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ABSTRAK 

Pesatnya perkembangan dunia usaha serta semakin 

kompleksnya sistem perekonomian dewasa ini menyebabkan 

perusahaan-perusahaan mengalami tantangan dalam menjual 

produknya di pasar. Munculnya persaingan-persaingan diantara 

produsen dalam memasarkan produk mereka ke pasaran merupakan 

persoalan yang mutlak dan merupakan tantangan yang tidak dapat 

dihindarkan oleh pimpinan perusahaan. Dengan banyaknya 

perusahaan yang memproduksi barang dan jasa mau tidak mau akan 

melahirkan kondisi yakni persaingan yang ketat dalam pemasaran 

produk tersebut, dan tentu yang dapat unggul dalam persaingan ini 

akan ditentukan oleh sistem dan strategi pemasaranya yang paling 

efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh dan perspektif etika bisnis Islam 

terkait bauran pemasaran menggunakan media sosial Instagram 

terhadap tingkat penjualan bisnis online. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. 

Jenis penelitian adalah penelitian asosiatif. Variabel independen 

dalam  penelitian ini adalah bauran pemasaran, sedangkan variabel 

dependennya adalah tingkat penjualan. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan Sampel purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak dan 

ditentukan oleh peneliti. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis yaitu uji t secara parsial, uji f secara 

simultan dan uji determinasi (R 
2
)pengolahan data dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 22.00 for windows. 

Hasil penelitian ini ditunjukan dengan menggunakan uji 

hipotesis parsial (t), simultan (F) dan R
2
. Hasil uji parsial (t), 

simultan (F), dan R
2 

menunjukan variabel product (X1), price 

(X2), place (X3), and promotion (X4) terhadap tingkat penjualan 

(Y). Hasil uji (t) yang paling segnifikan terletak pada variabel 

product (X1) Thitung > Ttabel (3,924 > 2,876)  dengan nilai 

signifikansi 0,035 < 0,05. Hasil uji simultan (F) menunjukkan 

bahwa nilai F-hitung sebesar 11, 019 lebih besar dari F tabel yaitu 
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(11, 019>3,71) dengan signifikansi sebesar 0,000<0,005. Hasil uji 

statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai R
2 

= 0.780.  

Jadi, 0 < 0.780 < 1 dan sehingga dapat dinyatakan bahwa 78,0 % 

tingkat penjualan (Y) dipengaruhi oleh variabel baruan pemasaran 

(X), sedangkan sisanya sebesar 22,0% dipengaruhi oleh faktor lain.  

 

Kata Kunci: Bisnis Online, Media Sosial Instagram, bauran 

pemasaran, Tingkat penjualan, dan Etika Bisnis 

Islam 
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MOTTO 
 

 

ا تَأُْكلُىْ  وا ٖٓ اَِّلا قَلِْيًًل هِّ بُلِو 
  ٧٤َى قَاَل تَْزَزُعْىَى َسْبَع ِسنِْيَي َداَبًۚا فََوا َحَصْدتُّْن فََرُزْوهُ فِْي ُسْنْۢ

ا تُْحِصنُْىَى ثُنا يَأْتِْي ِهْيْۢ بَْعِد ٰذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد ياأُْكْلَي َها قَدا  وا   ٧٤ْهتُْن لَهُيا اَِّلا قَلِْيًًل هِّ

 ٧٤ ࣖثُنا يَأْتِْي ِهْيْۢ بَْعِد ٰذلَِك َعاٌم فِْيِو يَُغاُث النااُس َوفِْيِو يَْعِصُسْوَى 

 

“ Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun 

(berturut-turut) sebagaimana biasa  kemudian apa yang kamu tuai 

hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu 

makan. Kemudian setelah  itu akan datang tujuh (tahun) yang 

sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 

menghadapi nya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit 

gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di 

mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu 

mereka memeras (anggur).” 

