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ABSTRAK 

 

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN USAHA BUDIDAYA PEPAYA 

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 

(Studi pada petani pepaya di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) 

 

Oleh: 

Indri ade gushanty 

Sektor pertanian membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi Tanggamus, baik dari 

ekonomi tradisional ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya 

agroindustri dimana yang mendukung proses tersebut adalah manusia (tenaga kerja), bahan baku, dan 

teknologi yang tersedia. usaha budidaya pepaya di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus menjadi 

sangat penting, mengingat Kabupaten Tanggamus ini menempatnya pertanian sebagai penggerak 

utama perekonomiannya dan secara tidak langsung usaha pertanian sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan Pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Desa way Jaha merupakan salah satu 

daerah tempat budidaya pepaya yang ada di Kabupaten Tanggamus. Perkembangan budidaya pepaya 

di Pekon Way  Jaha di mulai sejak tahun 2016, Berdasarkan data dari masyarakat di Pekon Way Jaha 

usaha tani yang membudidayakan pepaya sampai 2019 ini hampir mencapai 150 orang petani,. 

Penelitian ini di latar belakangi oleh suatu permasalahan yaitu bagaimana setrategi pemasaran 

usaha budidaya pepaya yang di terapkan petani di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten 

Tanggamus dalam meningkatkan pendapatan dan Bagaimana implementasi strategi pemasaran usaha 

budidaya Pepaya dalam meningkatkan pendapatan petani di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung 

Kabupaten Tanggamus yang bertujuan untuk mengkaji setrategi pemasaran usaha budidaya pepaya 

yang di terapkan petani dalam meningkatkan pendapatan dan Untuk mengkaji pandangan ekonomi 

Islam terhadap strategi pemasaran usaha budidaya pepaya dalam dalam meningkatkan  pendapatan 

petani di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.  

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 budidaya 

pepayadi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus bahwa strategi pemasaran yang 

diterapkan dalam meningkatkan pendapatan petani adalah dengan menerapkan system bauran 

pemasaran: product, price, place dan promotion. Harganya relatif murah dan sangat terjangkau, untuk 

strategi distribusi atau tempat petani pepaya memiliki dua strategi distribusi yaitu distribusi melalui 

agen dan distribusi secara langsung yaitu dengan cara di jual kepasar-pasar tradisional,  strategi produk 

yaitu berupa pepaya yang berjenis california, strategi promosi yang dilakukan oleh para petani  untuk 

saat ini masih menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan penjualan personal atau promosi 

langsung (personal selling). 
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MOTTO 

 

 

                                    

       

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah [2] : 105 ).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama Ri, Al-Quran Perkata Transliterasi,(Bandung:Al-Hambra, 2014) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk lebih memahami skripsi ini, serta mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan beberapa uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang 

terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah” 

Analisis Strategi Pemasaran Usaha Budidaya Pepaya Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Petani pepaya di Pekon Way Jaha 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus).”Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari 

istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis  

Aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, 

memilah suatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu 

kemudian di cari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
2
 

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 

3. Usaha Budiaya pepaya 

Usaha Budidaya Pepaya adalah usaha pertanian yang hasil pertaniannya termasuk 

dalam produk holtikultura.
3
 

4. Pendapatan  

Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam 

jangka waktu tertentu.4 

5. Ekonomi Islam  

Adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumberdaya untuk mencapai falah berdasarkan pada 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur’an dan Asunah.
5
 

Dari penegasan judul di atas, penulis menegaskan bahwa budidaya tanaman pepay 

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 Usaha Budidaya pepaya dalam meningkatkan 

Pendapatan petani dalam Perspekti Ekonomi Islam”(Studi pada petani pepaya di Pekon 

Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) 

 

 

 

                                                             
2 Makinuddin, Analisis Sosial (Malang,2006) h.40. 
3Kharisma  Afan Fharist, “Strategi pengembangan usaha Budidaya Pepaya california”, (skripsi program Pasca 

Sarjana Institut pertanian Bandung, Bogor, 2011), h. 11  
4 Arya Dwiandana putri, Nyoman djinar, pengaruh umur, pendidikan, pekerjaan terhadap pendapatan rumah 

tangga miskin di desa bebandem, E-Jurnal EP Unud, Vol 2 No 4.febuari 2016. 
5 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam ,Ekonomi Islam, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 19 1 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada strategi pemasarn usaha 

budidaya pepaya . Mengingat Budidaya pepaya sudah tersebar di berbagai wilayah 

Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, yaitu salah satunya ada di  Pekon Way Jaha 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus .  Namun strategi pemasaran budidaya di Pekon 

Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus belum dijalankan menurut strategi 

yang ada sehingga belum dapat memaksimalkan pendapatan petani, sehingga peneliti ingin 

mengetahui bagaimana strategi pemasaran usaha budidaya pepaya dalam meningkatkan 

pendapatan menurut persepektif ekonomi Islam. 

2. Alasan subjektif 

 Penelitian ini sesuai dengan disiplin keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta di dukung oleh lokasi penelitian yang terjangkau 

sehingga memudahkan dalam penelitian.dari aspek yang akan dibahas, permasalahan 

tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitan dan penulis ingin mengkaji lebih dalam 

tentang strategi pemasaran usaha budidaya pepaya, mengingat literatur  dan sumber 

informasi dalam penulisan ini cukup tersedia. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 

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 

Menurut Chandra (2002:93) strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan 

ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap 

permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Program pemasaran meliputi 

tindakan-tindakan pemasaran yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk, 

diantaranya dalam hal mengubah harga, memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi 

khusus, menentukan pilihan saluran distribusi, dan sebagainya. 

Ita Nurcholifah menyatakan pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha 

yang yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran sehingga tercapainya tujuan 

perusahaan dapat tercapai.
6
 

Pemasaran juga timbul karana adanya suatu proses kegiatan untuk mengenalkan 

produk-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 

Dalam kegiatan pemasaran, tentu lebih dahulu menyusun perencanaan strategis untuk 

memberi arah terhadap kegiatan perusahaan yang menyeluruh, yang harus didukung rencana 

pelaksanaan lebih rinci di bidang-bidang kegiatan perusahaan. Dalam Islam, bukanlah suatu 

larangan bila seorang hamba mempuyai rencana atau keinginan untuk berhasil dalam 

                                                             
6 Ita Nurcholifah , Strategi Marketing MIX dalam Perspektif Ekonomi Islam,Journal Of Islamic Studies, Vol.  4, 

No. 1, Maret 2014.  
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usahanya. Namun dengan syarat, rencana itu tidak bertentangan dengan ajaran Syariat Islam. 

