 

yang dilakukan dalam bisnis yang terlibat dalam menggerakan barang dan 

jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Dalam konsep fungsi 

pemasaran mengklasifikasikan fungsi-fungsi pemasaran atas tiga fungsi 

dasar yaitu: fungsi transaksi melalui transfer meliputi: pembelian dan 

penjualan; fungsi supply fisik (pengangkutan dan penggudangan atau 

penyimpanan); dan fungsi penunjang (penjagaan, standarisasi dan grading, 

financing , penanggungan resiko dan informasi pasar).
48

 

6. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran adalah alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan 

dan dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan 

dalam pasar sasaran.
49

 Setiap perusahaan memerlukan bauran pemasaran 

dalam membantu menjalankan usahanya. Perusahaan yang beroperasi harus 

mengambil keputusan mengenai bauran pemasaran yang akan dilakukannya 

dengan menyesuaikan lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi kesalahan 

dalam melakukan pemasaran.  

                                                             
47

 Kotler Philip dan Keller K Lane, Menejemen Pemasaran, New jersey Prentice Hall 2007 , 

h. 15. 
48

 Assauri S, Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rajawali, 1993, h. 19  
49 Daryanto, Manajemen Pemasaran, Cet. 1, Bandung, Satu Nusa, 2011, h, 22.   



51 
 

 

Untuk membangun sebuah strategi pemasaran yang efektif, suatu 

perusahaan menggunakan variable-variabel bauran pemasaran (marketing 

mix) yang terdiri atas: 
50

 

a. Produk (product): barang/jasa yang ditawarkan, 

b. Harga (price) yang ditawarkan, 

c. Saluran distribusi (placement) yang digunakan (grosir, distributor, 

pengecer) agar produk tersebut tersedia bagi para pelanggan, 

d. Promosi (promotion): iklan, personal selling, promosi penjualan, dan 

publikasi. 

Untuk mencapai tujuan pemasaran, maka keempat unsur tersebut harus 

saling mendukung satu dengan yang lain atau dengan kata lain, manajemen 

harus berusaha agar  variabel-variabel marketing mix itu dapat terpadu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Jadi dengan Marketing Mix 

itu akan dapat ditentukan tingkat keberhasilan pemasaran yang diikuti oleh 

kepuasan konsumen.
51

 

1) Produk (Product)  

Produk merupakan titik sentral dari kegiatan marketing. Semua 

kegiatan marketing lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk. 

Menurut Philip Kotler produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di 
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pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi 

yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. 
52

 

Pengembangan suatu produk harus didasari oleh pertimbangan adanya 

pembagian produk, yaitu ada 3 (tiga) bagian: 

a) Produk inti (Core Product)  

Setiap produk tentu memiliki manfaat serta ciri-ciri tertentu. Dalam hal 

ini penjual harus dapat menjual manfaat tersebut dan bukan ciri-ciri 

produk. 

 

b) Produk berwujud (Tangible Product)  

Perusahaan harus berusaha untuk mengubah produk ini menjadi produk 

berwujud (Tangible product). Dalam produk berwujud ini terdapat 5 ciri 

yaitu: 

 Tingkat mutu produk 

 Model produk 

 Merk produk 

 Ciri-ciri produk 

 Kemasan produk  
c) Produk tambahan (Augmented product) 

Perusahaan harus dapat menawarkan manfaat dan pelayanan tambahan. 

Dalam produk tambahan ini terdapat empat unsure yaitu: 

 Instalasi  

 Jaminan 

 Penyerahan dan kredit 

 Pelayanan purna jual.
53

 

 

2) Harga (Price)  

Masalah kebijakan harga turut menentukan keberhasilan pemasaran 

produk. Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan pada suatu 

produk tertentu. Harga merupakan unsur dari bauran pemasaran yang 

menghasilkan penerimaan bagi perusahaan sedangkan yang lainnya 
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menimbulkan biaya. Perusahaan harus dapat menentapkan harga yang 

paling tepat dalam arti dapat memberikan keuntungan yang paling baik 

dan juga dapat menunjukan posisi perusahaan dalam persaingan. Harga 

disini bukan berarti harga yang murah saja ataupun tinggi, akan tetapi 

yang dimaksud ialah harga yang tepat. Bagaimana menentukan harga yang 

tepat sangat tergantung kepada berbagai faktor, misalnya kualitas barang, 

daya beli masyarakat, keadaan persaingan, dan konsumen yang dituju.  

Suatu harga di tetapkan pada umumnya bertujuan untuk:
54

 

a) Meningkatkan penjualan 

b) Mempertahankan dan memperbaiki market share  

c) Menstabilkan tingkat harga 

d) Mengembalikan investasi 

e) Mencapai laba maksimum. 

3) Distribusi (Place)  

Distribusi (Place) merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan 

agar produk dapat diperoleh dengan mudah tersedia bagi konsumen 

sasaran sebagian besar produsen menggunakan prantara pemasaran untuk 

memasarkan produk. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar 
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dibutuhkan strategi distribusi yang tepat untuk menyalurkan barang atau 

jasa dagangnya ke tangan konsumen. 
55

 

4) Promosi (Promotion)  

Strategi promosi adalah kegiatan perusahaan untuk mendorong 

penjualan dengan mengarahkan komunikasi-komunikasi yang meyakinkan 

kepada para pembeli. Menurut Lamb, Hair, McDaniel (2001:146) strategi 

promosi adalah rencana untuk penggunaan yang optimal dari elemen-

elemen promosi: periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi dan 

promosi penjulan.
56

 

Variabel-variabel dalam bauran komunikasi pemasaran: 

a) Periklanan (Advertising)  

Yaitu suatu bentuk penyajian dan promosi bukan pribadi mengenai 

produk/jasa, gagasan yang dibayar oleh sponsor tertentu. Promosi 

yang digunakan oleh perusahaan untuk memberitahukan, 

mengingatkan dan membujuk konsumen melalui surat kabar, spanduk, 

majalah, televise, radio, dan brosur. 

b) Penjualan pribadi (Personal Selling)  

Promosi yang digunakan penjual dengan mengadakan komunikasi 

secara indivisu atau berhadap langsung dengan konsumen. Dengan 
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penjualan pribadi maka akan tercipta suatu interaksi langsung antara 

pembeli dan penjual, sehingga penjual akan segera mengetahui reaksi 

pembeli mengenai produk. 

c) Promosi penjualan (Sales Promotion)  

Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Bagi perusahann 

promosi penjualan dapat dilakukan melalui: 

 Memberikan harga khusus atau potongan harga untuk produk 

tertentu. 

 Pemberian hadiah kepada setiap konsumen yang membeli dalam 

jumlah tertentu. 

 Promosi dan penjualan lainnya. 

d) Pemasaran langsung (direct marketing)  

Komunikasi langsung dengan pelanggan yang di incar secara khusus 

untuk memperoleh tanggapan langsung.
57

 

B. Pemasaran dalam Islam 

1. Pengertian Pemasaran dalam Islam 

Pemasaran menurut persepektif syariah adalah segala aktivitas yang 

dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (volue 

creating activities) yang memungkinkan siapapun melakukannya bertumbuh 

serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi kejujuran, 
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keadilan,keterbukaan, dan keikhlasan yang sesuai dengan proses yang 

berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis 

Islam. 

Menurut pendapat M. Syakir Sula, pemasaran syariah merupakan sebuah 

disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan 

perubahan value dari satu inisiator kepada stake holders-nya dan dalam 

keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip muamalah dalam 

Islam. Allah mengingatkan agar senantiasa menghindari perbuatan zalim 

dalam berbisnis termasuk dalam proses penciptaan, penawaran, dan proses 

perubahan nilai dalam pemasaran.
58

 

Dalam fiqih muamalah kegiatan pemasaran juga merupakan kegiatan 

perdagangan jual beli. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli 

adalah sebagai berikut:
59

 

a. Menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan. 

b. Pemilikan harta dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan 

syara.  

c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab 

dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syariat. 
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d. Tukar menukar dengan harta benda lain dengan cara yang di bolehkan.  

e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau 

memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang 

dibolehkan.  

f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah 

hak milik secara tetap.  

Pemasaran merupakan ruh dari sebuah institusi bisnis. Semua orang yang 

bekerja dalam institusi tersebut adalah marketer yang membawa integritas, 

identitas, dan image perusahaan. Sebuah institusi yang menjalankan pemasaran 

syariah adalah perusahaan yang tidak berhungan dengan bisnis judi, riba, dan 

produk-produk haram. Namun, walaupun bisnis perusahaan tersebut tidak 

berhubungan dengan bisnis yang diharamkan, terkadang taktik yang digunakan 

dalam memasarkan produk-produk mereka masih menggunakan cara-cara yang 

diharamkan dan tidak etis. Misalnya memberikan harga lebih tinggi dari pasar.
60

 

Pemasaran dalam bisnis islam adalah aktivitas yang dilandasi oleh saling 

ridho dan rahmat antara penjual dan pembeli, dalam aktivitas di dalam sebuah 

pasar. Rasullulah telah mengajarkan kepada umatnya untuk berdagang dengan 

menjujung tinggi etika keislamaan. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, islam 

mengajarkan agar memasarkan suatu barang dengan berlaku jujur tanpa 

merugikan orang lain dan tidak melakukan penipuan dengan cara melebih-
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lebihkan atas barang yang dijual agar masyarakat tertarik untuk membeli barang 

tersebut. 

2.  Strategi Pemasaran dalam Ekonomi Islam  

Strategi pemasaran dalam ekonomi islam hanya dinyatakan bagi setiap pasar 

sasaran dalam segi penjualan, konstribusi laba, dan tujuan kualitatif lainnya 

seperti membangun citra. “Kisah membohongi pelanggan, baik menyangkut 

besaran kuantitas maupun kualitas”. Seperti halnya dalam Al-Qur’an dibawah ini: 

                        

                       

 

Artinya: 

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang 

merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu 

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka 

bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S Asy-Syu’araa’:181-183)
61

 

 

Untuk membangun sebuah strategi pemasaran yang efektif, suatu perusahaan 

menggunakan variable-variabel bauran pemasaran (marketing mix) yaitu: produk, 

harga, saluran distribusi, dan promosi. Implementasi syariah dalam variable-

variabel bauran pemasaran dapat dilihat yaitu: 
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a. Produk 

Pada produk barang dan jasa yang ditawarkan adalah yang berkualiats 

atau sesuai dengan yang dijanjikan. Contohnya: tampilan kualitas, kemasan, 

merek, pelayanan, garansi, dan keanekaragaman.
62

 

Tujuan produksi dalam ekonomi Islam menurut Nejjatullah Shidiq yaitu: 

1) Merespon kebutuhan konsumen secara pribadi dengan bentuk yang 

memiliki cirri dan keseimbangan. 

2) Memenuhi kebutuhan keluarga. 

3) Mempersiapkan sebagai kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi 

penerusnya. 

4) Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah. 

5) Mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab. 