(Q.S Yusuf : 47 - 49) 

 

Allah SWT tidak pernah mengatakan hidup akan selalu mudah 

tapi Allah SWT berjanji dalam Qs. Al- Insyirah : 

5 “maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan”.  So keep up the spirit and be an 

optimistic person. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman penulis menjelaskan 

dan tegaskan judul skripsi ini adalah sebagai berikut “Pengaruh 

Bauran Pemasaran Menggunakan Media Sosial Instagram 

Terhadap Tingkat Penjualan Bisnis Online Dalam Etika Bisnis 

Islam” ( Studi Pada Toko Tas Dikromoshop Sukarame Bandar 

Lampung)”.  

Maka terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting 

yang terkandung dalam judul sebagai berikut: 

1. Pengaruh merupakan istilah penelitian disebut dengan akibat 

asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai 

satu variable dengan variabel lainnya.
1
 

2. Bauran pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis 

yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, 

promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan 

perusahaan.
2
 

3. Media Sosial adalah segala bentuk media di internet yang 

memungkinkan user atau penggunanya bisa dengan mudah 

berpartisipasi didalam kehidupan maya dengan 

mempresentasikan dirinya maaupun dengan berinteraksi, 

bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna 

lainnya dan membentuk ikatan sosial secara virtual yang 

dimanfaatkan sebagai pembentuk sarana pergaulan sosial secara 

online dan tak kasat mata di internet.
3
 

4. Instagram adalah sebuah aplikasi media social dari smarthphone 

yang khusus digunakan untuk bertukar informasi dengan filter 

digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring social 

                                                           
1Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2012), H. 

212. 
2Danang Sunyoto, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran (Konsep, Strategi, 

Dan Kasus), CAPS, Yogyakarta, 2014, Hlm. 18 
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: ALFABETA, 

2016).H. 11 
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termasuk milik instagram sendiri. Salah satu fitur unik yang 

dimiliki insatgram adalah memotong photo menjadi bentuk 

persegi, sehingga tammpak seperti kamera kodak instamatic dan 

polanoid serta mampu melakukan edit photo sebelum diunggah 

dan photo-photo yang diunggah juga tidak terbatas.
4
 

5.  Tingkat penjualan berarti diukur berdasarkan unit produk yang 

terjual, yaitu jumlah unit penjualan nyata perusahaan dalam 

suatu periode tertentu.
5
 

6. Bisnis Online merupakan bisnis yang dalam produksi, 

distribusi, pemasaran penjualan dan pengiriman produk 

menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi.
6
 

7. Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun 

keyakinan tentang suatu hal.
7
 

8. Etika Bisnis Islam  

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral 

yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah 

bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan 

menemtukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh 

dilakukan oleh seorang individu.
8
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan dunia usaha serta semakin 

kompleksnya sistem perekonomian dewasa ini menyebabkan 

perusahaan-perusahaan mengalami tantangan dalam menjual 

produknya di pasar. Munculnya persaingan-persaingan diantara 

produsen dalam memasarkan produk mereka ke pasaran merupakan 

persoalan yang mutlak dan merupakan tantangan yang tidak dapat 

dihindarkan oleh pimpinan perusahaan. Dengan banyaknya 

perusahaan yang memproduksi barang dan jasa mau tidak mau akan 

                                                           
4  Maria Ulfa, Efektifitas Instagram Dalam Mempromosikan Penjualan 

Kamar Batiqa Hotel Pekanbaru, Jom Fisip Vol. 5 No.1- Maret 2020, H.5 
5 Ronald J Ebert Ricky W Grififfin Frederick A Strarke And George 

Dracopouluos, Business Essentials (Canada: Pearson Education Canada, 2014).H. 112 
6 Rulli Nasrullah, Media Sosial (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2019).H. 7 
7Basu Swasta And Irawan, Manajemen Pemasaran Modern (Yogyakarta: 

Liberty, 2001). H. 7 
8 Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islam, Terj. Muhammad (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 3 
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melahirkan kondisi yakni persaingan yang ketat dalam pemasaran 

produk tersebut, dan tentu yang dapat unggul dalam persaingan ini 

akan ditentukan oleh sistem dan strategi pemasaranya yang paling 

efektif dan efisien.
9
 

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan dimana strategi merupakan suatu cara mencapai tujuan 

dari sebuah perusahaan. Menurut Swastha strategi adalah 

serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana 

sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuan.
10

 