Allah berfirman didalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 24-25 

 

 

 

                    

Artinya: Atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita citakannya? maka hanya 

Allah kehidupan dunia dan akhirat (Al-Quran surah An-Najm ayat 24-25)7
  

Dari ayat tersebut, apabila dihubungkan dengan strategi pemasaran, kegiatan strategi 

pemasaran merupakan suatu interaksi yang berusaha untuk menciptakan atau mencapai 

sasaran pemasaran seperti yang diharapkan untuk mencapai keberhasilan. Dan sudah menjadi 

sunnatullah bahwa apapun yang sudah kita rencanakan, berhasil atau tidaknya ada pada 

ketentuan Allah Swt. 

Islam juga menganjurkan umatnya untuk berproduksi dan berperan dalam berbagai 

bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. 

Dalam ajaran Islam ada nilai-nilai yang perlu di perhatiakan  masyarakat, semua nilai ini 

seimbang karena terdiri dari semua cara yang mungkin untuk mencapai kebesaran di dunia ini 

dan akhirat, pertimbangan pertama di bahwa Islam mengajarkan melakukan kegiatan usaha 

demi mewujudkan keridhoan Allah, berdasaran fakta  ajaran Islam melarang wirausaha untuk 

terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Selain itu keputusan sehubungan dengan 

produksi didasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
8
 

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 : “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).9 

 

Subsektor pertanian memegang peranan sangat penting dalam membangun 

perekonomian nasional dimana sumber daya pertanian indonesia merupakan aset pembangunan 

yang memiliki peluang besar untuk dijadikan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, Oleh 

karena itu pembangunan sub sektor pertanian  perlu di galakkan, bukan saja untuk keperluan 

peningkatan mutu gizi masyarakat, tetapi terutama ditujukan untuk keperluan peningkatan 

                                                             
7 Depertemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahan, Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h.526.   
8A .fatimah salwa, An Empirical From Malaysia ,What makes the Muslim Entrepreneurs Succeed,Internasional 

Journal of Economics and finance ,Vol.5. No.7. 2013  
9 Qur’an Terjemah, Q.S Al-Jumu’ah (62): 10 
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produktivitas dan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan untuk menunjang 

komoditas ekspor non-migas sebagai penghasil devisa negara.
10

 

Sektor pertanian didukung oleh banyak subsektor, Subsektor tersebut memiliki peranan 

masing-masing terhadap keberlanjutan sektor pertanian. Beberapa subsektor yang menjadi 

bagian dari pertanian di Indonesia adalah  subsektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, 

peternakan, dan perikanan. Subsektor-subsektor tersebut telah banyak menyumbang 

keberhasilan pendapatan  penduduk dan perekonomian Indonesia.
11

 Berikut tabel PDRB 

Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha tahun 2017-2019 ialah 

 

Tabel 1 

PDRB Kabupaten Tanggamus Patas Dasar Harga Berlaku  Menurut Lapangan Usaha 

(Jutaan Rupian) 2017 -2019 

NO Lapangan Usaha 2017 2018 2019 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5792.58 6196.48 6550.91 

2 Pertambangan dan Penggalian 918.42 1016.85 1070.15 

3 Industri Pengolahan 956.95 1026.86 1078.45 

4  Pengadaan Listrik dan Gas 10.02 11.03 12.53 

5  Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
15.81 17.04 17.81 

6 Konstruksi 870.14 968.59 1036.14 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
1252.22 1393.84 1628.73 

8 Transportasi dan Pergudangan 702.92 748.85 800.32 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
250.54 280.91 308.8 

10 Informasi dan Komunikasi 487.27 533.33 581.22 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 265.44 280.93 296.74 

12 Real Estate 380.22 418 479.9 

13 Jasa Perusahaan 11.82 12.67 13.19 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 
644.42 692.93 734.8 

15 Jasa Pendidikan 530.83 587.07 646.33 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 171.46 185.29 201.25 

17  Jasa Lainnya 153.87 169.3 187.99 

 PRODUK DOMESTIK REGIONAL 

BRUTO 
13414.93 14539.98 15645.26 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus
12

. 

Dari data di atas Sektor pertanian juga menjadi sektor andalan terpenting dalam  

pembangunan Kabupaten Tanggamus. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus 

(2020) menyebutkan sektor pertanian, perikanan, kehutanan merupakan sektor terbesar 

penyumbang PDRB Kabupaten Tanggamus dari sisi lapangan usaha, yaitu memasok sekitar 

                                                             
610  M. Saipal1, Muchtar Surullah2, “Sri Wahyuni Mustafa, Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Petani Tambak Ikan Bandeng Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”,  Jurnal Ekonomi 

Pembangu8nan, Vol. 5, No. 1 (2019) 31–41 

 11 Dimas Gadang, “Analisis Pengaruh Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Jawa Tengah 
 ”(Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), h. 01 
12 BPS Kabupaten Tanggamus, “PDRB Provinsi Lampung atas Dasar Harga Berlaku  Menurut Lapangan Usaha 

(Jutaan Rupian)”,2016 -2019 
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41,87% disusul oleh lapangan usaha perdagangan 10,41% dan industri pengelolaan 6,89%, 

Pertambangan dan Penggalian 6,84%.  

Sektor pertanian membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi Tanggamus, 

baik dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-

primer, khususnya agroindustri dimana yang mendukung proses tersebut adalah manusia 

(tenaga kerja), bahan baku, dan teknologi yang tersedia. usaha budidaya pepaya di Kecamatan 

Pugung Kabupaten Tanggamus menjadi sangat penting, mengingat Kabupaten Tanggamus ini 

menempatnya pertanian sebagai penggerak utama perekonomiannya dan secara tidak langsung 

usaha pertanian sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan masyarakat di 

Kabupaten Tanggamus. 

Salah satu daerah  yang memiliki potensi untuk pengembangan pertanian dan  dapat 

mendorong peningkatan perekonomian, khususnya usaha budidaya pepaya yaitu di Pekon 

Way Jaha Kecamatan pugung Kabupaten Tanggamus. Dilihat dari daerahnya yang 

mempunyai lahan cukup berpotensi untuk pengembangan pembudidayaan pepaya  dengan 

penggunaan lahan dan jumlah produksi /tahun. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2 

luas tanam dan produksi pepaya yang ada di  Kecamatan Pugung Kabupaten 

Tanggamus tahun 2019 

No  Desa Luas lahman 

(Hektar) 

Produksi /Tahun 

1 Rantau tijang  25 Hektar  50.000 Ton 

2 Way Jaha  23 Hektar 45.000 Ton 

3 Tiuhmemon  20 Hektar 35.000 Ton 

4 Bajar agung  20 Hektar 35.000 Ton 

5 Tanjung Kemala  17 Hektar 30.000 Ton 

 Total  105 Hektar 195.000 Ton 

(sumber dari Aparatur Kecamatan Pugung ) 

Kecamatan Pugung Secara Geografis merupakan daerah agraris yang mayoritas 

penduduknya adalah petani.
13

 Dari data di atas bahwa luas area budidaya pepaya  yang ada di 

Kecamatan Pugung terdiri dari luas 105 hektar dengan produksi pada tahu 2019 mencapai 

195.000 Ton dan desa wayJaha sendiri sebagai salah satu desa yang memiliki luas lahan yang 

terbanyak yaitu 23 hektar, dengan produksi 45.000 ton/tahun.  