Adapun prinsip produksi dalam islam diantaranya adalah: 

1) Motivasi berdasarkan keimanan, aktivitas produksi yang dijalankan 

seorang pengusaha muslim terikat dengan motivasi keimanan atau 

keyakinan positif. Yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah 

SWT, dan balasan di negeri akhirat. Sehingga dengan motivasi atau 

keyakinan positif tersebut maka prinsip kejujuran, amanah, dan 

kebersamaan akan dijunjung tinggi. Hal ini menunjukan seorang 
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pengusaha muslim tidak semata-mata mencari keuntungan dari Allah dan 

mengamalkan prinsip-prinsip Islam. 

2) Berproduksi berdasarkan asas manfaat dan maslahat, seorang muslim 

dengan menjalankan proses produksinya tidak semata-mata mencari 

keuntungan maksimum untuk menimbun kekayaan. Bukan karena profit 

ekonomis yang diperolehnya, yang penting manfaat keuntungan tersebut 

untuk kemaslahatan masyarakat. 

3) Menghindari praktek produksi yang haram, seorang muslim praktek 

produksi yang mengandung unsure haram atau riba, pasar gelap, dan 

spekulasi.  

Berproduksi (istishna) adalah apabila seorang memproduksi barang dan 

jasa apa saja yang termasuk dalam kategori produksi. Berproduksi itu 

hukumnya mubah dan jelas berdasarkan sunnah seperti Rassullullah pernah 

membuat cincin, pada masa Rasullullah orang-orang biasa memproduksi 

barang dan beliaupun mendiamkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya beliau 

adanya pengakuan beliau terhadap aktivitas produksi mereka. Berproduksi juga 

sebagai penambah sumber penghasilan bagi dirinya.  

b. Harga 

Islam mengajarkan penetapan harga yang sesuai dan tidak memberatkan 

konsumen untuk membelinya, serta harga yang ditetapkan haruslah sesuai 

dengan kualitas produk yang dijual. Dalam penentuan harga haruslah adil 

dan tidak merugikan salah satu pihak. 
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Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga 

ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan 

ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. 

Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan 

kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan 

penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan 

kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual. 

c. Promosi  

Promosi adalah suatu pesan yang dikomunikasikan kepada calon 

pembeli untuk melalui berbagai unsur yang terdapat dalam program. 

Strategi promosi Rasullullah saw tersebut: 

1) Memiliki pribadi spiritual (taqwa). 

2) Berprilaku baik dan simpatik (siddiq) 

3) Memiliki kecerdasan dan intelektualitas (fatanah) 

4) Komunikatif dan transparan (tabligh) 

5) Bersikap rendah hati dan melayani (khidmah) 

6) Jujur dan terpercaya  

7) Bertanggung jawab (amanah) 

8) Tidak suka berburuk sangka dan tidak menjelek-jelekan. 

d. Distribusi  

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan islam 

ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan 
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dapat ditingkatkan, dengan demikian kekayaan yang ada dapat melimpah 

secara merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. 

Distribusi diatas mempunyai arti yang luas dan dalam arti penyebaran dan 

penukaran hasil produksi lain Islam telah memberikan tuntunan yang wajib 

diikuti oleh pelaku ekonomi muslim. 

3. Konsep Strategi Pemasaran Dalam Islam 

Paradigma baru muncul dalam pemasaran, dilandasi oleh kebutuhan yang 

paling pokok, yang paling dasar, yaitu kejujuran, moral, dan etika dalam bisnis. 

Inilah spriritual marketing. Hai ini menjadikan spiritual marketing merupakan 

tingkat tertinggi dalam konsep pemasaran dalam syariah. 

Seorang pengusaha dalam pandangan etika bisnis islam bukan sekedar 

mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan, yaitu kemantapan dari usaha 

itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT. Ini 

berarti yang harus diraih oleh seorang pedagangan melakukan bisnis tidak 

sekedar keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah 

keuntungan inmaterial (spriritual).
63

 

Ada empat karakteristik yang terdapat pada pemasaran syariah, yaitu:
64

 

1. Ketuhanan (Rabbbaniyah) 

Menurut Muhammad Djakfar Ketuhanan dalam pemasaran maksutnya 

adalah dalam setiap langkah, aktivitas, dan kegiatan pemasaran harus sesuai 
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dengan syariat Islam yaitu dengan mengedepankan kejujuran dan kebenaran. 

Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang religius. Jiwa 

seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syari’at Islam. 

Seorang syariah marketer meskipun dia tidak bisa melihat Allah, ia akan 

selalu merasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Sehingga ia mampu 

untuk menghindar dari segala macam perbuatan yang menyebabkan orang 

tidak tertipu atas produk-produk yang dijualnya. Sebab seorang syariah 

marketer akan selalu merasa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan 

dihisab.  

2. Etis (Akhlaqiyyah) 

Menurut Ketajaya dan Sula keistimewaan yang lain dari syariah 

marketer adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek 

kegiatan. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang sangat 

mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama apapun, 

karena hal ini bersifat universal. 

3. Realities (Al-waqi’iyyah) 

Pemasaran bukanlah konsep yang ekslusif, fanatis, anti modernitas, dan 

kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel. Syariah marketer 

bukanlah berarti para pemasar itu harus berpenampilan ala Arab. Namun 

syariah marketer haruslah tetap berpenampilan bersih, rapi, dan bersahaja, 

apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakan. 
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4. Humanistis (Insaniyyah) 

Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal. 

Menurut Ketajaya dan Sula pengertian humanistis adalah bahwa syariah 

diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaan 

terjada dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang 

dengan panduan syariah. Syariah Islam adalah syariah humanistis, diciptakan 

untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, warna 

kulit, kebangsaan, dan status. Sehingga pemasaran syariah bersifat universal. 

C. Implementasi Strategi Pemasaran dalam Ekonomi Islam 

Di dalam mengelola sebuah usaha, etika pengelolaan usaha harus dilandasi 

oleh norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian 

keberhasilan   usaha   tidak   hanya  ditentukan   oleh  peningkatan prestasi  

ekonomi  dan finansial  semata,  akan  tetapi  keberhasilan  itu  harus diukur 

pula melalui  tolok  ukur moralitas  dan nilai  etika  dengan  landasan nilai-

nilai sosial dalam agama.  

Implementasi atau penerapan dari pemasaran syariah antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Shiddiq (benar dan jujur) 

Jika seorang pengusaha berprilaku benar dan jujur dalam sepanjang 

kegiatannya, jika seorang pemasar berprilaku shiddiq haruslah menjiwai 

seluruh prilakunya dalam melakukan pemasaran, dalam berhungan dengan 
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pelangga, dalam bertransaksi dengan nasabah, dan dalam membuat perjanjian 

dengan mitra bisnisnya.  

b. Ama>nah (terpercaya, kredibel) 

Amanah  artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab,  dan  kredibel,  

juga  bermakna  keinginan  untuk  memenuhi sesuatu sesuai dengan 

ketentuan. Diantara nilai yang terkait dengan kejujuran dan 

melengkapinya adalah amanah.  

c. Fatha>nah (cerdas) 

Dalam bisnis, impilkasi ekonomi sifat fathanah adalah bahwa segala 

aktifitas dalam menejemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan, 

dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai 

tujuan. 

d. Tabligh (komunikatif) 

Artinya  komunikatif  dan argumentatif  dengan tutur  kata  yang tepat  

dan mudah dipahami. Dalam bisnis, haruslah menjadi seorang  yang 

mampu  mengomunikasikan  visi dan misinya dengan benar kepada 

karyawan dan stakeholder   lainnya. Juga menyampaikan  keunggulan-

keunggulan  produknya dengan jujur dan tidak harus berbohong maupun 

menipu pelanggan.
65
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D. Konsep Pendapatan  

1. Pengertian Pendapatan  

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam 

liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh 

pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, 

pemberian jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti 

menejemen rekening investasi terbatas.
66

  

Pendapatan sangat berpengaruh baik bagi keberlangsungan hidup 

perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan merupakan semua 

penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari 

penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (income revenue).
67

 

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai penghasilan dari usaha pokok 

perusahaan atau penjualan barang atas jasa diikuti biaya-biaya sehingga 

diperoleh laba kotor.
68
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Ada 3 kategori pendapatan yaitu: 

a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang yang 

sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra 

prestasi. 

b. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regular 

dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk 

barang dan jasa. 

c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan 

yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam 

keuangan rumah tangga.  

Pendapatan juga merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah 

perusahaan maupun lembangga keuangan karena pendapatan akan dapat 

menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 

maupun lembaga keuangan harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

memperoleh pendapatan yang diharpkan dengan menggunakan segala sumber 

yang ada dalam perusahaan maupun lembaga keuangan seefisien mungkin.  

Pendapatana adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. 

Tanpa ada pendapatan mustahil akan didapatkan penghasilan. Pendapatan 

adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal 

atau disebut penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalty dan 

sewa. Pendapatan selain itu juga dapat didefinisikan sebagai penghasilan dari 
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usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atau jasa diikuti biaya-biaya 

sehingga diperoleh laba kotor.
69

 Pendapatan juga dapat diartikan sebagai: 

a. Semua penerimaan baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil 

dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (income 

revenue) 

b. Penerimaan dana sebagai hasil dari investasi. 

Pendapatan bersih adalah selisih positif dari total pendapatan 

(operational dan non operational) dalam satu periode setelah dikurangi 

dengan taksiran pajak pendapatan. 
70

 

2. Macam-macam Pendapatan 

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, adapun menurut 

Lipsey pendapatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: 

a. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau 

dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak 

penghasilan perorang. Sebagai pendapatan perorangan dibayar untuk 

ajak, sebagian ditabung untuk rumah tangga yaitu pendapatan perorangan 

dikurangi pajak penghasilan. 

b. Pendapatan Disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat 

dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan 

perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.
71
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3. Sumber Pendapatan 

Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat atau rumah tangga 

yakni: 

1. Dari upah atau gaji yang diterima sebagai ganti tenaga kerja 

2. Dari hak milik seperti modal dan tanah 

3. Dari pemerintah 

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji di seluruh rumah tangga atau 

masyarakat disebabkan oleh perbedan dalam karakteristik pekerjaan 

(keahlian, pelatihan, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya). Pendapatan 

masyarakat juga beragam menurut jumalah anggota didalam rumah tangga 

yang bekerja. Adapun jumlah property yang dihasilkan oleh rumah tangga 

bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. Sedangkan 

pendapat transfer dari pemerintah mengalir secara substansial,tapi tidak 

secara ekslusif ditujukan pada masyarakat yang berpendapatan lebih rendah. 

Kecuali untuk jaminan sosial, pembayaran transfer dirancang secara umum 

untuk memberikan pendapatan pada orang yang membutuhkan. 