Sedangkan pemasaran menurut Kothler dan Amstrong adalah 

sebuah proses sosial manajerial, dimana individu-individu dan 

kelompok- kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

mereka inginkan, melalui penciptaan dan pertukaran produk serta 

nilai dengan pihak lain.
11

 Dalam melakukan  kegiatan pemasaran 

ada beberapa tujuan yang akan di capai baik tujuan jangka pendek 

maupun tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya 

untuk menarik konsumen terutama untuk produk baru diluncurkan, 

sedangkan jangka panjang dilakukan untuk mempertahankan 

produk-produk yang sudah ada agar tetap eksis.
12

 

Menurut Philip Kotler mendefinisikan marketing mix 

(bauran pemsasran) adalah “perangkat variabel-variabel pemasaran 

terkontrol yang terkontrol yang perusahaan gabungkan untuk 

menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran”.
13

 

Salah satu unsur dalam strategi pemasaran adalah strategi bauran 

pemasaran. Strategi ini merupakan strategi yang dijalankan 

perusahaan, yang berkaitan dengan penentuan bagaimana 

perusahaan menyajikan penawaran produk dengan segmen pasar 

                                                           
9Masnah, Hapid, Haedar, Strategi Pemasaran Industri Kue Bagea Dalam 

Meningkatkan Volume Penjualan Di Masamba Kabupaten Luwu Utara, Jurnal 

Equilibrium Vol.2 No.1 Tahun 2012., H. 58 
10  Nurahmi Hayani, Manajemen Pemasaran Bagi Pendidikan Ekonomi, 

(Pekanbaru: Suska Press, 2012),  H. 86 
11Philip Kotler Dan Gray Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran. Penerjemah 

Alexander Sindoro, (Jakarta : PT Indeks, 2004), Edisi Ke-9, Jilid 1, h.7 
12 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 168 
13

 Sahade dan Chalid Imran Musa, Manajemen Pemasaran, (Makassar: 

Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar), h. 23.  
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tertentu.
14

 Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi 

pemasaran untuk menyampaikan informasi secara luas, 

memperkenalkan suatu produk barang dan jasa, merangsang 

konsumen untuk memberi bahkan menciptakan preferensi pribadi 

terhadap image suatu produk. Oleh karena itu bauran pemasaran 

dianggap sebagai salah satu unsur strategi yang paling potensial di 

dalam memasarkan produk.   

Strategi bauran pemasaran yaitu : produk, harga, promosi 

dan tempat  sangat berperan terutama pada keadaan persaingan 

yang semakin tajam dan perkembangan akan permintaan barang. 

Didalamya keadaan persaingan yang sangat tajam dewasa ini 

terutama dalam pasar pembeli, peranan penetapan harga dan 

promosi penjualan sangat penting terutama untuk membangun 

komitmen dan loyalitas pelanggan. 

Penjelasan di atas sesuai dengan firman Allah SWT pada 

surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi: 

 

ِ إِن ُكىحُْم إِيَّايُ  ُكْم َوٱْشُكُسو۟ا ّلِِلَّ ِث َما َزَشْقىََٰ َٰٓأَيُّهَا ٱنَِّريَه َءاَمىُى۟ا ُكهُى۟ا ِمه طَيِّبََٰ يََٰ

 جَْعبُُدونَ 
 

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah 

kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. 

Berdasarkan ayat di atas dapat diartikan terhadap hubungan 

bauran pemasaran dengan tingkat penjualan adalah penjualan yang 

baik artinya penjualan yang disesuikan dengan keuntungan dan 

kerugian sehingga rezeki yang didapat merupakan rezeki yang 

berkah dari Allah SWT. 

Ayat di atas diperjelas dengan firman Allah SWT surat An-

Nur ayat 54 yang berbunyi: 

 

ا  َم َوَعهَْيُكم مَّ ًِ َما ُحمِّ ُسىَل ۖ فَإِن جََىنَّْى۟ا فَإِوََّما َعهَْي َ َوأَِطيُعى۟ا ٱنسَّ قُْم أَِطيُعى۟ا ٱّلِلَّ

ُغ ٱْنُمبِيهُ  ُسىِل إَِّلَّ ٱْنبَهََٰ ْهحُْم ۖ َوإِن جُِطيُعىيُ جَْهحَُدو۟ا ۚ َوَما َعهًَ ٱنسَّ   ُحمِّ

                                                           
14  Sofian Assauri, Manajemen Pemasaran (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004),  

198.  
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“Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; 

dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu 

adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu 

sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. 

Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. 

Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan 

(amanat Allah) dengan terang". 

Pemasaran merupakan bagian dari bentuk muamalah yang 

diperbolehkan dalam Islam sepanjang dalam prosesnya masih 

mematuhi peraturan dalam Islam dan menjauhi larangannya. 

Singkat kata, pemasaran merupakan praktik muamalah berdasarkan 

prinsip syariah Islam yang melibatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan guna memperoleh manfaat dan nilai. Dengan 

demikian, pemasaran merupakan bentuk kesepakatan bisnis yang 

dibuat oleh manusia untuk ditaati oleh pihak-pihak yang 

berkomitmen.
15

  

Alqarasha menyebut bahwa ayat ini sebagai kelonggaran 

yang terinspirasi dari hadis marfu yang diriwayatkan oleh Salman 

bahwa apa yang dihalalkan dalam kitabnya adalah halal dan apa 

yang diharamkan dalam kitabnya adalah haram. Semua ini 

menunjukkan bahwa sedikitnya beban dan luasnya kelonggaran 

bukanlah kebetulan melainkan kehendak Allah agar syariah Islam 

senantiasa abadi dan kekal sehingga sesuai dengan setiap zaman, 

daerah, dan keadaan apapun.
16

   

Lebih lanjut Hermawan menguraikan karakteristik dari 

syariah marketing ini terdiri atas beberapa unsur yaitu:  

1. Theisis (Rabbaniyah  

2. Etis (Akhlaqiah),   

3. Realistis (Al-Waqiiyyah),   

4. Humanistis (Humanistis).
 17

  

                                                           
15

 Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, PEMASARAN 

SYARIAH Teori, Filosofi, dan Isu-Isu Kontemporer, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2017), h. 20-21.  
16

 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, 

Marketing Syariah, (Bandung: Mizan, 2006), h. 37.  
17

 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis 

Syariah, (Bandung, Alfabeta, 2009), h. 258-259  
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Theisis (Rabbaniyah), yakni berdasarkan Ketuhanan, yaitu 

satu keinginan bulat, bahwa semua gerak gerik manusia selalu 

berada dibawah pengawasan Ilahi, Yang Maha Kuasa, Maha 

Pencipta, Maha Pengawas. Nilai Rabbaniyah ini melekat atau 

menjadi darah daging dalam pribadi setiap Muslim, sehingga dapat 

mengeram perbuatan-perbuatan tercela dalam dunia bisnis.  

Etis (Akhlaqiah), artinya semua perilaku berjalan diatas 

norma etika yang berlaku umum. Etika adalah kata hati, dan kata 

hati ini adalah kata yang sebenarnya, the will of God, tidak bisa 

dibohongi. Sebab itu, hal ini menjadi panduan para marketer 

syariah selalu memelihara setiap tutur kata, perilaku dalam 

berhubungan bisnis dengan siapa saja, konsumen, penyalur, toko, 

pemasok ataupun saingan.  

Realistis (Al-Waqiiyyah), artinya sesuai dengan kenyataan, 

jangan mengada-ada apalagi yang menjurus kepada kebohongan. 

Semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada realita, 

tidak membeda-bedakan orang, suku dan warna kulit, semua 

tindakan penuh dengan kejujuran. Bahkan ajaran Rasulullah 

tentang sifat realistis ini ialah jika anda menjual barang ada 

cacatnya, maka katakan kepada calon pembeli bahwa barang ini 

ada sedikit cacat.  

Humanistis artinya berperi kemanusiaan, hormat 

menghormati sesama, marketing berusaha membuat kehidupan 

menjadi lebih baik. Jangan sampai kegiatan marketing malah 

sebaliknya merusak tatanan hidup dimasyarakat, seperti hidupnya 

gerombolan hewan. Juga dari segi marketer sendiri, jangan sampai 

menjadi manusia serakah, mau menguasai segalanya, menindas 

dan merugikan orang lain.  