Berkembangnya beberapa tahun belakangan ini dapat lihat usaha yang bergerak 

dibidang pertanian tahun-ketahun semakin bertambah, hal ini menuntut agar para petani 

mampu kreatif dalam memasarkan produknya kepada konsumen dan meningkatkan para 

pembeli dalam rangka mendapatkan keuntungan lebih. 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

para petani budidaya pepeya 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. 

 

                                                             
13 Data Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus   
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 Dimas Hendika Wibowom menyatakan Keberhasilan suatu perusahaan di bidang 

pemasaran terkait dengan keberhasilannya dalam menentukan produk yang tepat, harga yang 

layak, saluran distribusi yang baik, serta promosi yang efektif.
14

 

Strategi pemasaran dapat berupa suatu rencana atau tindakan yang terdiri dari aturan 

atau pola pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan posisi untuk 

mencapai tujuanyang akan datang. Titik berat pada sumber dayayang dimiliki, sehingga dapat 

menentukan atau menghubungkan posisi perusahaan dengan lingkungan bisnis di mana 

perusahan dijalankan.
15

 

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh petani pepaya di Pekon Way Jaha Kecamatan 

Pugung Kabupaten Tanggamus yaitu dengan cara menerapkan indikator-indikator yang 

terdapat dalam bauran pemasaran seperti: product, price, place dan promotion. Produk buah 

pepaya yang dibudidayakan oleh petani buah pepaya adalah buah pepaya california dengan 

menggunakan bibit unggul dan bibit pilihan. Sedangkan harga yang ditawarkan oleh petani 

buah pepaya  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 pepaya di Pekon Way Jaha 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus 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 3 

Luas areal dan Pendapatan rata-rata masyrakat budidaya pepaya di Pekon Way 

Jaha tahun 2016-2019 

Tahun Luas Areal 

(hektar) 

Pendapatan 

rata-rata 

Presenta

se  

2016 17 ha 24.000.000 20,68% 

2017 20    ha 26.000.000 22,41% 

2018 23 ha 31.000.000 26,72% 

2019 23 ha 35.000.000 30,17% 

 (Data Masyarakat di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus,4 april 

2020 ) 

 

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa usaha budidaya pepaya di Pekon Way Jaha 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami 

peningkatan pendapatan, Pada tahun 2016 mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 

20,68% dengan luas areal 17 hektar, selanjutnya pada tahun 2017 pendapatan meningkat 

sebesar 22,41% dengan luas areal 20 hektar, dan pada tahun 2018 pendapatan meningkat 

sebesar 26,72 areal 23 hektar, dan pada tahun 2019 pendapatan meningkat sebesar 30,17% 

degan luas areal menjadi 23 hektar. Dapat di ketahui bahwa  rata-rata pendapatan usaha 

budiddaya pepaya di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ini terjadi 

peningkatan di setiap tahunnya. Sehingga usaha budidaya pepaya memiliki potensi yang 

cukup besar untuk meningkatkan pendapatan petani di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung 

                                                             
14 Dimas Hendika Wibowo, Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya saing UMKM (Studu pada 

Batik Diajeng Solo) , Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.29 No.1 Desember 2015 
15 Encep Sopandi Strategi, Of Businnes Development Bamboo Craft (A Study in Pasirjambu Village Pasirjambu 

District Bandung Regency), Jurnal AdBispreneur, Vol. 2, No. 1, April 2017 
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Kabupaten Tanggamus.
16

 

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis menemukan bahwa keadaan 

persaingan antar usaha sejenis semakin banyak, dilihat dari semakin bertambahnya usaha 

budidaya pepaya yang ada dan di yang dianggap potensial. Oleh karna itu, menuntut petani 

budidaya pepaya  menentukan strategi pemasaran yang tepat agar usaha dapat berjalan dengan 

baik dan dapat meningkatkan pendapatan, penentuan strategi pemasaran akan mempengaruhi 

berhasil tidaknya tujuan yang ingin dicapai. Jika strategi pemasarannya tidak tepat akan 

berimbas kurang maksimalnya laba yang diperoleh, selain itu dapat mengalami kerugian. 

Tetapi jika strategi yang diterapkan tepat, maka keuntungan mengalami peningkatan 

maksimal. 

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan ataupun 

suatu lembaga keuangan karena pendapatan akan dapat menentukan maju 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 mundurnya 

perusahaan. 

Oleh sebab itu penulis mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi. 

Dengan judul “Analisis Strategi Pemasaran Usaha Budidaya Pepaya dalam menigkatkan 

Pendapatan petani dalam Persepektif Ekonomi Islam (studi pada petani Budidaya pepaya di 

Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) 

 

D. Rumusan Masalah   

Berdasarkan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut 

1. Bagaimana strategi pemasaran usaha budidaya pepaya dalam meningkatkan pendapatan 

petani di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana implementasi strategi pemasaran usaha budidaya Pepaya dalam meningkatkan 

pendapatan petani di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dalam 

Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak di 

capai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang dilakukan dalam penelitian, Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengkaji setrategi pemasaran usaha budidaya pepaya yang di terapkan petani di 

Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan  

pendapatan. 

2. Untuk mengkaji pandangan ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran usaha budidaya 

pepaya dalam dalam meningkatkan  pendapatan petani di Pekon Way Jaha Kecamatan 

Pugung Kabupaten Tanggamus 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Wawancara Dengan  petani pepaya di Pekon Way Jaha, (tanggal  4 april 2020) 
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F. Fokus Penelitian  

Untuk memfokuskan penelitian penulis perlu membuat batasaan-batasan penelitian 

yaitu: 

1. Penelitian ini akan difokuskan pada strategi pemasaran usaha budidaya pepaya dan  

pendapatan dalam penelitian ini lebih pada tingkat pendapatan Petani pepaya di Pekon 

Way Jaha Kecamatan Puugung Kabupaten Tanggamus. 

2. Subjek hanya dilakukan pada petani budidaya pepaya di Pekon Way Jaha Kecamatan 

Pugung Kabupaten Tanggamus Lampung berdasarkan hal yang di butuhkan oleh peneliti. 