Pada dasarnya, perekonomia secara keseluruhan itu merupakan 

gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan di dalamnya, yang 

satu sama lain terus berinteraksi di berbagai pasar (pasar output,  pasar tenaga 

kerja, dan sebagainya). Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi tentunya 
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akan relative mudah mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya, bahkan 

cenderung untuk menikmati kemewahan. Tidak mengherankan jika orang-

orang yang berpendapatan  tinggi menikmati standar hidup yang lebih tinggi 

pula, mulai dari perumahan yang lebih menyenangkan, perawatan kesehatan 

yang lebih bermutu dan sebagainya.
72

 

E. Konsep Islam Tentang Pendapatan  

Dalam islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang 

yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang 

bersumber dari syariat islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai 

suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya 

kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan. Bekerja 

dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau atau upah atas 

pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai 

ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, mulai kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam 

kebutuhan lainnya. 

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai 

pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik 
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adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan 

dengan kerja dan kepemilikan pribadi.
73

 

Istilah pendapatan atau keuntungan adalah sinonim dengan istilah laba 

dalam bahasa Indonesia, profit dalam bahasa inggris dan ribh dalam bahasa 

arab.  

Menurut ulama’ Malikiyah, pendapatan bersih atau laba dibagi menjadi 

tiga macam yaitu:
74

 

a. Ar-Ribh At-Tijari (laba usaha), Ribh tijari dapat diartikan sebagai 

pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan 

sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Dalam hal ini 

termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul karena proses jual beli.  

b. Al-Ghallah, yaitu pertambahan yang terdapat pada barang dagangan 

sebelum penjualan  

c. Al-Faidah, yaitu pertambahan pada barang milik yang ditandai dengan 

perbedaan antara harga waktu pembelian dan penjualan, yaitu sesuatu 

yang baru berkembang dari barang-barang yang dimilik. 

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam 

mengambil laba. Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi 

pengaruh dalam penentuan batasan pengambilan keuntungan yaitu: 

                                                             
73
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Media Group, 2007), h. 132  
74
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a. Kelayakan dalam penetapatan laba 

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam 

mengambil laba dengan menentukan batas laba ideal (yang pantas dan 

wajar) yang dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini 

sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya 

peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada penambhan laba.  

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba 

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara laba dengan tingkat 

kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi resiko, maka 

semakin tinggi pula laba yang diinginkan pedagang. 

c. Masa perputaran modal 

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan 

oleh pedagangan atau seorang pengusaha, yaitu semakin panjang 

perputaran dan bertambahnya tingkat resiko maka semakin besar pula laba 

yang diinginkan. Begitu pula sebaliknya, semakin berkurangnya tingkat 

bahaya maka pedagang akan menurunkan standar labanya. 

d. Cara menutupi harga penjualan jual beli dengan harga tunai sebagai mana 

juga boleh dengan kredit, dengan syarat adanya keridhoan di antara 

keduanya. 

Menurut Ibnu Qudammah laba dari harta dagang ialah pertumbuhan pada 

modal, yaitu pertambahan nilai barang dagang. Dari pendapatan ini dapat 
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dipahami bahwa laba itu ada karena adanya pertambahan pada nilai harta yang 

ditetapkan untuk berdagang.
75

 

Tabel 2.1 

Definisi Operasional Variabel 

No Operasional 

Variabel 

Sub Variabel Indikator Pertanyaan 

1.  Strategi 

pemasaran 

adalah 

pernyataan 

pokok tentang 

dampak yang 

diharapkan akan 

dicapai dalam 

hal permintaan 

pada target 

pasar yang 

ditentukan. 

(Amstrong dan 

Kotler, 2011) 

 

 

 

 

1. Product 

(Produk). 

(Swasth dan 

Sukotjho, 

2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Keanekaragam

an. (Swasth 

dan Sukotjho, 

2000)  

1. Apakah produk 

buah naga dijual 

dalam kondisi 

buah segar atau 

diolah menjadi 

produk lain?  

2. Kualitas. 

(Muhammad 

Ismail 

Yusanto, dan 

M. Karebet 

Widjayakusum

a 2002) 

1. Bagaimana 

upaya petani 

menjaga 

kualitas buah 

naga? 

2. Apakah produk 

yang ditawarkan 

merupakan 

produk yang 

berkualitas dan 

sesuai dengan 

yang dijanjikan? 

3. Apakah para 

petani sudah 

menghindari 

praktek  

berproduksi 

yang haram?  

                                                             
75

 Ibid, h. 148  



74 
 

 

3. Karakteristik. 

(Swasth dan 

Sukotjho, 

2000) 

1. Apakah ada 

karakteristik/ciri 

khusus produk 

buah naga di 

Desa Sri 

Pendowo?  

2. Price 

(Harga). 

(Muhammad 

Ismail Yusanto 

dan M. Karebet 

Widjayakusum

a, 2002) 

1. Daftar Harga. 

(Swastha dan 

Sukotjho, 2000) 

1.Bagaimana 

strategi petani 

buah naga dalam 

menentukan 

standar harga? 

2.Apakah ada 

perbedaan jual 

antara buah naga 

berwarna merah 

dengan buah 

naga berwarna 

putih?  

2. Jangka waktu 

pembayaran. 

(Swastha dan 

Sukotjho, 2000) 

1.Bagaimana 

sistem 

pembayaran 

hasil panen buah 

naga?  

3. Harga sesuai 

dengan kualitas. 

(Muhammad 

Ismail Yusanto 

dan M. Karebet 

1.Apakah harga 

penjualan buah 

naga sudah 

sesuai dengan 

kualitas? 



75 
 

 

Widjayakusuma, 

2002) 

4. Harga tidak 

memberatkan 

konsumen. 

(Muhammad 

Ismail Yusanto 

dan M. Karebet 

Widjayakusuma, 

2002) 

1. Harga yang di 

tetapkan oleh 

petani buah naga 

apakah 

memberatkan 

konsumen atau 

tidak?  

5. Penentuan 

harga secara adil 

dan tidak 

merugikan. 

(Muhammad 

Ismail Yusanto 

dan M. Karebet 

Widjayakusuma, 

2002) 

1.Apakah harga 

yang ditentukan 

sudah secara adil 

dan tidak ada 

pihak yang 

dirugikan satu 

sama lain?  

3. Place 

(tempat/distrib

usi).  

(Swasth dan 

Sukotjho, 

2000) 

1. Saluran 

Pemasaran. 

(Swasth dan 

Sukotjho, 2000) 

 

 

1.Buah naga yang 

dihasilkan dijual 

langsung 

kekonsumen atau 

melalui agen? 
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2. Lokasi. 

(Swasth dan 

Sukotjho, 2000) 

 

 

2. Di distribusikan 

kemana saja hasil 

panen buah naga?  

3.Peningkata

n dan 

pembagian 

hasil. 

(Muhammad 

Ismail 

Yusanto dan 

M. Karebet 

Widjayakusu

ma, 2002) 

1.Bagaimana sistem 

bagi hasil yang 

dilakukan oleh 

para petani? 

2.Apakah sudah 

dibagikan secara 

adil dan merata 

dan tidak beredar 

diantara golongan 

tertentu saja? 

4. Promotion 

(Promosi). 

(Swasth dan 

Sukotjho, 

2000) 

 

  

1. Promosi 

penjualan. 

(Swasth dan 

Sukotjho, 

2000) 

1.Bagaimana 

strategi promosi 

yang dilakukan 

petani dalam 

memasarkan buah 

naga? 

2. Model 

periklanan. 

(Buchari Alma, 

2004) 

 

1.Apakah petani di 

Desa Sri Pendowo 

menerapkan 

model promosi 

periklanan ? 

  3.Personal 

selling. (Buchari 

1.Apakah petani di 

Desa Sri Pendowo 
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Alma, 2004)  Kecamatan 

Bangunrejo 

menerapkan teknik 

promosi personal 

selling? 

   4. Publikasi 

(Buchari Alma, 

2004)  

1. Apakah petani di 

Desa Sri Pendowo 

menerapkan metode 

promosi dengan 

publikasi? 

2.  Pendapatan 

usaha tani 

adalah 

pendekatan 

nominal tanpa 

memperhitungk

an nilai uang 

menurut waktu 

(time value 

monay) tetapi 

yang dipakai 

adalah harga 

yang berlaku, 

sehingga dapat 

langsung 

dihitung jumlah 

pengeluaran dan 

jumlah 

1. Lahan. 

(Suratiyah, 

2009) 

1. Luas lahan. 

(Suratiyah, 

2009) 

1. Berapa luas lahan 

yang digunakan 

untuk penanaman 

buah naga? 

 



78 
 

 

penerimaan 

dalam satu 

periode proses 

produksi. 

(Suratiyah,2009)  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM SRIPENDOWO 

1. Sejarah Kampung Sri Pendowo 

Kampung Sri Pendowo merupakan salah satu dari 16 kampung yang 

berada di wilayah Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang 

terletak ± 5 Km dari Kecamatan Bangun Rejo.Kampung Sri Pendowo 

dahulunya adalah hutan belantara yang dibuka pada tahun 1956 oleh sejumlah 

orang yang dipimpin oleh bapak Sastro Wiyono sebagai kepala tebang. 

Pada tahun 1956 kampung Sri Pendowo masuk wilayah Kecamatan 

Komering/Anak Tuha dan pada tahun 1964 dipindah masuk wilayah 

Kecamatan Bangun Rejo kabupaten Lampung Tengah sampai sekarang. 

Urutan pejabat yang pernah memimpin Kampung Sri Pendowo 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1. 

Sejarah Pemerintahan Kampung Kepala Kampung 

Sebelum dan Sesudah Berdirinya Kampung Sri Pendowo 

 

No Periode Nama Kepala Kampung Keterangan 

1. 1965-1967 Sastro Suwarno  

2. 1967-1975 Kasban   

3. 1975-1982 Tirto Wiyono  

4. 1982-1988 Jhon Sukirno  

5. 1989-1991 Supardi PLT 
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6. 1992-1998 Jhon Sukirno  

7. 1999-2001 Supriyani  

8. 2002-2006 Jhon Sukirno PLT 

9. 2007-2009 Rudi Sugih Arto  

10. 2009-2013 Jhon Sukirno PLT 

11. 2013-2019 Sudiryo  

Sumber: Data Masyarakat 2016 Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Kondisi Geografis 

a. Letak dan Luas Wilayah 

Kampung Sri Pendowo merupakan salah satu dari 16 kampung di 

wilayah kecamatan Bangun Rejo yang terletak 5 Km kearah Utara dari 

kota kecamatan. Kampung Sri Pendowo mempunyai luas wilayah seluas 

600 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut: 

1) Sebelah utara berbatasan dengan kampung Jaya Sakti Kecamatan 

Anak Tuha. 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Sinar Luas. 

3) Sebelah timur berbatasan dengan kampung Tanjung Jaya. 