Koltler dan Amstrong menyatakan bahwa bauran pemasaran 

(marketing mix) adalah sekumpulan alat pemasaran taktis 

terkendali yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran pemasaran 

yang dimaksud dalam defenisi tersebut mencangkup empat 
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variabel, yakni produk  (product), harga (price), tempat (place), 

dan promosi (promotion).
18

 

Media promosi yang akhir-akhir ini yang sedang marak dan 

banyak diminati oleh sebagian besar orang karena pertumbuhannya 

yang cukup pesat serta mudah digunakan adalah instagram. 

Instagram menjadi aplikasi media social yang semakin popular 

sebagai alat komunikasi bisnis Online shop.
19

Dengan 

menggunakan instagram sebagai media promosi, mampu 

meminimalisir pengguna biaya.Selain biaya, waktu dan tenaga 

yang dikeluarkan tidak banyak. Segi promo melalui media online 

shop toko online merupakan kegiatan jual beli yang antara penjual 

dan pembeli tidak bertemu secara fisik.
20

Instagram merupakan 

media sosial yang paling sering digunakan keempat setelah 

Youtube 43% facebook 41%, dan Whatsapp 40% daninstagram 

38%.
21

 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur Arisa bahwa 

perluanya strategi pemasaran pada suatu objek penelitian baik dari 

segi produk, harga, tempat, dan promosi. Akantetapi meskipun 

telah diterapkan strategi pemasaran volume penjualannya 

mengalami fluktuasi, hal itu dapat dilihat dari target dan realisasi 

penjualan Rahmat Batik Lampung bulan Januari sampai Juni 2016 

berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18  Kotler Philip, Manajemen Pemasaran. Edisi Kelima  (Jakarta : Erlangga. 

2007),  20. 
19www.kominfo.go.id  di Akses Di Sukarame Pukul  12:33 Tanggal 26 

Februari 2020. 
20  Fadli Harisa Ramadhan, Pemanfaatan Media Sosial Instagram Akun 

@Mr.Creampuff Sebagai Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan, Jom Fisip Vol. 4 

No. 2 – Oktber 2017 h.2 
21  www.nataconnexindo.com di Akses Di Sukarame Pukul 17:20 Pada 

Tanggal 26 Februari 2020 

https://www.kominfo.go.id/index.php./content/detail/4286/pengguna+internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/sorotan
https://www.nataconnexindo.com/blog/5-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-Indonesia


 8 

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penjualan Periode Januari – 

Juni 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

u

m

b

sumber: Laporan Penjualan Rahmat Batik Lampung bulan januari –juni 

2016  

 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-

rata pencapaian target penjualan batik sebesar 94,8% namun jika 

dilihat dari tingkat penjualan setiap bulannya, cenderung 

mengalami penurunan dan fluktuasi. Penjualan tertinggi terjadi 

pada bulan Januari dan Februari yang masing-masing sebesar 

1.256 pcs dan 1.221 pcs dengan rata-rata penjualan 125,6% dan 

122,1%. Pada bulan april dan mei pencapaian target mengalami 

penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 72% dan 66,4%. 

Toko Tas Dikromoshop Bandar Lampung merupakan Toko 

Tas yang memang menggunakan konsep Islami, dan berusaha 

menerapkan hal tersebut. Dikromoshop Bandar Lampung 

mewajibkan setiap karyawati berbusana muslim yang sempurna. 

Hal ini dilakukan agar nuansa Islami benar-benar terasa ketika 

pengunjung berelanja di Toko Tas Dikromoshop Bandar Lampung. 