 

 

G. Manfaat Penelitian  

 

 Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna :  

1. Keguaan secara teoritis  

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan memberikan kontribusi bagi 

perkembangan Ilmu Ekonomi khususnya mengenai usaha budidaya pepaya dalam 

meningkatkan  pendapatan petani  yang ada di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung 

Kabupaten Tanggamus dalam Perspektif  Ekonomi Islam. Selain itu penelitian ini juga bisa 

diharapkan dapat menjadikan bahan rujukan serta tambahan alternatif untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Kegunaan secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi Memberikan informasi, kontribusi 

masukan kepada masyarakat di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Tanggamus, agar 

lebih efektif dalam mengembangkan dan mengelola usah budidaya pepaya guna 

meningkatkan pendapatan. 

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis dan sifat penelitian   

a. Jenis penelitian 

 Jenis penelitianini merupakhan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian lapangan yang di lakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, penelitian  field 

research di lakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan 

peneliti.
 17

 Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari 

Lokasi atau lapangan penelitian yang berada di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung 

Kabupaten Tanggamus dalam menganalisis strategi pemasaran  usaha budidaya pepaya 

dalam meningkatkan  pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

b. sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu  penelitian yag menuturkan dan menafsirkan 

data yang berkenaan dengan fakta, variabel dan fenomena yang terjadi di saat penelitian 

berlangsung dan menyajikan apa adanya. 
18

 

2. Sumber Data 

a. Data primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung 

dilapangan oleh yang bersangkutan yang memerlukannya.
19

 Dalam penelitian ini 

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian, diperoleh 

                                                             
17 Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung : Alfabeta,2016), h. 24. 
18 M. Subana, dasar-darar Penelitian Ilmiah ( Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001), h.25. 
19 Iqbal Hasan, MM, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, Cet. Pertama,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2002), h. 82 
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melalui wawancara kepada petani pembudidaya pepaya di Pekon Way Jaha Kecamatan 

Pugung Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) 

terstruktur. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari 

informasi mengenai strategi pemasaran usaha budidaya pepaya dalam meningkatan 

pendapatan petani. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber eksternal maupun 

internal.
20

 Dalam penelitian ini penulis mendapat data dari perpustakaan, buku-buku 

literatur dan data sekunder yang di peroleh dari dokumen dokemen yang ada di lembaga 

lembaga yang berkaitan dengan masalah. 

3. Populasi dan sampel penelitian   

a. Populsi  

Populsi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh penulis untuk di 

pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi 

juga objek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada objek/subjek yang di pelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang di 

miliki oleh objek/subjek itu.
21

 Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh petani  budidaya pepaya di Pekon Way Jaha. akan diperinci dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4 

Jumlah Petani Budidaya Pepaya di Pekon Way Jaha Kecamatan  

Pugung Kabupaten Tanggamus 

 

No  Pekon Jumlah petani budidaya pepaya 

1 Way Jaha 150 Orang 

 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
22

  

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.
23

 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 subjeknya besar, dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
23

 Mengingat jumlah populasi lebih dari 

100 petani budidaya pepaya, sehingga ditetapkan jumlah sampel sebesar 10%, yaitu 150 

x 10% = 15 orang/petani pepaya  

 

                                                             
20 Ibid, h. 83. 
21 Ibid., h. 80. 
22 Iibid., h.81 
23  Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55 
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Tabel 5 

Jumlah Pengambilan Sampel Petani Budidaya Pepaya di Pekon  

Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus 

 

No  Pekon Jumlah Petani 

Budidaya 

Pepaya 

Presentase 

Pengambilan 

Sampel 

Total 

Pengambilan 

Sampel 

1 Way Jaha 150 Orang 150 x 10% 15 Orang 

 

4. Pengumpulan Data   

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data 

yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan pencatatan secara cermat dan sistematik terhadap gejala atau fenomena 

yang ada dalam objek penelitian. Tujuan dilakukan observasi untuk mengetahui situasi 

dan kondisi dari lokasi penelitian tersebut yaitu di di Pekon Way Jaha  Kecamatan 

Pugung  Kabupaten Tanggamus terhadap peningkatan pendapatan.
24

 

b. Wawancara (interview) 

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk 

mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan wawancara 

secara langsung face to face antara interviewer dengan interviewee.
25

 Wawancara 

yang di tunjukkan kepada para petani budidaya pepaya tentang bagaimana analisis 

strategi pemasaran usaha budidaya pepaya di Pekon Way Jaha kabupaten tanggamus 

dalam meningkatkan  pendapatan  ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Sedangkan 

jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tersetruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik 

atau sifat permasalahan dari objek penelitian 

c. Dokumentasi  

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat 

catatan harian, cendra mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk  file, dan 

flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada 

ruang dan waktu.
26

 

5. Teknik Penglolaan 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. 

                                                             
24 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B (Jakarta: Alfabeta 2010),h 184 
25 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 

h. 138. 
26 Juliansah Noor, Metode Penelitian (Jakarta:Kencana,2011), h.141. 
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6.  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 digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data yang verbal 

atau masih dalam keterangan-keterangan saja.
27

 Analisis secara deskriptif kualitatif berupa 

kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang 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 yang sifatnya 

khusus. Metode ini digunakan 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 Pekon Way Jaha 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Ibid, hlm 117 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pemasaran dalam Konsep Bisnis 

 

1. Pengertian Pemasaran  

Pemasaran adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen melalui proses pertukaran dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan.
28

 Pemasaran juga merupakan suatu kegiatan perusahaan dalam membuat 

rencana, menentukan harga, promosi serta mendistribusikan barang dan jasa.
29

 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.
30

 Menurut Asosiasi Pemasaran 

Amerika (AMA) pemasaran adalah satu 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.
31

 

Kegiatan bidang pemasaran meliputi:
32

 

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 perusahaan yang berorientasi kepada konsumennya dengan kehandalan 

produk termasuk mengenai pelayanan didalamnya. 

2. 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.
33

 Menurut Suhardi Sigit, fungsi-fungsi pemasaran dapat digolongkan 

                                                             
28 Danang Sunyanto, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: CAPS, 2012), h.19 
29 Ibid, h. 19 
30 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta:Erlangga,2006), h.6 
31 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran,Edisi 12, (Jakarta,PT Indeks, 2007), h. 25 
32 Danang Sunyoto, Op.Cit, h. 25 
33 Danang Sunyoto, Op.Cit, h.36 
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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 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. 