4) Sebelah barat berbatasan dengan kampung Sukanegara. 

b. Iklim  

Iklim kampung Sri Pendowo sebagaimana kampung-kampung lain 

di wilayah Indonesia yaitu memiliki iklim tropis (kemarau dan 

penghujan), hal itu mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam 

yang ada di kampung Sripendowo kecamatan Bangun Rejo. 
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3. Keadaan Sosial 

a. Jumlah Penduduk 

Kampung Sri Pendowo mempunyai jumlah penduduk 3.517 jiwa, 

yang tersebar dalam 7 dusun, dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk 

 

Dusun I Dusun 

II 

Dusun 

III 

Dusun 

IV 

Dusun 

V 

Dusun 

VI 

Dusun 

VII 

663 587 428 485 504 470 380 

Sumber: Data Masyarakat 2016 Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat kampung Sripendowo adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Tingkat Pendidikan 

 

Pra 

Sekolah 

Tidak 

Sekolah 

SD SMP SMA Sarjana 

134 276 374 194 184 9 

Sumber: Data Masyarakat 2016 Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

c. Sarana dan Prasarana Kampung 
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Kondisi sarana dan prasana kampung Sripendowo secara garis besar 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

Prasarana Kampung 

 

No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan 

1. Sarana Ibadah 

a. Masjid/Mushola 

b. Gereja 

c. Pura  

 

14 

- 

- 

 

2. Sarana Pendidikan 

a. PAUD 

b. SD 

c. TPA 

 

1 

2 

1 

 

3. Sarana Kesehatan 

a. Puskesmas Pembantu 

b. Polindes 

c. Posyandu  

 

    - 

1 

4 

 

a. - 

b. Tidak ada 

sarana 

Prasarana 

medis. 

c. Di rumah 

warga. 

4. Sarana Pemerintahan 

a. Balai Kampung 

b. Kantor Kampung 

 

1 

1 

 

a. Perlu perbaikan 

b. - 

5. Sarana Keamanan 

a. Poskampling  

 

18 

 

7 rusak 

6. Sarana Transportasi 

a. Jalan Dusun 

  

a. Masih jalan 
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b. Jalan Kampung 14.600M 

 

5.000 M 

tanah 

b. Onderlagh  

7. Sarana Olahraga 

a. Lapangan bola kaki 

b. Lapangan Volly 

c. Lapangan Bulutangkis 

 

1 

2 

4 

 

a. - 

b. Di pekarangan 

warga. 

c. Lapangan tanah. 

8. Sarana Umum Lainnya 

a. TPU 

 

1 

 

Sumber: Data Masyarakat 2016 Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

 

4. Keadaan Ekonomi Penduduk 

a. Mata Pencaharian Penduduk 

Karena kampung Sripendowo merupakan kampung pertanian, maka 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan 

jumlaj penduduk usia belum/tidak produktif 303 jiwa. Sedangkan jumlah 

usia produktif sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Mata Pencaharian Penduduk 

 

No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 

1. Buruh Tani 603 

2. Petani  705 

3. Peternak  58 

4. Pedagang 77 
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5. Tukang Kayu 13 

6. Tukang Batu 21 

7. Penjahit  7 

8. PNS 13 

9. Pensiunan 2 

10. TNI/Polri - 

11. Perangkat Kampung 10 

12. Pengrajin  3 

13. Industri Kecil 39 

14. Buruh Industri  105 

15 Lain-lain 793 

Sumber: Data Masyarakat 2016 Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Pola Penggunaan Tanah 

Penggunaan tanah di kampung Sripendowo sebagian besar 

digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan perumahan penduduk. 

 

c. Pemilik Ternak 

Penduduk kampung Sripendowo selain bermata pencaharian sebagai 

petani juga beternak sebagai usaha sampingan keluarga.Jenis ternak yang 

dipelihara merupakan ternak yang umum dipelihara oleh masyarakat 

Indonesia. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk kampung 

Sripendowo sebagai berikut: 

Tabel 3.6 
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Kepemilikan Ternak 

 

Hewan Ternak Jumlah 

Ayam/itik 18.000 

Kambing  1.700 

Sapi  700 

Babi - 

Lain-lain - 

Sumber: Data Masyarakat 2016 Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

5. Visi dan Misi Kampung Sri Pendowo 

a. Visi Kampung Sri Pendowo 

Mewujudkan kampong Sri Pendowo menjadi Kampung mandiri melalui 

bidang pertanian dan industri kecil. 

b. Misi Kampung Sri Pendowo 

1) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasaran yang dibutuhkan 

masyarakat. 

2) Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.  

3) Bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk 

meningkatkan hasil pertanian. 

4) Meningkatkan usaha pertanian 

5) Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Kampung 

6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui 

pelaksanaan Otonomi Daerah. 
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B. Strategi pemasaran dalam meningkatkan pendapatan petani buah naga 

di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah 

Dalam menarik konsumen wirausahawan menerapkan indikator-

indikator yang terdapat dalam bauran pemasaran yaitu: product, price, place, 

dan promotion. Hal ini juga dilakukan oleh petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo  Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah untuk 

menarik konsumennya.  

Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh petani buah naga dalam 

meningkatkan pendapatan petani adalah: 

1. Produk  

Desa Sri Pendowo merupakan tempat pembudidayaan tanaman buah 

naga yang berada di Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah.Pembudidayan ini mulai berkembang sejak tahun 2013 dan 

banyak diminati oleh masyarakat sekitar karena memiliki nilai jual yang 

cukup tinggi.Strategi yang digunakan oleh petani buah naga untuk 

mempertahankan kualitas produknya yaitu dengan caramerawat tanaman 

buah naga dengan rutin setiap harinya agar menghasilkan buah naga yang 

layak untuk di jual kekonsumen. 

2. Harga  

Harga merupakan salah satu rangsangan pemasaran yang perlu 

diperhatikan oleh perusahaan, karena harga yang bisa dijangkau konsumen 
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akan menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan yang dilakukan. Harga 

juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli, sehingga perlu 

pertimbangan khusus untuk menentukan harga tersebut.Dalam pemasaran 

harus bisa menentukan harga yang tepat untuk konsumennya.Penentuan 

harga di pengaruhi oleh kualitas produk, sehingga dalam menentukan 

harga harus menyeimbangkan antara kualitas produk dan harga agar tidak 

terjadi penipuan terhadap harga.Penetapan harga buah naga di Desa Sri 

Pendowo tidak terlalu tinggi yaitu menyesuaikan dengan kualitas produk. 

Strategi lain yang digunakan oleh petani buah naga dalam menetapkan 

harga yaitu memberikan potongan kepada konsumen atau pelanggan dan 

juga memeberikan bonus jika konsumen membeli buah naga dengan 

ukuran yang banyak. Sehingga dapat menarik konsumen untuk dapat 

membeli kembali.Adapun harga produk buah naga berkisar antara Rp. 

15.000 – Rp. 20.000/kg di tingkat produsen dan Rp. 23.000 – Rp. 

25.000/kg ditingkat konsumen.
76

 

3. Tempat 

Lokasi sangat menentukan besar dan kecilnya penjualan produk dan 

pemasaran produk tersebut.Ada beberapa petani buah naga yang menjual 

hasil panennya langsung kekonsumen, dan ada juga yang langsung 
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menjual di pasar-pasar tradisional yang berada di Desa Sri Pendowo 

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

4. Promosi 

Promosi bertujuan untuk mengenalkan, menyebar luaskan informasi 

tentang buah naga yang dibudidayakan di Desa Sri Pendowo, 

mempengaruhi atau membujuk pasar (konsumen) agar produknya dapat 

diterima ketangan konsumen. Promosi yang dilakukan oleh para petani 

buah naga ini masih sangat sederhana sekali yaitu dengan cara personal 

selling  atau hanya di promosikan dari mulut kemulut, maksudnya adalah 

konsumen yang setia membeli produk buah naga menceritakan kepada 

masyarakat tentang keberadaan budidaya tanaman buah naga tersebut.
77

 

Cara ini memang masih tradisional, akan tetapi dapat meningkatkan 

penjualan sehingga banyak permintaan dari masyarakat yang meningkat. 

Tidak ketinggalan pula masyarakat dari Bandar Lampung yang membeli 

langsung ketempat pembudidayaan buah naga yang ada di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

Berikut adalah data pendapatan petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah secara 

keseluruhan:  

Tabel 3.7 
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Data pendapatan petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2013 – 2016 

 

Tahun Luas Areal 

(hektar) 

Produksi  

(ton) 

Persentase 

2013 17 ha 200,708 Ton 23.00 % 

2014 18,5 ha 212,314 Ton 24.33 % 

2015 20 ha 223,920 Ton 25.67 % 

2016 25ha 235,525 Ton 27.00 % 

Sumber: Data Masyarakat 2016 Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah.  

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil penjualan buah naga di 

Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah selama 

empat tahun terakhir yakni 2013-2016 mengalami peningkatan penjualan. Pada tahun 

2013 mencapai 200,708 ton dengan luas areal 17 hektar, selanjutnya pada tahun 2014 

mencapai 212,314 ton dengan luas areal 18,5 hektar, pada tahun 2015 mencapai 

223,920 ton dengan luas areal 20 hektar, dan pada tahun 2016 mencapai 235,525 ton 

dengan luas areal 25 hektar. 

Menurut hasil wawancara dengan 15 orang petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah diperoleh data 

pendapatan rata-rata perbulan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3.8 

Data pendapatan petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 2 (dua) tahun terakhir 
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No Nama  Luas Areal 

(Ha) 

Hasil Produksi  Pendapatan Rata-Rata  

2015 2016 2015 2016 

1 Ari Susanto 1   Ha 2,5   Ton 3  Ton Rp. 42.500.000 Rp.   60.000.000 

2 Bani 0,5   Ha 1,25  Ton 1,5  Ton Rp. 21.250.000 Rp.   25.500.000 

3 Paidi 2   Ha 5  Ton 6  Ton Rp. 85.000.000 Rp.102.000.000 

4 Gunarso 0,5   Ha 1,25  Ton 1,5  Ton Rp. 21.250.000 Rp.   25.500.000 

5 Sumardi 0,5   Ha 1,25  Ton 1,5  Ton Rp. 21.250.000 Rp.   25.500.000 

6 Suradi 1   Ha 2,5  Ton 3  Ton  Rp. 42.500.000 Rp.   60.000.000 

7 Subagjo  0,5   Ha 1,25  Ton 1,5  Ton Rp. 21.250.000 Rp.   25.500.000 

8 Rusman  1   Ha 2,5  Ton 3  Ton  Rp. 42.500.000 Rp.   60.000.000 

9 Lehan Tono 2   Ha 5  Ton 6  Ton  Rp. 85.000.000 Rp. 102.000.000 

10 Teguh  1,5   Ha 3,5  Ton 4  Ton Rp. 59.500.000 Rp   .68.000.000 

11 Poniran 0,5   Ha 1,25  Ton 1,5  Ton Rp  21.250.000 Rp   .25.500.000 

12 Darmanto 1   Ha 2,5  Ton 3  Ton Rp. 42.500.000 Rp   .60.000.000 

13 Marzuki  0,5   Ha 1,25  Ton 1,5  Ton Rp. 21.250.000 Rp   .25.000.000 

14 Narto  1   Ha 2,5  Ton 3  Ton Rp. 42.500.000 Rp   .60.000.000 

15 Purwanto  0,5   Ha 1,25  Ton 1,5  Ton  Rp. 21.250.000 Rp   .25.000.000 

Sumber: WawancaraPetani Buah Naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

 

Dari tabel diatas, menunjukan bahwa pendapatan petani di Desa Sri Pendowo 

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ada yang mengalami kenaikan  

dan juga mengalami penurunan pendapatan dalam setiap bulannya. 

Hasil wawancara dengan Bapak Ari Susantosalah satu petani buah naga yang 

ada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

bahwa hasil produktifitasbuah naga miliknya dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2015 
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dan tahun 2016 mengalami peningkatan pendapatan dalam setiap tahunnya, dimana 

pada tahun 2015 dapat menghasilkan rata-rata 2,5 Ton buah nagadalam satu hektar 

(Ha). Hasil panen dijual dengan harga rata-rata Rp.17.000 perkilogramnya dan 

memperoleh pendapatan sebesar Rp.42.500.000. Pada tahun 2016 dengan luas lahan 

yang sama dapat menghasilkan 3 Ton buah naga dan memperoleh hasil sebanyak 

Rp.60.000.000 dalam satu tahun. Menurutnya keuntungan bisa meningkat lebih 

banyak lagi pada tahun selanjutnya,sebab biaya yang digunakan semakin kecil, selain 

itu produktifitas tanaman harus dirawat dengan benar agar bisa meningkatkan 

pendapatan. 

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 sampai 2016 para 

petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah dalam setiap tahun  selalu mengalami peningkatan pendapatan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh para 

petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan BangunrejoKabupaten  Lampung 

Tengah dapat meningkatkan pendapatan petani. Strategi yang paling dominan yang 

mempengaruhi pendapatan petani adalah strategi harga, dengan harga yang relatif 

terjangkau dapat menumbuhkan minat konsumen dan dapat membuat konsumen 

tertarik untuk membeli produk buah naga tersebut.Sehingga dengan meningkatnya 

penjualan buah naga juga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan petani di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 
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C. Strategi pemasaran dalasm meningkatkan pendapatan petani buah naga di 

Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam islam tujuan dalam memasarkan produknya secara Islami adalah 

dengan pengukuran yang bersandarkan pada kebenaran, kejujuran, keikhlasan, 

dan saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Kejujuran dalam 

kegiatan bisnis merupakan hal yang terpenting yang harus diketahui sebagai 

landasasan dalam ekonomi Islam.Dalam ekonomi Islam memasarkan produk juga 

harus berdasarkan pada konsep strategi pemasaran yang bersandarkan kepada 

ketuhanan, etis, dan humanitis. 

1. Ketuhanan (rabbaniyyah) 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, Bapak Ari Susanto, 

Bapak Paidi, Bapak Gunarso, Bapak Sumardi, Bapak Suradi, Bapak Subagjo, 

Bapak Rusman, Bapak Lehan Tono, Bapak Teguh Susanto, Bapak Darmanto, 

dan Bapak Narto sebagai petani buah naga yang ada di Desa Sri Pendowo 

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah memberikan penjelasan 

kepada peneliti bahwa, para petani buah naga dalam menjalankan usahanya 

memiliki karakteristik yang Islami, yaitu tidak hanya melihat segi keduniaan 

saja, tetapi juga selalu ingat pada Allah bahwa setiap orang yang menjalankan 

usahanya sah-sah saja menggunakan berbagai strategi pemasaran tetapi harus 

di ingat peraturan Allah tidak boleh diabaikan.  
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Keterangan hasil wawancara dari 13 orang petani buah naga yang ada di 

Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

menunjukan bahwa ketuhanan atau Rabbaniyah adalah suatu keyakinan yang 

bulat, bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada di bawah pengawasan 

Allah SWT. Oleh sebab itu, semua insan harus berprilaku sebaik mungkin, 

tidak berprilaku licik, suka menipu, mencuri milik orang lain, suka memakan 

harta orang lain dengan jalan yang batil dan sebagianya. Kondisi tersebut 

sangat diyakini oleh umat Muslim, sehingga menjadi pegangan hidup, tidak 

tergoyahkan. Nilai Rabbaniyah  tersebut melekat atau menjadi darah daging 

dalam pribadi setiap muslim, sehingga dapat menghindari perbuatan-

perbuatan tercela dalam dunia bisnis. 

Dalam hal ini para petani buah naga sebagian besar sudah menerapkan 

strategi pemasaran dalam melakukan kegiatan bisnisnya, seperti tidak curang, 

jujur, tidak menutupi kelemahan produk yang dijual. Namun disisi lain masih 

ada sebagian kecil petaniyang belum menerapakan etika berbisnis yang sesuai 

seperti yang diterapkan oleh Rasulullah saw. Dari hasil wawancara dengan 

para petani buah naga penulis menemukan bahwa masih ada beberapa petani 

yang belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan ekonomi 

Islam, seperti mencampurkan barang dagangannya yang baik dengan kualitas 

yang biasa saja, kurangnya bersikap rendah hati (khidmah) kepada pembeli, 

kurang bersahabat saat berelasi dengan konsumennya.Hal ini sangat jelas 

merugikan para konsumen yang membeli barang tersebut, karena masih ada 
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beberapa orang petani yang sudah tidak jujur demi untuk kepentingannya 

sendiri. Memang disisi lain para pembeli senang, karena memperoleh barang 

yang banyak dan potongan harga. Tetapi disamping itu juga, para konsumen 

akan merasa dirugikan.  

Pada dasarnya sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang 

marketer, yang melekat dalam kepribadiannya, dia adalah bukan seorang yang 

berjiwa pemasar.Melekat dalam sikap melayani ini maksutnya adalah sikap 

sopan santun dan rendah hati kepada pembeli. 

2. Etis (akhlaqiyyah) 

Etis dalam pemasaran maksudnya adalah marketer mengedepankan 

nilai-nilai akhlak, moral, dan etika tanpa adanya perbedaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Susanto, Bapak 

Gunarso, Bapak Marzuki, Bapak Suradi, Bapak Poniran, Bapak Rusman, 

Bapak Darmanto, Bapak Teguh Susanto, Bapak Paidi, Bapak Lehan Tono, 

Bapak Narto, Bapak Purwanto, Bapak Sumardi, dan Bapak Bani bahwa 

mereka dalam memasarkan produknya telah mengedepankan pada etika 

berbisnis secara Islam, yaitu tidak berlaku curang, tidak menjual produk yang 

diharamkan oleh agama, dan juga tidak pernah memaksa konsumen untuk 

membeli produknya. Dari hasil wawancara dengan beberapa petani buah naga 

di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengahdapat disimpulkan bahwa para petani dalam memasarkan produknya 

sudah sesuai dengan etika bisnis yang berlandaskan pada ajaran Rasullulah 
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saw yaitu seperti tidak menjual produk yang di haramkan dan tidak memaksa 

konsumen untuk membeli produknya. 

3. Humanistis (insaniyyah) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Susanto, Bapak 

Gunarso, Bapak Marzuki, Bapak Suradi, Bapak Poniran, Bapak Rusman, 

Bapak Darmanto, Bapak Teguh Susanto, Bapak Paidi, Bapak Lehan Tono, 

Bapak Narto, Bapak Purwanto, Bapak Sumardi, dan Bapak Bani sebagai 

petani buah naga yang ada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah bahwa para petani dalam seluruh aktifitasnya 

berpegang teguh pada humanistis atau al-insaniyah yang artinya 

berprikemanusiaan, hormat menghormati sesama, terlebih lagi dengan 

konsumen atau pembeli harus dianggap sebagai raja. 

Dari penjelasan tersebut  mengandung arti bahwa humanistis atau al-

insaniyah yang artinya berperilaku kemanusiaan, hormat menghormati 

sesama. Para petani buah naga berusaha membuat kehidupan menjadi lebih 

baik, jangan sampai kegiatan pemasaran malah sebaliknya merusak tatanan 

hidup di masyarakat, menjadikan kehidupan masyarakat terganggu., juga dari 

segi petani sendiri jangan sampai menjadi manusia serakah, mau menguasai 

segalanya, menindas dan merugikan orang lain. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Setelah penulis mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, dapat diketahui praktek strategi pemasaran yang dilakukan oleh petani 

buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

adalah sebagai berikut: 

A. Analisis Strategi Pemasaran dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan 

Petani di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah 

Pendapatan merupakan hasil pencapaian akhir dari penjualan. Pendapatan 

sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup perusahaan, semakin besar 

pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh 

perusahaan.
78

 

Untuk menjaga keberlangsungan usaha, maka perusahaan harus mampu 

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, yang membedakan suatu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya adalah strategi pemasaran. Strategi 

pemasaran adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang wirausaha 
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untuk mencapai target pemasaran. Biasanya seorang wirausaha menentukan 

langkah-langkah pemasaran dengan sangat kreatif dan inovatif. 

Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan perhatian dari konsumen atau 

pelanggan terhadap suatu produk yang ditawarkan atau dipasarkan. Dalam 

menjalankan sebuah usaha hal yang paling penting dilakukan adalah menentukan 

dan menyusun sebuah strategi. Karena strategi pemasaran merupakan penentu 

utama keberlangsungan hidup perusahaan. 

1. Strategi Pemasaran 

Menurut Amstrong dan Kotler strategi pemasaran adalah pernyataan 

pokok tentang dampak yang diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan 

pada target pasar yang ditentukan. Strategi pemasaran juga dapat diartikan 

sebagai wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran, untuk memperoleh 

suatu hasil yang optimal. 

Strategi pemasaran juga dilakukan untuk meningkatkan pendapatan agar 

perusahaan mampu mendapatakan laba yang maksimal dan diinginkan, 

sehingga keberlangsungan hidup perusahaan dapat berjalan dengan baik, 

karena pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan. Agar dapat mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

petani buah naga dalam upaya meningkatkan pendapatan petani tentunya kita 

harus pula mengetahui praktek pemasarannya.  
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Melalui wawancara dengan beberapa petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangungrejo Kabupaten Lampung Tengah, praktek 

wawancara dan observasi yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a. Produk  

Produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk 

mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Produk buah naga yang dikembangkan oleh petani di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah adalah buah 

naga berwarna merah dan buah naga berwarna putih dengan menggunakan 

bibit unggul atau pilihan. Dalam menjual buah naga segar para petani 

memiliki standar sendiri untuk dapat dijual kekonsumen. Karakteristik yang 

dapat dijual antara lain: 

a) Warna buah sempurna  

b) Kematangan buah mencapai 80-90 persen 

c) Tekstur buah sempurna atau tidak cacat 

d) Ukuran buah sesuai dengan bobot yang seharusnya dijual 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Gunarso salah satu 

petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah, untuk menjaga kualitas buah naganya langkah pertama 

yang dilakukan yaitu waktu panen buah naga dilakukan pada saat pagi hari 

dengan waktu sekitar pukul 06:00 sampai 09:00 WIB atau sore hari sekitar 
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pukul 15:00 sampai 17:00 WIB. Pemanenan dilakukan saat cuaca sedang 

cerah serta tidak hujan, dan jangan melakukan pemanenan pada saat kondisi 

lembab, sebab bisa menyebabkan serangan pathogen saat proses penyiangan. 

Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemanenan buah naga dilakukan 

dengan cara yang benar supaya bisa menjaga kualitas dari buah. Selanjutnya 

tahap pemanenan buah naga dilakukan dengan menggunakan gunting atau 

alat pemotong yang tajam dan menggunakan sarung tangan supaya tidak 

merusak atau melukai kulit buah. Tahap selanjutnya yaitu membungkus buah 

naga yang sudah dipanen dengan menggunakan koran serta diletakan 

didalam ranjang dengan posisi tangkai buah menghadap kebawah agar 

kualitas buah naga tetap terjaga.  

Para petani buah naga menjual hasil produsinya hanya berupa buah naga 

segar saja, sebaiknya produk buah naga tersebut perlu dilakukan 

pengembangan budidaya jenis buah naga yang jarang ditemui seperti buah 

naga yang berwarna kuning, dan buah naga yang berwarna ungu (super 

merah), serta pengembangan produk olahan buah naga lainnya seperti salad 

buah naga, pudding buah naga, pie buah naga, stick buah naga, kripik buah 

naga dan lain-lain agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan juga dapat 

meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi. 
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b. Harga 

Harga merupakan suatu hal yang sangat sensitif karena daya tawar 

konsumen yang tinggi akibat banyaknya pesaing yang dihadapi oleh para 

petani. Hal ini berpengaruh kepada penetapan harga yang dilakukan oleh 

petani buah naga. Harga yang ditentukan tentunya harus harga yang 

kompetitif. Para petani buah naga dalam penetapan harganya memandang 

perilaku pesaing dalam menetapkan harga sebagai dasarnya. Selain 

pertimbangan perilaku pesaing, penetapan harga yang dilakukan oleh para 

petani didasarkan pada mutu yang ditampilkan oleh buah naga tersebut, 

semakin baik kualitasnya maka harga yang ditawarkan juga semakin tinggi. 

Harga disini bukan berarti harga yang murah saja ataupun harga yang 

tinggi, akan tetapi yang dimaksud ialah harga yang tepat. Bagaimana 

menentukan harga yang tepat sangat tergantung kepada berbagai faktor, 

misalnya kualitas barang, daya beli masyarakat, keadaan persaingan, dan 

konsumen yang dituju.
79

 

Secara umum harga yang ditawarkan oleh petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah cukup 

bersaing dengan pesaing yang lain yang ada di pasar-pasar tradisional. Harga 

yang lebih tinggi diikuti juga dengan kualitas produk yang lebih baik. Hal ini 

menurut petani sangat wajar, namun bila informasi pasar yang diterima 
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konsumen tidak sempurna, seringkali perbedaan harga ini menjadi penyebab 

konsumen beralih ke pesaing. 

Buah naga segar dapat dijual secara langsung kepada konsumen rumah 

tangga, di kebun atau dijual ke pasar-pasar tradisional. Harga yang 

ditetapkan oleh petani buah naga dalam menjual buah naga segar adalah 

sebagai berikut:  

a) Grade A : Rp. 23.000/kg 

b) Grade B : Rp. 20.000/kg 

c) Grade C : Rp. 15.000/kg 

c. Tempat / Distribusi 

Lokasi budidaya tanaman buah naga dapat diakses dengan mudah. 

Tempat budidaya tanaman buah naga ini berada di Desa Sri Pendowo 

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Hasil panen buah naga 

ini dijual langsung kekonsumen dan juga di pasar-pasar tradisional yang 

berada di Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah, sehingga memudahkan 

konsumen untuk mendapatkan buah naga tersebut. Selain itu konsumen juga 

bisa membeli buah naga dengan datang langsung dan memetik langsung dari 

pohonnya ke tempat pembudidayaan buah naga yang berada di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

Dari beberapa petani buah naga di Desa Sri Pendowo mempunyai target 

penjualan guna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini 

dapat tercapai jika para petani buah naga dapat meningkatkan penjualan 
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melalui peningkatan pangsa pasar dan menerapkan konsep-konsep strategi 

pemasaran yang tepat, sehingga posisi pendapatan petani dapat semakin 

ditingkatkan. Peningkatan-peningkatan penjualan yang terjadi tentunya 

dengan usaha yang keras yang khususnya dalam kaitannya dengan strategi 

pemasaran pada petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

Sebelum para petani buah naga menerapkan strategi pemasaran pada 

proses penjualan produk mengalami penurunan, strategi pemasaran yang 

diterapkan para petani buah naga dalam meningkatkan pendapatan adalah 

dengan mencapai volume penjualan, mendapatkan laba, dan menunjang 

pertumbuhan usaha budidaya tanaman buah naga. Dari ketiga tujuan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan, maka usaha itu tidak terlepas dari keempat 

pemain utama strategi pemasaran yakni, produk, harga, distribusi, dan 

promosi. Dimana dari keempat strategi tersebut memiliki keterkaitan antara 

satu dengan yang lain dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu 

perusahaan. Jadi apabila keempat komponen tersebut berjalan dengan baik 

dan tidak ada kendala dalam produksi, maupun penyaluran barang serta 

harga yang sesuai dengan standar pasar maka secara tidak langsung 

penjualan produk yang dilakukan oleh para petani buah naga akan 

meningkat. 

 



103 
 

 

d. Promosi  

Menurut Lamb, Hair, Mc Daniel strategi promosi adalah rencana untuk 

penggunaan yang optimal dari elemen-elemen promosi seperti: periklanan, 

hubungan masyarakat, penjualan pribadi dan promosi penjulan. 

Promosi merupakan langkah yang nyata untuk mengenalkan dan  

mengkomunikasikan manfaat dari produk dan untuk meyakinkan konsumen 

sasaran agar membelinya. Unsur promosi dalam bauran pemasaran 

mempunyai peranan penting dalam membantu mengkomunikasikan kepada 

konsumen. 

Promosi yang dilakukan oleh para petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo  masih bersifat sederhana yakni dengan cara personal selling yaitu 

hanya melalui individu atau perorangan. Personal selling yang dilakukan 

oleh petani buah naga dalam melakukan promosi usahanya dengan 

menawarkan langsung kepada calon pembeli. Strategi promosi melalui 

personal selling atau dengan tatap muka langsung yang dilakukan bertujuan 

untuk mendapatkan dan mengajak pelanggan untuk membeli produk yang 

dijual.  

Para relasi yang telah berkunjung menjadi alat promosi dari mulut ke 

mulut sehingga diharapkan jaringan yang sudah terbentuk berkembang lebih 

luas lagi. Hal ini memang mendatangkan konsumen dan konsumenpun bisa 

ikut mempromosikan budidaya tanaman buah naga yang ada di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ini, namun 
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akibatnya budidaya buah naga ini tidak dikenal secara luas, ini menunjukkan 

bahwa promosi yang dijalankan belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi. 

Setelah menganalisis dari teori penerapan strategi pemasaran, serta data-

data pendapatan petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pemasaran yang diterapkan oleh petani buah naga sudah berjalan dengan 

baik, dimana keempat variabel strategi pemasaran ini saling mendukung dan 

saling melengkapi, serta memiliki peran yang berbeda dalam memasarkan 

produknya. Sehingga keempat variabel strategi pemasaran dibutuhkan 

seluruhnya dalam proses peningkatan pendapatan petani buah naga di Desa 

Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

Dalam empat tahun terakhir para petani buah naga dalam memasarkan 

produknya mengalami peningkatan pendapatan yang cukup baik. Dengan 

kata lain strategi pemasaran yang diterapkan oleh para petani buah naga di 

Desa Sri Pendowo ternyata berperan penting dalam meningkatkan 

pendapatan petani.  

B. Implementasi Strategi Pemasaran Petani Buah Naga dalam  Meningkatkan 

Pendapatan di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pemasaran ekonomi Islam merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari satu 

inisiator kepada stake holders-nya dan dalam keseluruhan prosesnya sesuai 
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dengan akad serta prinsip muamalah dalam Islam. Allah mengingatkan agar 

senantiasa menghindari perbuatan zalim dalam berbisnis termasuk dalam proses 

penciptaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran.
80

 

Pada dasarnya setiap bisnis dalam memasarkan produknya dianggap 

sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tujuannya yaitu 

dengan meningkatkan pendapatan perusahaan. Salah satu usaha yang harus 

dilakukan oleh perusahaan mampu meningkatkan pendapatan adalah dengan 

menjalankan strategi pemasaran. Bauran pemasaran adalah salah satu alat 

pemasaran yang tepat dan banyak dilakukan oleh setiap perusahaan untuk 

memasarkan produknya. Oleh karena itu para petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dalam mencapai 

tujuan utamanya maka harus menggunakan beberapa strategi dalam memasarkan 

produknya guna untuk mempertahankan, mengembangkan, serta meningkatkan 

usaha. 

1. Produk 

Produk adalah objek yang paling vital yang mempengaruhi keberhasilan 

dalam mendatangkan tingkat keuntungan atau laba yang akan tetap menjaga 

aktifitas oprasional. Produk itu sendiri memiliki sifat dan karakteristik yang 

amat beragam dan sering diburu oleh konsumen. 

Produk yang dijual oleh para petani di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yaitu berupa buah naga. Buah naga 

                                                             
80

 Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 1-2.  
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yang dijualpun beragam ada kualitas yang standar dan ada juga buah naga 

yang berkualitas rendah. Produk yang dijual oleh petani buah naga hanya 

berupa buah naga yang berwarna merah dan buah naga yang berwarna putih.  

Produk yang dijual termasuk kedalam jenis produk yang halal, yang 

tidak memiliki keraguan pada umumnya, sebagaimana yang terdapat dalam 

Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa tidak boleh 

menjual produk yang tidak halal. 

Sebagian besar petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah bahwa meraka dalam menjalankan 

proses produksinya tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum untuk 

menimbun kekayaan. Bukan karena profit ekonomis yang diperolehnya, yang 

terpenting adalah manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan 

masyarakat.  

Sebagai besar petani buah naga sudah melakukan strategi pemasaran 

dalam aspek produk yang seharusnya, yaitu seperti menghindari praktek 

produksi yang mengandung unsur haram atau riba, seperti tidak berprilaku 

jujur atau curang, mengurangi timbangan memaksa konsumen untuk 

membeli produknya, menjelekan bisnis orang lain dalam memasarkan 

produknya, tidak iklas dalam melayani konsumennya dengan lemah lembut, 

serta tidak membedakan antara konsemen satu dengan konsumen yang lain.   

Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat Nejjatullah shidiq yaitu 

menurutnya bahwa dalam Islam tujuan dalam memasarkan produknya secara 
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Islami adalah dengan pengukuran yang bersandarkan pada kebenaran, 

kejujuran, keikhlasan, dan saling memberi manfaat antara satu dengan yang 

lain. 

2. Harga  

Harga merupakan suatu ukuran mengenai mutu suatu produk, harga atau 

jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh kombinasi barang dan 

pelayanan yang sesuai.  

Harga buah naga yang ada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah memiliki kisaran harga yang lebih rendah 

dibandingkan dengan harga yang ada di pasar-pasar modern. Apabila petani 

buah naga menjual hasil panennya di pasar tradisional dengan kisaran harga 

Rp. 20.000,-/Kg, maka di pasar modern bisa mencapai Rp. 25.000,- hingga 

Rp. 30.000,-/Kg. 