3. Strategi pemasaran 

   Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
34

 Pemasaran merupakan 

proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan.
35

Menurut Tjipto strategi 

adalah suatu alat untuk menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang 

dipilih dan merupakan  pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan organisasi.
36

 

Kotler juga berpendapat bahwa strategi adalah sebagai rencana permainan untuk 

mencapai sasaran usaha dengan menggunakan pemikiran yang strategis.
37

 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 kegiatan yang akan 

                                                             
34 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Umum, 2008, h. 1340. 
35 Ibid, h. 1027. 
36 Tjipto, Fandi, Strategi Pemasaran, Jakarta:Andi, 1995, h. 3 
37 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Millinium 1, Jakarta: PT Prehindo, 1997, h. 75 
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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.
38

 Menurut Amstrong dan Kotler strategi pemasaran adalah pernyataan 

pokok tentang dampak yang diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada 

target pasar yang ditentukan.
39

 

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 sasaran   

tersebut.
40

Jadi, Strategi Pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar sasaran yang 

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

tersebut.
41

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 

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. 

4. 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 

                                                             
38 Sofjan Asauri, Manajemen Pemasaran, Rajawali ers, Jakarta, 2011, h. 168 
39 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Manajemen Pemasaran, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h,5. 
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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 rangka mendapatkan 

serta mempertahankan referensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang mereka.
42

 

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).
43

 

5. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran adalah alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan dan 

dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar 

sasaran.
44

 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. 

Untuk membangun sebuah strategi pemasaran yang efektif, suatu perusahaan 

menggunakan variable-variabel bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri atas: 
45

 

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,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 

                                                             
42Kotler Philip dan Keller K Lane, Menejemen Pemasaran, New jersey Prentice Hall 2007 ,h  
43 Assauri S, Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rajawali, 1993, h. 19 
44 Assauri S, Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rajawali, 1993, h. 19 
45 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Cet. Keenam, Alfabeta, 2004, Bandung, h. 176 



 

 

 

 

16 

16 

tingkat keberhasilan pemasaran yang diikuti oleh kepuasan konsumen.
46

 

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 

pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan.
47

  

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. 

2) (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 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:
48

 

a) Meningkatkan penjualan 

b) Mempertahankan dan memperbaiki market share 

                                                             
46 Murti   Sumarni   dan  Jhon   Soeprapto, Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan), (Yogyakarta: 

Liberty, Cetakan Kedua, 2013), h. 273-274 
47 Danang Sunyoto, Op. Cit, h. 69 
48 Ibid, h. 281 
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c) Menstabilkan tingkat harga 

d) Mengembalikan investasi 

e) Mencapai laba maksimum. 

3) Distribusi (Place)  

 Tempat atau saluran pemasaran merupakan kegiatan perusahaan yang 

membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Saluran distribusi merupakan 

rangkaian organisasi yang saling ketergantungan dan terlibat dalam proses untuk 

menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan dan dikonsumsi. Jadi, 

Place adalah menyediakan produk pada sebuah tempat yang nyaman bagi 

konsumen untuk mendapatkannya. Hal ini tentu penting agar perusahaan dalam 

melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Terlambat dalam penyaluran, 

perusahaan akan mengalami menurunya kualitas barang dan waktu tentunya 

menjadi kesempatan oleh pesaing. Untuk itulah diperlukan saluran disribusi yang 

tepat. Adapun macam-macam saluran distribusi sebagai berikut:  

a. Saluran Distribusi untuk barang konsumsi  

 Produsen ke konsumen  

Produsen menjual secara langsung ke konsumen.  

 Produsen –Pengecer- Konsumen  

Pengecer membeli barang dari produsen dan menjualkan ke konsumen  

 Produsen-Pedagang Besar-pengecer-Konsumen  

Produsen hanya menjuak barang ke pedagang besar saja, pengecer tidak 

bisa membeli barang ke produsen secara lansung, dalam pembelian 

pengecer melayani pembelian dari konsumen.  

 Produsen-Agen-Pengecer-Konsumen  

Produsen menggunakan perantara agen untuk mencapai pengecer besar 

maupun kecil sekaligus pada konsumen.  

 Produsen-Agen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen  

Produsen menggunakan perantara agen dan pedagang besar untuk 

menyalurkan barang ke pengecer dan konsumen.  

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.
49

 

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) 

 

 

                                                             
49 Murti   Sumarni   dan  Jhon  Soeprapto, Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan), 

(Yogyakarta: Liberty, Cetakan Kedua, 2013), h.296 
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Promosi yang digunakan penjual dengan mengadakan komunikasi secara 

indivisu atau berhadap langsung dengan konsumen. Dengan 

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.
50

 

 

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, 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.
51

 

Dalam fiqih muamalah kegiatan pemasaran juga merupakan kegiatan perdagangan 

jual beli. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:
52

 

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. 

1) Tukar menukar dengan harta benda lain dengan cara yang di bolehkan. 

2) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau 

memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang 

dibolehkan. 

3) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah hak 

milik secara tetap. 

                                                             
50 Ibid, 297-300. 
51 Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 1-2. 
52 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta,: Rajawali Pers, 2014), h. 67 
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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.
53

 

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- lebihkan atas barang yang dijual agar 

masyarakat tertarik untuk membeli barang. 

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: 

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. 

 

                                                             
53 Hussein Umar, Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen,(Gramedia Pustaka Utama, 2005),h.9 
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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 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. 

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) 
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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 

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 

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 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.
54
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D. Sejarah Singkat Pepaya California 

Pepaya California sebenarnya bernama pepaya Calina. Meski menyandang nama 

California, pepaya itu sebetulnya dikembangkan di kota Bogor yaitu salah satu dari beberapa 

pepaya unggul hasil pemulian yang membutuhkan waktu cukup lama untuk proses varietas. 

Tanaman pepaya California ini merupakan salah satu komoditas pertanian daerah tropis yang 

mempunyai peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai usaha agribisnis dengan 

prospek yang cukup menjanjikan.
55

 

Pohon pepaya California hanya memiliki tinggi lebih kurang 2 meter.Daunnya berjari 

banyak dan memiliki kuncung di permukaan pangkalnya. Buahnya tebal, warnanya hijau 

terang dan permukaannya rata, dagingnya kenyal, tebal, manis dan berwarna jingga 

kemerahan. Bobotnya berkisar antara 800 gram sampai dengan 1,24 Kg per buah2. Selain itu, 

pepaya California juga memiliki keunggulan lainnya jika dibandingkan dengan buah pepaya 

lainnya yaitu antara lain: buah pepaya California berumur genjah, cepat berbuah, dan daya 

simpan buah lebih lama yaitu mampu bertahan hingga 5 hari setelah di petik tanpa diberi 

pengawet serta tanaman pepaya California sangat mudah untuk dibudidayakan dimanapun 

baik di dataran rendah, menengah maupun di dataran tinggi. Bahkan tanaman ini dapat 

berkembang dengan baik di lahan gambut. 