Harga dan produk yang ditawarkan sangatlah terjangkau, sesuai dengan 

daya beli konsumen. Kemampuan pembeli menjadi prioritas utama dalam 

mempertimbangkan harga. Dasar penetapan harga yang dilakukan oleh para 

petani buah naga cenderung pada kondisi pasar yang terjadi pada saat itu, 

biaya produksi (biaya operasional, upah, dan lain-lain), serta beberarapa 

faktor lain yang bisa membuat harga produk secara signifikan dapat 

melonjak drastis seperti laba yang diinginkan, yang merupakan sumber 

penghasilan.  
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Petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah menerapkan harga sesuai standar dan hampir 

sama dengan penjual-penjual buah yang ada di pasar-pasar tradisional, meski 

ada beberapa pedagang yang mengambil kisaran harga lebih tinggi.  

Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasullullah sebagai pelopor bisnis 

yang bernilai syari’ah, harga yang ditawarkan dan pengambilan laba tidak 

boleh melebihi batas wajar. 

Karena dalam ketentuan Ekonomi Islam, tidak ada batasan keuntungan 

yang ingin diperoleh. Boleh saja mengambil keuntungan 10% atau 20%, 

asalkan tidak ada unsur penipuan dalam jual belinya.  

Adapun jika harus dinaikan harga, para petani buah naga mengaku 

bahwa kenaikan harga yang sangat signifikan biasanya dikarenakan 

minimnya barang atau produk. Keadaan ini memungkin para pedangan 

(petani buah naga) harus menaikan harga untuk tetap bisa melanjutkan 

aktifitas jual beli, meskipun keadaan ini berimbas kepada daya beli pembeli 

yang terkadang menurun.  

Strategi yang di pakai oleh para petani buah naga, melihat kondisi pasar 

yaitu apabila produk yang diharapkan mudah dihasilkan, biasanya harga bisa 

menyesuaikan dengan indikasi harga lebih murah. Sebaliknya, apabila 

produk langka, harga bisa diindikasikan akan naik lebih dari harga semula. 

Faktor-faktor lain yang menjadikan alasan para petani buah naga menaikan 

harga adalah keadaan perekonomian secara global, misalnya pada kenaikan 
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BBM, dan menyebabkan naiknya beberapa bahan pokok diantaranya beras, 

telur dan beberapa bahan sembako lainnya, yang semula normal melambung 

tinggi, serta ditambah biaya produksi, biaya operasional, dan biaya-biaya 

yang lainnya.  

Para petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah dalam menetapkan harga jual buah naga  Sudah 

sesuai dan tidak memberatkan konsumen untuk membelinya, yaitu harga 

yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk yang dijualnya, dan antara 

penjual dan pembeli saling merelakan satu sama lain. Seperti yang telah 

penulis paparkan dalam BAB II, bahwa dalam konsep ekonomi Islam yang 

paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan 

penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli 

bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli 

dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga 

ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang 

ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan 

harga tersebut dari penjual.  

3. Promosi  

Strategi pemasaran lainnya dapat diamati pada cara menawarkan produk 

kepada konsumen. Sebagaimana petani buah naga yang menjadi objek kajian 

penelitian ini tidak terlalu melakukan aktifitas promosi sebagaimana yang 

terjadi dalam jual beli di pasar-pasar modern ataupun instansi lain. Promosi 
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dalam hal ini berkaitan dengan pemberian informasi yang sesuai dengan 

keadaan produknya.  

Petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah dalam mempromosikan produknya tidak 

menggunakan jasa agen sales, penggunaan iklan ataupun selembaran yang 

biasa digunakan untuk kegiatan promosi, dalam proses transaksi jual beli  

atau pemasaran, tidak diperkenankan melebih-lebihkan produk apabila 

produk yang ditawarkan tersebut tidak sepenuhnya benar. Hal ini di 

khawatirkan akan mengecewakan pembeli dan secara prinsip ekonomi Islam 

perdagangan ini tidak sah. 

Dalam hal ini  promosi yang dilakukan oleh para petani buah naga di 

Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

denagn cara mendekatkan diri kepada konsumen atau pelanggan dan lebih 

akrab kepada pembeli, dan menganggap pembeli sebagai anggota 

keluarganya sendiri. Selain itu secara perspektif ekonomi Islam para petani 

buah naga menerapkan prinsip promosinya sudah sesuai dengan cara promosi 

yang diajarkan oleh Rasullullah SAW yaitu telah berprilaku baik kepada 

konsumennya, komunikatif dan transparan dalam bermuamalah, bersikap 

rendah hati dan melayani konsumennya dengan penuh keikhlasan, jujur dan 

terpercaya dalam melakukan timbangan, bertanggung jawab, tidak berburuk 

sangka dan tidak menjelekan-jelakan antara petani satu dengan petani yang 

lainnya.  
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4. Tempat  

Petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah dalam mendistribusikan hasil panennya belum 

sesuai dengan prinsip dan kaidah ekonomi Islam, yaitu sebagian hasil 

panennya belum dikeluarkan untuk membayar zakat sebagaimana mestinya, 

jika dilihat dari hasil panen yang dihasilkan oleh para petani buah naga di 

Desa Sri Pendowo telah mencapai nisabnya, pada hakikatnya dalam 

menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi 

terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini karena kewajiban membayar zakat 

merupakan proses utama dalam sistem keuangan Islam, dan sejalan dengan 

prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Zakat 

pula memiliki dimensi sosial, moral dan ekonomi, serta merupakan jaminan 

sosial pertama dari semua peradaban yang ada. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, penentuan harga dan pengambilan 

besaran laba memang tidak ada batasan, hanya saja dalam penentuan 

pengambilan laba tidak boleh  melebihi batas wajar. Dari hasil wawancara 

dengan 15 informan petani buah naga yang ada di Desa Sri Pendowo 

Kecamtan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, hampir semua petani 

mengambil keuntungan hanya beberapa persen saja, tidak melebihi batas 

wajar.  



112 
 

 

Dengan adanya keuntungan secara ekonomi Islam, para petani buah 

naga deharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang 

sesuai dengan ajaran Rsullullah saw. 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yang penulis lakukan, secara garis 

besar ditemukan bahwa, strategi yang digunakan oleh para petani buah naga 

di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

dalam mengimplementasikan strategi pemasarannya sudah sesuai dengan 

prinsip ekonomi Islam 

Karakteristik yang dijalankan oleh petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dengan 

berlandaskan pada konsep strategi pemasaran dalam Islam, antara lain. 

1. Ketuhanan (rabbaniyyah)   

Ketuhanan dalam pemasaran maksudnya adalah dalam setiap 

langkah, aktifitas, dan kegiatan pemasaran harus sesuai dengan prinsip 

ekonomi Islam yaitu dengan mengedepankan kejujuran dan kebenaran.  

Menurut hasil wawancara yang telah penulis paparkan dalam bab 

sebelumnya bahwa sebagian besar petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dalam 

menjalankan usahanya sudah sesuai dengan etika bisnis secara Islam, 

yaitu tidak hanya melihat segi keduniaan saja, tetapi juga selalu ingat 

pada Allah bahwa setiap orang yang menjalankan usahanya sah-sah saja 
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menggunakan berbagai strategi pemasaran tetapi harus di ingat peraturan 

Allah tidak boleh diabaikan.  

Keterangan hasil wawancara tersebut sebagian besar petani buah 

naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah menunjukan bahwa ketuhanan atau rabbaniyah adalah satu 

keyakinan yang bulat, bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada 

di bawah pengawasan Allah SWT. Oleh sebab itu, semua insan harus 

berprilaku sebaik mungkin, tidak berprilaku licik, suka menipu, mencuri 

milik orang lain, suka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil 

dan sebagianya. Kondisi tersebut sangat diyakini oleh umat Muslim, 

sehingga menjadi pegangan hidup, tidak tergoyahkan. Nilai rabbaniyah  

tersebut melekat atau menjadi darah daging dalam pribadi setiap 

muslim, sehingga dapat menghindari perbuatan-perbuatan tercela dalam 

dunia bisnis. 

Dalam hal ini para petani buah naga telah bertindak jujur dan benar 

dalam melakukan kegiatan pemasaran, seperti dengan tidak menutupi 

kelemahan produk yang dijual. Seorang businessman harus berlaku 

jujur, benar dan lurus dalam melakukan semua aktifitas bisnisnya dan 

tidak menipu konsumennya, tidak berlaku curang, berkata bohong, 

mengumbar sumpah dan iklan palsu dalam kerangka Islam terhadap 

bisnis. 
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Walaupun masih ada beberapa petani buah naga yang belum 

menerapkan etika bisnis dagang yang benar seperti yang diterapkan oleh 

Rasullullah saw namun sebagian besar petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah telah menerapkan 

strategi pemasaran tersebut.  

Karena mereka sadar bahwa dengan berbuat baik dan bertindak 

sebagaimana yang telah diatur dalam agama merupakan modal awal 

bagi keselamatan dirinya dan hartanya dari kemurkaan Allah dan 

keberkahan atas harta yang dimilikinya serta merupakan modal 

kepercayaan para konsumen atau pelanggan terhadap keberlangsungan 

bisnisnya.  

2. Etis (akhlaqiyyah)  

Seorang marketer sangat mengedepankan masalah akhlak (moral, 

etika) dalam seluruh aspek kehidupannya. Prinsip bersuci dalam Islam 

tidak hanya dalam ibadah, seperti dapat ditemukan juga dalam kehidupan 

sosial sehari-hari seperti dalam berbisnis, berumah tangga, bergaul, 

bekerja, belajar dan lain-lain. 

Dalam memasarkan produknya para petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

mengedepankan pada etik bisnis secara Islam, seperti tidak berlaku curang, 

tidak menjual produk yang diharamkan oleh agama, dan juga tidak pernah 

memaksa konsumen untuk membeli produknya. Dalam Al-Qur’an, 
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keharusan bersikap jujur dalam dunia bisnis seperti berdagang, berniaga 

atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas yaitu bahwa 

sesungguhnya Allah swt telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia 

pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berprilaku 

jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun. 

Selain itu para petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah juga tidak saling menjelek-

jelekan bisnis antara petani satu dengan petani yang lain dalam 

memasarkan produknya. Seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW 

dalam sabdanya: 

Abdullah bin Umar R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda: “tidak boleh 

menjual untuk merusak penjual kawannya”. (H.R. Bukhari). 

Para pertani buah naga juga penuh keikhlasan dalam melayani 

konsumennya dengan lemah lembut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lehan Tono  salah satu 

petani buah naga beliau menuturkan “bagi diri saya pribadi dan segenap 

karyawan di sini harus menanamkan nilai-nilai akhlak karimah. Kuncinya 

adalah akhlak karena Nabi Muhammad saw diutus kemuka bumi adalah 

untuk menyempurnakan akhlak, dan semoga usaha bisnis yang sedang saya 

jalankan dapat memberikan sumbangsih akhlak”.  