Belakangan ini, permintaan pasar akan pasokan pepaya California, khususnya 

supermarket/hypermarket di kota-kota besar dalam dan luar negeri cukup tinggi. Akan tetapi, 

ketersediaan buah relatif terbatas, karena papaya unggulan ini belum dikenal secara luas di 

masyarakat khususnya masyarakat Lampung. Meskipun tanaman pepaya California sangan 

mudah untuk di budidayakan tetapi untuk memulai usaha budidaya Pepaya California ini 

seseorang membutuhkan modal yang cukup besar.
56

 

 

E. 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.
57

 

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).58 Pendapatan juga dapat diartikan sebagai penghasilan dari usaha pokok 

perusahaan atau penjualan barang atas jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba 

kotor.
59

 

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 

                                                             
55 Muh. Toufik, “Strategi Pengembangan Agribisnis Sayuran di Sulawesi Selatan”, Jurnal Litbang Pertanian, 

Vol. 2 No. 4 (Febuari 2012), h. 47- 48 
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57 Antonia. Syafei, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 204. 
58 Ahmad Ilham Solihin, Buku Pintar Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).h.621 
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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 usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atau jasa diikuti 

biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor.
60

 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.
61

 

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.
62

 

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 
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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 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.
63

 

 

4. Biaya dan Pendapatan Usahatani 

Menurut Soekartawi 2006, banyak istilah yang digunakan untuk menyatakan 

ukuran pendapatan dan keuntungan usahatani yaitu 

1. Pendapatan kotor usahatani adalah ukuran hasil perolehan total sumber daya yang 

digunakan dalam usahatani. Istilah lain untuk pendapatan kotor usahatani adalah nilai 

produksi atau penerimaan kotor usahatani. Nisbah seperti pendapatan kotor hektar atau per 

unit kerja dapat dihitung untuk menunjukkan intensitas operasi usahatani.  

2. Pendapatan kotor tunai didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan 

produk usaha tani. Pendapatan kotor tunai usahatani tidak mencakup pinjaman uang untuk 

keperluan usahatani yang berbentuk benda dan yang dikonsumsi.  

3. Pendapatan kotor tidak tunai merupakan pendapatan bukan alam bentuk uang, seperti 

hasil panen yang dikonsumsi, digunakan untuk bibit atau makanan ternak, digunakan untuk 

pembayaran, disimpan digudang, dan menerima pembayaran dalam bentuk benda. 

 4. Pengeluaran total usahatani didefinisikan sebagai nilai semua input yang habis terpakai 

atau dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. 

Pengeluaran usahatani mencakup pengeluaran tunai dan tidak tunai.  

5. Pengeluaran tunai adalah pengeluaran berdasarkan nilai uang. Jadi segala keluaran untuk 

keperluan usahatani yang dibayar dalam bentuk benda tidak termasuk dalam pengeluaran 

tunai. .  

7. Selisih antara pendapatan kotor usahatani dengan total pengeluaran usahatani disebut 

pendapatan bersih usahatani. Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang 

diperoleh keluarga petani akibat dari penggunaan faktor-faktor produksi.  

Untuk mengukur atau menilai penampilan usahatani kecil adalah dengan 

penghasilan bersih usaha tani. Ukuran ini diperoleh dari hasil pengurangan antara 

pendapatan bersih dengan bunga yang dibayarkan kepada modal pinjaman, biaya yang 

diperhitungkan, dan penyusutan. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan 

bahan- bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang 

diproduksi. Biaya produksi yang dikeluarkan dapat dibedakan dua jenis yaitu biaya 

eksplisit explicit cost dan biaya tersembunyi imputed cost. Biaya eksplisit explicit cost 

adalah pengeluaran-pengeluaran yang berupa pembayaran dengan uang untuk 

mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan seperti upah 

tenaga kerja luar keluarga TKLK, pengadaan semua benihbibit, pupuk, obat-obatan, dan 

lain-lain. Biaya tersembunyi imputed cost adalah tafsiran pengeluaran terhadap faktor-
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faktor produksi yang dimiliki antara lain biaya lahan milik sendiri, upah tenaga kerja dalam 

keluarga TKDK, bunga dana modal sendiri, alat-alat produksi yang dibuat sendiri dan 

benihbibit dari usaha yang lalu Sukirno, 2003.  

Biaya dalam cabang usahatani ini dibedakan menjadi dua yaitu biaya tunai dan 

biaya diperhitungkan. Biaya tunai disini merupakan pengeluaran dalam bentuk uang yang 

dikeluarkan oleh petani sendiri. Pengeluaran usahatani ini secara umum meliputi fixed cost 

atau biaya tetap dan variabel cost atau biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang 

sifatnya tidak dipengaruhi oleh besarnya produksi, sedangkan biaya variabel adalah biaya 

yang sifatnya berubah sesuai dengan besarnya produksi. Biaya tetap terdiri dari pajak 

lahan, penyusutan alat, tenaga kerja keluarga dan sewa lahan. Sedangkan biaya variabel 

terdiri dari biaya sarana produksi dan upah tenaga kerja. Biaya yang diperhitungkan adalah 

biaya yang dibebankan kepada usahatani untuk penggunaan tenaga kerja dalam keluarga, 

penyusutan alat-alat pertanian dan biaya imbangan sewa lahan. Biaya yang diperhitungkan 

digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan kerja petani jika sewa lahan 

dan nilai tenaga kerja dalam keluarga diperhitungkan. Ukuran yang sangat berguna untuk 

menilai penampilan usahatani kecil ialah penghasilan bersih usahatani. Angka ini diperoleh 

dari pendapatan bersih usahatani dengan mengurangkan bunga yang dibayarkan kepada 

modal pinjaman jika petani tersebut meminjam modal dari pelepas uang. Apabila 

penghasilan bersih usahatani ditambah dengan pendapatan rumah tangga yang berasal dari 

luar usahatani, seperti upah, dalam bentuk uang atau benda, maka diperoleh penghasilan 

keluarga. Bila untuk keperluan perumusan kebijakan atau perencanaan diperlukan 

penilaian terhadap kemiskinan atau sebaran pendapatan, maka ini harus didasarkan kepada 

penghasilan keluarga.  

Soekartawi, 2005 Selanjutnya, imbalan kepada tenaga kerja keluarga dapat 

dihitung dari penghasilan bersih usahatani dengan mengurangkan bunga modal petani yang 

diperhitungkan. Ukuran imbalan ini dapat dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang 

bekerja dalam usahatani untuk memperoleh taksiran imbalan kepada tiap orang. 

Pendapatan usahatani, jumlah biaya yang dikeluarkan dalam suatu usahatani dapat 

diketahui dengan menggunakan hubungan antara biaya keseluruhan dengan hasil produksi 

dalam satu kali proses produksi. Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam usahatani 

dihitung dengan rumus: Soekartawi, 2005 TC = FC + VC dimana: TC = Total Cost atau 

Biaya Total FC = Fixed Cost atau Biaya Tetap VC = Variable Cost atau Biaya Variabel 

Besarnya penerimaan usaha tani dapat ditentukan dengan menggunakan rumus: 

Soekartawi, 2005 TR = P x Q dimana: TR = Total Revenue atau Total Penerimaan P = 

Harga Produk yang diterima petani Q = Jumlah Produksi  Untuk mengetahui besarnya 

pendapatan yang dapat diperoleh dari produksi yang dihasilkan dapat ditentukan dengan 

rumus: Soekartawi, 2005 π = TR – TC dimana: π = Keuntungan yang yang diperoleh TR = 

Total Revenue atau Total Penerimaan TC = Total Cost atau Biaya Total Soekartawi 2005, 

menyatakan bahwa penerimaan pendapatan kotor dalam usahatani merupakan perkalian 

antara produksi fisik dengan harga jual atau harga produksi. Selain itu, menurut Rahardja 

dan Manurung 2000 menyatakan bahwa pendapatan total atau total revenue TR sama 

dengan jumlah unit output Q dikalikan dengan harga output per unit P. Pendapatan bersih 

atau keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya. Secara matematis 

analisis pendapatan dapat ditulis berikut: π = TR – TC = P x Q – VC + FC Keterangan: π = 

Pendapatan bersih atau keuntungan Rp TR = Total penerimaan Rp TC = Total biaya Rp P 

= Harga output Rp Q = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani FC = Biaya tetap 

Rp VC = Biaya variabel 
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F. 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 adalah hal yang paling mendasar 

distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.
64

 

          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:
65

 

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: 

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, 
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yaitu pertambahan nilai barang dagang. Dari pendapatan ini dapat dipahami bahwa laba 

itu ada karena adanya pertambahan pada nilai harta yang ditetapkan untuk berdagang.
66

 

 

G. Tinjauan Pustaka  

   Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil yang telah dilakukan oleh 

penelitian terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan di lakukan. Hasil 

penelitian yang berkaitan dengan analisis  strategi pemasaran usaha budiddaya pepaya 

terhadap peningkatan pendapatan yang di peroleh  masyarakat . 

Pertama, Satrawati dengan judul Strategi Pemasaran Biji Kakao dalam Meningkatkan 

Pendapatan Masyarakat Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu. 

Skripsi Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Hasil 

penelitian menujukan bahwa: PertamaStrategi pemasaran biji kakao dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat di Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu 

yaitu strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, strategi promosi. Kedua Faktor 

pedukung dan faktor penghambatdalam strategi pemasaran biji kakao dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat di Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu 

adalah adanya peningkatan pengetahuan para petani khususnya dalam budidaya tanaman 

kakao. Adapun faktor penghambat yaitu masih adanya kesulitan dari para petani untuk 

menghasilkan biji kakao yang berkulitas.
67

 

 Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Joko Wira Sanjaya 2020: “Strategi Pemasaran 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Syari’ah, Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan oleh petani pembibitan tanaman Desa 

Rimbo Panjang dalam meningkatkan pendapatan cukup memadai, dengan menerapkan system 

bauran pemasaran produk, price, place,promotion. Produk yang dipasarkan memiliki kualitas 

dari bibit unggul dengan menggunakan pupuk berkualitas. Penetapan harga menerapkan 

metode (Competitor Price) yang diikuti dengan kualitas produk. Tempat usaha yang 

digunakan sudah strategis mudah dijangkau konsumen, pendistribusian barang belum efektif 

dalam hal packaging, promosi yang diterapkan masih sangat sederhana yaitu menggunakan 

spanduk dan penjualan personal atau promosi langsung (Personal Selling), dinyatakan cukup 

baik, namun belum efektif. Dalam Ekonomi Syariah di simpulkan bahwa strategi pemasaran 

yang diterapkan sesuai dengan prinsip Islam. Produk yang ditawarkan halal, penetapan harga 

tidak merugikan kedua belah pihak, lokasi usaha yang sangat strategis mudah dijangkau 

konsumen, melakukan promosi dengan jujur, benar, lemah lembut dan penuh keikhlasan 

melayani konsumen.
68

  

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ita Nurcholifah , Strategi Marketing MIX dalam 

Perspektif Ekonomi Islam, Bisnis merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan pemahaman 

yang serius, mulai dari perencanaan apa yang akan dibuat nantinya pada tahap pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi. Langkah penting yang dapat dilakukan oleh para pelaku bisnis 

adalah dengan merencanakan strategi, sehingga tujuan dalam berbisnis untuk memperoleh 

keuntungan dan kemakmuran dapat tercapai. Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam 

bisnis adalah strategi bauran pemasaran. Ini adalah strategi bagaimana menerapkan 4P yang 

terdiri dari produk, harga, promosi dan tempat. Produk yang dibuat harus halal dan dibutuhkan 

oleh masyarakat, dan kualitas produk merupakan hal yang penting untuk diperhatikan para 
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pelaku bisnis. Harga suatu produk juga menjadi masalah serius yang harus dikelola dengan 

baik agar masuk akal dan kompetitif serta bebas riba. Promosi diarahkan untuk mendorong 

pembelian dengan menciptakan kesan positif terhadap suatu produk sehingga konsumen 

dibujuk untuk melakukan pembelian tanpa penipuan. Tempat juga bisa diartikan sebagai 

lokasi perusahaan. Lokasi suatu perusahaan / organisasi bisnis harus dapat diakses dengan 

mudah oleh masyarakat, seperti di sekitar pusat perbelanjaan dan lain sebagainya sehingga 

terhindar dari tindakan intersepsi oleh para spekulan sebelum melakukan pemasaran. Seorang 

pelaku bisnis harus dapat memilih lokasi yang berfungsi untuk mewakili perusahaan dan dapat 

diakses oleh publik.
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Keempat, Fredisius Sadir, Dian Tariningsih, Pande Komang Suparyana Pendapatan 

Usaha Tani Buah Naga (Studi Kasus di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten 

Tabanan)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan usahatani, menganalisis 

tingkat R / C rasio usahatani, dan mengetahui pemasaran buah naga di Desa Antap Kecamatan 