Penuturan Bapak Lehan Tono (salah satu petani buah naga) 

mengisyaratkan, etis atau akhlaqiyah artinya semua semua prilaku berjalan 
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diatas norma etika yang berlaku pada umumnya. Etika adalah kata hati dan 

kata hati ini adalah kata yang sebenarnya, tidak bisa dibohongi. Seorang 

penipupun yang mengoplos barang, mengambil harta orang lain dengan 

jalan yang batil pasti hati kecilnya berkata lain, tetapi karena rayuan setan 

maka ia tergoda berbuat curang, ini artinya ia melanggar etika, ia tidak 

menuruti apa kata hati yang sebenarnya. Oleh sebab itu, hal ini menjadi 

panduan para marketer Islami selalu memelihara setiap tutur kata, prilaku 

dalam berhubungan bisnis dengan siap saja, konsumen, panyulur atau 

pemasok ataupun saingannya. 

Hasil wawancara dengan para petani buah naga yang lainnya yang ada 

di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

juga bahwa mereka dalam menerapkan etika bisnisnya sudah sesuai dengan 

prinsip ekonomi Islam atau ajaran Rasullulah saw yaitu seperti tidak 

berbohong , tidak curang, dan tidak menjual produk yang diharamkan oleh 

agama.  

3. Humanistis (insaniyyah)  

Humanistis dalam pemasaran maksudnya adalah bahwa syariah 

diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya 

terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkengkang 

dengan panduan syariah. Syariah Islam adalah syariah humanitis, 

diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitas tanpa memperdulikan 
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ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Sehingga pemasaran syariah 

bersifat secara universal.  

Berdasarkan hasil penelitian dengan 15 orang petani buah naga yang 

ada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah bahwa para petani buah naga dalam seluruh aktifitasnya berpegang 

teguh pada humanistis atau al-insaniyah yang artinya berprikemanusiaan, 

hormat menghormati sesama, terlebih lagi dengan konsumen atau pembeli 

harus dianggap sebagai raja. 

Dari penjelasan tersebut  mengandung arti bahwa humanistis atau al-

insaniyah yang artinya berperilaku kemanusiaan, hormat menghormati 

sesama. Para petani buah naga berusaha membuat kehidupan menjadi lebih 

baik, jangan sampai kegiatan pemasaran malah sebaliknya merusak tatanan 

hidup di masyarakat, menjadikan kehidupan masyarakat terganggu, juga 

dari segi petani sendiri jangan sampai menjadi manusia serakah, mau 

menguasai segalanya, menindas dan merugikan orang lain. 

Selain itu para petani buah naga di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah juga  tidak pernah membeda-

bedakan antara petani satu dengan petani lainya dalam memasarkan hasil 

panennya akan tetapi sesuai dengan kapasitas hasil yang diperolehnya. 

Maksudnya yaitu tidak pernah membedakakan antara taraf yang satu 

dengan taraf yang lain dalam hal timbangan ataupun dalam kualitas produk 

yang dijualnya, demi kemaslahatan semua kalangan. Dalam Islam juga 
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mengajarkan bahwa semua manusia agar tetap menjujung tinggi nilai-nilai 

etika dalam segala aktifitas kehidupan, dan dijadikan sebagai acuan oleh 

siapapun dalam aktifitas bisnis.  

Hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Sri Pendowo 

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, bahwa strategi yang 

digunakan oleh para petani buah naga tersebut memang sudah sesuai 

dengan ketentuan ekonomi Islam, dan sebagian petani buah naga sudah 

menerapkan. Dilihat dari harga, para petani buah naga tidak terlalu tinggi 

dalam hal mengambil keuntungan, ini berarti sesuai dengan apa yang Islam 

ajarkan selama ini. 

Dilihat dari segi produksi juga sudah memenuhi kriteria  ekonomi 

Islam diantaranya tidak menjual barang-barang haram, seperti dari hasil 

mencuri dan hal-hal lainnya, dan dari promosi juga para petani buah naga 

di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah tidak 

menggunakan jasa sales untuk menawarkan hasil dagangnya. Adapun 

implementasi strategi pemasaran petani buah naga di Desa Sri Pendowo 

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkan 

praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW..  

Akan tetapi pada pelaksanaanya beberapa petani buah naga lainnya 

ada yang masih melakukan tindakan yang mencerminkan perbuatan yang 

tidak baik, yaitu seperti mencampurkan barang dagangannya yang baik 

dengan kualitas yang biasa saja. Hal ini sangat jelas merugikan para 
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konsumen yang membeli barang tersebut, karena masih ada beberapa orang 

petani yang sudah tidak jujur, demi untuk kepentingannya sendiri, memang 

disisi lain para pembeli senang, karena memperoleh barang yang banyak 

dan potongan harga, tetapi disamping itu juga para konsumen akan merasa 

dirugikan.  

Sebagai hubungan interpersonal, seorang pembisnis muslim harus 

tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. 

Dalam berhungan dengan rekan bisnis, setiap pembisnis muslim haruslah 

memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad 

bisnis, dalam berakad, haruslah sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi. 

Misalnya, memberikan contoh produk dengan kualitas yang sangat baik, 

padahal produk yang dikirimankan itu memiliki kualitas jelek. Dalam Bab 

sebelumnya telah dijelaskan konteks perdagangan adil yang diperintahkan 

Rasullullah saw adalah dengan menegakan kejujuran dalam transaksi serta 

menciptakan hubungan baik dalam berdagang. 

Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang dilakukan 

secara adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan bentuk 

ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya 

harga barang yang tidak sesuai sangat dilarang oleh Islam. Berbisnis 

berdasarakan ekonomi Islam sangat mengedepankan sikap dan prilaku 

yang simpatik, selalu bersikap bersahabat dengan orang lain. Dalam Al-
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Qur’an mengajarkan agar senantiasa rendah hati, berwajah manis, bertutur 

kata yang baik, berprilaku sopan termasuk dalam aktifitas berbisnis. 

Dalam pemasaran secara ekonomi Islam, bisnis yang disertai secara 

keikhlasan, semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka 

seluruh bentuk transaksinya menjadi bibit modal yang besar, yang memiliki 

spiritual brand yang memiliki karisma, keunggulan dan keunikan yang 

tidak tertandingi.  

Selain itu juga hasil observasi ditemukan bahwa dalam strategi 

pemasara masih ada yang kurang sesuai dengan ekonomi Islam, yakni para 

petani buah naga yang ada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo 

Lampung Tengah sebagian besar belum menerapkan zakat yang benar dari 

hasil keuntungan usahanya menurut ekonomi Islam. Sementara pendapatan 

yang dihasilkan tersebut telah mencapai nisabnya. Para petani buah naga 

yang berhasil memperoleh keuntungan atau omset yang semakin besar, 

setelah satu tahun harus memperhitungkan zakatnya, sebagai pembersih 

dari harta yang diperolehnya, setelah cukup hasil dan nisabnya adalah 

menjadi kewajiban petani untuk mengeluarkan zakatnya, kepada orang 

yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Allah swt dan tutunan 

Rasullullah saw. Mengeluarkan zakat tidaklah sekedar menjadi kebajikan, 

sebuah akhlak yang terpuji lagi mulia, melainkan yang paling utama adalah 

membayar hak-hak orang lain yang telah menjadi kewajiban penuh bagi 

yang mampu mengeluarkannya. Zakat merupakan jumlah harta tertentu 
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yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sebesar 5%. Zakat merupakan 

salah satu cara untuk membersihkan dan mensucikan sebagian harta yang 

diperoleh dari suatu usahanya.  

Setelah menganalisis dari teori ekonomi Islam dapat disimpulkan 

bahwa strategi pemasaran yang diterapkan oleh para petani buah naga di 

Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

dalam rangka meningkatkan pendapatan petani masih ada yang belum 

sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu belum menerapkan zakat secara benar 

dan masih ada beberapa petani yang belum jujur dalam memasarkan 

produknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam 

penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh para petani buah naga di Desa Sri 

Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka 

meningkatkan pendapatan petani adalah dengan menerapkan marketing mix 

yaitu seperti product, price, place, dan promotion. Harganya relatif murah 

dan sangat terjangkau, untuk strategi distribusi atau tempat petani buah naga 

memiliki dua strategi distribusi yaitu distribusi melalui agen dan distribusi 

secara langsung yaitu dengan cara di jual kepasar-pasar tradisional yang ada 

di sekitar Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah, strategi produk yaitu berupa buah naga berwarna merah dan buah 

naga berwarna putih, strategi promosi yang dilakukan oleh para petani buah 

naga untuk saat ini masih menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu 

dengan penjualan personal atau promosi langsung (personal selling).  

2. Menurut perspektif ekonomi Islam implementasi pemasaran buah naga 

dalam meningkatkan pendapatan petani di Desa Sri Pendowo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah bahwa para petani buah naga 
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belum sepenuhnya mengimlementasikan  konsep pemasaran secara Islam, 

yaitu masih ada beberapa petani buah naga yang masih melakukan tindakan 

mencampurkan produk barang yang berkualitas baik dengan produk yang 

biasa tanpa ada kejujuran didalamnya dan para petani masih kurang dalam 

memperhatikan penerapan dan penentuan zakat yang benar. Namun sebagian 

besar dalam konsep pemasaran Islamnya telah sesuai yaitu seperti bertindak 

jujur dan benar dalam setiap melakukan kegiatan pemasaran, selalu 

menekankan pada etika dalam berbisnis, tidak melakukan curang, tidak 

menjual produk yang diharamkan oleh agama, tidak mengurangi timbangan 

dan ukuran dalam mendistribusikan produknya, tidak pernah memaksa 

konsumen untuk membeli produknya, tidak menjelekkan bisnis orang lain 

dalam memasarkan produknya, penuh keikhlasan dalam melayani 

konsumennya dengan lemah lembut, serta tidak membedakan antara 

konsumen satu dengan konsumen yang lain. 

B. Saran   

Berdasarkan data dan informasi yang didapat, maka penulis hendak 

memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:  

1. Bagi petani buah naga 

a. Perlu dilakukan pengembangan budidaya jenis buah naga yang jarang 

ditemui seperti buah naga kuning, dan buah naga hitam (super merah), 

serta pengembangan produk olahan buah naga seperti salad buah naga, 

pudding buah naga, pie buah naga, stick buah naga,  kripik buah naga dan 
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lain-lain. Sejauh ini para petani buah naga di Desa Sri pendowo 

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dalam 

mengembangkan produk buah naga hanya dijual dalam bentuk buah naga 

segar saja. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik 

tersendiri bagi konsumen yang datang ke lokasi budidaya tanaman buah 

naga yang berada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung 

Tengah. 

b. Tetap mempertahankan penerapan nilai-nilai secara Islam yang sudah 

ada,  harus lebih jujur dan memperhatikan penerapan dan penetapan zakat 

secara benar agar usaha yang dijalankannya lebih berokah.  

2. Bagi penulis selanjutnya 

Sebaiknya penelitian yang akan datang lebih ditekankan pada objek dan 

sudut pandang yang lebih kompleks sehingga dapat memperkarya 

pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam.  
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