Selemadeg Kabupaten Tabanan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis pendapatan dan analisis saluran pemasaran. Rata-rata total biaya yang dikeluarkan 

untuk usahatani buah naga adalah Rp.1.733.300 / Area. Pendapatan rata-rata yang diperoleh 

dari usahatani buah naga adalah Rp2.868.000,00 / Area. Pendapatan rata-rata yang diperoleh 

adalah Rp.1.134.300 / Area. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pendapatan 

pengembangan buah naga di Selemadeg memiliki prospek yang baik karena selain mampu 

menekan impor buah dan berpeluang menembus pasar ekspor juga memberikan manfaat 

ekonomi yang tinggi bagi petani. Hal ini ditunjukkan dengan analisis R / C ratio usahatani 

buah naga sebesar 1,65 yang berarti layak. Saluran distribusi buah naga di Desa Antap 

langsung menuju ke pengepul pasar yang telah bekerjasama dalam pasar lokal di daerah 

Tabanan, dan beberapa pedagang di sekitar Desa Antap langsung mendatangi perkebunan 

Buah Naga untuk membeli buah dan menjualnya ke konsumen akhir.
70

 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mubarok, strategi pemasaran islami 

dalam meningkatkan penjualan pada Butik Calista, I-Economic vol.3. No 1. Juni 2017. Hasil 

penelitian ini Ditinjau dari perspektif strategi pemasaran Islami, Butik Calista telah sesuai 

menerapkan teori dan konsep strategi pemasaran Islami dan telah menjalankan konten Islami 

yang terdiri atas tiga hal pokok pertama, penerapan karakteristik pemasaran Islami; kedua, 

penerapan etika bisnis Islami; ketiga, mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW. 

Berdasarkan sifat Nabi Muhammad SAW yaitu : Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh.
71

 

Dari beberapa kajian pustaka yang penulis paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ada persamaan  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 

juga dilakukan dengan perspektif ekonomi islam, terdapat. 

perbedaan yaitu penelitian terdahulu  pada objek dan tempat yang di teliti yaitu petani 

budidaya pepaya yang ada di pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus  
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H. Kerangka Pikir 

Dalam memperhatikan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka pada bagian ini 

akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir untuk 

kedepannya. Landasan yang dimaksud akan  mengarahkan penulis untuk menemukan data dan 

informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. 

Untuk itu maka penulis menguraikan landasan berpikir penelitian ini yaitu berlandaskan dari 

Al Qur’an dan Sunnah sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam perspektif 

ekonomi Islam. Pekon Way Jaha  memiliki potensi pertanian budidaya pepaya  menjanjikan 

dengan adanya sumber daya manusia, dan areal lahan yang cukup luas yang dapat dijadikan 

usaha budidaya pepaya, Disamping itu permintaan buah pepaya california yang cukup tinggi 

yang merupakan tantangan dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan 

pendapatan petani, secara umum Peningkatan pendapatan petani tidak terlepas dari pola 

strategi pemasaran yang dilakukan. 

Pekon Way Jaha merupakan Pekon yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor 

utama penopang perekonomiannya. Dan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada sub sektor 

pertanian yaitu papaya California yang termasuk dalam produk Holtikultura. Berkembangnya 

usaha budidaya papaya  akan sangat berpangaruh untuk meningkatkan Pendapatan .Oleh 

karena itu, diperlukan pembuatan strategi atau Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

stratrategi pemasaran usaha budidaya pepeya yang dilakukan petani budidaya pepaya di Pekon 

Way Jaha dalam meningktakan  pendapatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

31 

Gambar 1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data di Olah Oleh Peneliti, 2020) 
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Tabel 6 

Definisi Operasional Variabel 

No  Operasional 

Variabel 

Sub Variabel Indikator Pertanyaan 

1. 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 pepya 

kalifornia dijual dalam 

kondisi buah segar atau 

diolah menjadi 

produk lain? 

2.Kualitas. 

(Muhammad Ismail 

Yusanto, dan M. 

Karebet 

Widjayakusuma 2002) 

1.Bagaimana upaya 

petani menjaga kualitas 

pepaya? 

2.Apakah produk yang 

ditawarkan merupakan 

produk yang berkualitas 

dan sesuai dengan 

yangdijanjikan? 

3.Apakah para petani 

sudah menghindari 

praktek 

berproduksi yang 

haram? 

3.Karakteristik. 

(Swasth dan Sukotjho, 

2000) 

1.Apakah ada 

karakteristik/ciri khusus

 produk pepaya  

di Pekon Way Jaha  

2. Price (Harga). 

(Muhammad Ismail 

Yusanto dan M. 

Karebet 

Widjayakusuma, 

2002) 

1.Daftar Harga. 

(Swastha dan 

Sukotjho, 2000) 

1.Bagaimana strategi  

petani pepaya  dalam 

menentukan standar 

harga? 

 

2.Jangka waktu 

pembayaran. (Swastha 

dan Sukotjho, 2000) 

1.Bagaimana sistem 

pembayaran hasil panen 

pepaya? 

 

 

 

3.Harga sesuai dengan 

kualitas. (Muhammad 

Ismail Yusanto 

dan  M. Karebet 

1.Harga yang di tetapkan 

oleh petani pepaya 

apakah memberatkan 

konsumen atau tidak? 

4.Penentuan harga 

secara adil dan tidak 

merugikan. 

(Muhammad Ismail 

Yusanto dan M. 

Karebet 

1.Apakah harga yang 

ditentukan sudah secara 

adil dan tidak ada pihak 

yang 

dirugikan satu sama 

lain? 

3.Place 

(tempat/distribusi) 

(Swasth dan Sukotjho, 

1. Saluran Pemasaran. 

(Swasth dan Sukotjho, 

2000) 

1.Prduk Pepaya  yang 

dihasilkan dijual 

langsung kekonsumen 
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2000) atau melalui agen? 

2.Lokasi. (Swasth dan 

Sukotjho, 2000) 

1.Didistribusikan 

kemana saja hasil panen 

pepaya? 

3.Peningkatan dan 

pembagian 

hasil.(Muhammd 

Ismail Yusanto  dan 

M. Karebet 

Widjayakusuma, 

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 pepaya? 

2.Model periklanan. 

(Buchari Alma, 2004) 

 

1.Apakah petani di 

Pekon Way Jaha 

menerapkan 

modelpromosi 

periklanan ? 

3.Personal 

selling. (Buchari 

Alma, 2004) 

 

2.Apakah  petani di 

Pekon Way Jaha 

menerapkan teknik 

promosi personal 

selling? 

4.Publikasi (Buchari 

Alma, 2004) 

1.Apakah  petani  di 

Pekon Way Jaha 

menerapkan teknik 

promosi personal 

selling? 

 Pendapatan usaha 

tani, Pendapatan 

kotor tunai sebagai 

nilai uang yang 

diterima dari 

penjualan produk 

usaha tani 

(Soekartawi 2006) 

5.Lahan. (Suratiyah, 

2009) 

1.Luas Lahan. 

(Suratiyah, 2009) 

1.Berapa luas lahan yang 

digunakan untuk 

penanaman pepaya? 
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