Disaat banyak perusahaan-perusahaan besar menolak 

memperkerjakan wanita berjilbab, toko Diskromoshop justru 

mewajibkan setiap karyawatinya untuk berjilbab. Kewajiban untuk 

salat jangan sampai dilupakan meskipun dalam keadaan sibuk. Hal 

ini yang selalu diterapkan oleh rahap putra kepada karyawannya, 

bahkan sebanyak apapun pelanggan yang datang, sholat jangan 

Bulan 

Penjualan 
Pencapaian 

Target 

(Dalam %) 

Target 

(Dalam 

Pcs) 

Realisasi 

(Dalam Pcs) 

Januari 1.000 1.221 122% 

Februari 1.000 1.256 125,6% 

Maret 1.000 975 97,5% 

April 1.000 720 72% 

Mei 1.000 664 66,4% 

Juni 1.000 853 85,3% 

Jumlah 6.000 5.689 94,8% 

Rata- Rata 1.000 948 94,8% 
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sampai mereka ketinggalan. Karena sholat adalah tiang ibadah, dan 

bekerja adalah bagian dari jihad.  

Dalam rangka untuk target laba Toko Tas Dikromoshop 

Bandar Lampung harus memberikan pelayanan yang baik kepada 

konsumen dan memberikan rasa aman kepada konsumen. Salah 

satu usaha yang paling ditekankan perusahaan untuk meningkatkan 

penjualan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada 

konsumen dengan bersikap sebaik mungkin dalam memberikan 

pelayanan supaya konsumen merasa nyaman dalam berbelanja. 

Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa karyawan pada 

Toko Tas Dikromoshop Bandar Lampung ternyata masih ada yang 

menunjukkan sikap yang tidak diharapkan. Berdasarkan hasil 

wawancara terhadap salah seorang pelanggan Toko Tas 

Dikromoshop Bandar Lampung bahwa adanya karyawan yang 

kurang ramah dalam melayani para pelanggan atau konsumen.  

Dikromoshop memanfaatkan instagram dengan banyak 

fungsi menjadi tempat yang menjanjikan untuk memasarkan dan 

mempromosikan produk online-nya berupa tas. Produk yang dijual 

oleh Dikromoshop selalu ditawarkan dalam bentuk photo dan vidio 

yang berada di dunia maya. Dikromoshop memudahkan 

konsumennya untuk melihat produknya yang dijual dan dapat 

langsung memberi komentar dibawah photo yang diminati dengan 

respon yang cepat dan ramah oleh akun Dikromoshop. Sampai 

sekarang akun Dikromoshop memiliki jumlah follower instagram 

sebanyak 140k, terbukti dengan tabel data omset yang dimiliki oleh 

Dikromoshop. Berikut ini merupakan data penjualan  baik offline 

maupun online Dikromoshop Tahun 2018-2019: 
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Sumber Data : Data Penjualan Dikromoshop Diolah tahun 2021 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penjualan melalui 

online mampu menunjukkan penjualan yang baik. Dalam hal ini, 

promosi online melalui instagram berjalan sesuai dengan harapan 

Dokromoshop. Melalui instagram, banyak konsumen yang 

membeli produk Dikromoshop  meskipun datang ke offline secara 

langsung. erdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih 

dalam suatu tulisan bentuk skripsi dengan judul ”Pengaruh 

Bauran Pemasaran Menggunakan Media Sosial Instagram 

Terhadap Tingkat Penjualan Binsis Online Dalam Perspektif 

Etika Bisnis Islam (Studi pada Toko Tas Dikromoshop 

Sukarame Bandar Lampung)”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran (product, price, place, 

and promotion) menggunakan media sosial instagram terhadap 

tingkat penjualan Toko Tas Dikromoshop Sukarame Bandar 

Lampung secara parsial? 

2. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran (product, price, place, 
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and promotion) menggunakan media sosial instagram terhadap 

tingkat penjualan Toko Tas Dikromoshop Sukarame Bandar 

Lampung secara simultan? 

3. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran (product, price, place, 

and promotion) menggunakan media sosial Instagram terhadap 

tingkat penjualan bisnis online menurut Perspektif Etika Bisnis 

Islam? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Didalam setiap penelitian tentutunya memiliki tujuan yang 

mendasari mengapa penelitian tersebut dilakukan. Berdasarkan 

rumusan masalah di atas, maka penulis membuat tujuan penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bauran pemasaran 

(product, price, place, and promotion) menggunakan media 

sosial instagram terhadap tingkat penjualan Toko Tas 

Dikromoshop Sukarame Bandar Lampung secara parsial. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bauran pemasaran 

(product, price, place, and promotion) menggunakan media 

sosial instagram terhadap tingkat penjualan Toko Tas 

Dikromoshop Sukarame Bandar Lampung secara simultan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bauran pemasaran 

(product, price, place, and promotion) menggunakan media 

sosial Instagram terhadap tingkat penjualan bisnis online 

menurut Perspektif Etika Bisnis Islam 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang 

dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil 

penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini agar mendapatkan 

tambahan literature atau referensi dan memberikan sumbangan 

pemikiran serta menambah ilmu pengetahuan penulis dan 

pembaca mengenai bidang keilmuan ilmu-ilmu ekonomi Islam 
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yang berkaitan dengan strategi promosi dalam meningkatkan 

penjualan online shop. 

2. Secara Praktis  

a) Bagi Penulis 

Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekan teori 

yang diterima selama perkuliahan dan juga pengetahuan dan 

pengalaman. 

b) Bagi Pemilik Toko 

Sebagai bahan informasi/masukan bagi pemimpin 

perusahaan atau pemilik toko untuk mempertimbangkan 

kebijakan khususnya tentang strategi promosi dalam 

meningkatkan penjualan produk online shop di toko 

tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bauran Pemasaran 

1. Konsep Bauran Pemasaran 

Meningkatkan omzet penjualan, perusahaan 

membutuhkan kegiatan pemasaran sebagai penghubung antara 

perusahaan dan konsumen. Menurut Harper, dkk “pemasaran 

adalah suatu proses sosial yang melibatkan kegiatankegiatan 

penting yang memungkinkan individu dan perusahaan 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan 

hubungan pertukaran”.
1

 Menurut Setiyaningrum dkk 

“pemasaran adalah sebuah subjek yang sangat penting dan 

dinamis, karena pemasaran menyangkut kegiatan sehari-hari 

dalam sebuah masyarakat”.
2
  

Bauran pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang 

terpadu dan saling menunjang satu sama lain. Keberhasilan 

perusahaan dibidang pemasaran didukung oleh keberhasilan 

dalam memilih produk yang tepat, harga yang layak, saluran 

didtribusi yang baik, dan promosi yang efektif.
3

 Menurut 

Kotler dan Amstrong bauran pemasaran adalah perangkat alat 

pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, yang dipadukan 

oleh perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan 

oleh pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari segala 

sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

memempengaruhi permintaan produknya.
4
 

Sadono Sukirno dkk, mendefinisikan bauran pemasaran 

sebagai sekumpulan kegiatan yang saling berhubungan, yang 

disusun untuk tujuan mengetahui kebutuhan konsumen dan 

                                                           
1 Boyd. Harper W. Dkk. Manjemen Pemasaran. Edisi 2. Jakarta, h. 67 
2 A. Setyaningrum. Prinsip-Prinsip pemasaran. Marketing Asociation. 2015. 

Alfabeta. Bandung, h. 89 
3  M Fuad dkk, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 

2001, h.128 
4   Kotler Dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi VIII, (Jakarta: 

Erlangga, 2001), h. 71-72 
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seterusnya, mengembangkan barang yang dibutuhkan, 

dibutuhkan, menentukan harganya, mendistribusikann-nya, 

serta mempromosikannya.
5
 Bauran pemasaran adalah sebuah 

peta ide dari strategi pemasaran yang perlu dipikirkan oleh 

perusahaan untuk mewujudkan strategi pembeda yang telah 

ditentukan, bauran pemasaran terdiri dari produk yang dijual, 

strategi promosi, penentu harga produk, tempat dan pelayanan 

yang digunakan.
6
  

Dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan 

kegiatan pemasaran yang dilakukan secara tertapu. Artinya 

kegiatan ini dilakukan secara berasamaan diantara elemen-

elemen yang ada dalam marketing mix itu sendiri. Setiap 

elemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan 

dari yang lain.
7
 

 

Menurut Malau, Bauran pemasaran adalah intergrasi 

perencanaan kegiatan pemasaran melalui empat komponen, 

yaitu produk, harga, promosi dan penyalur yang digabungan 

bersama-sama.  

a. Produk. Produk adalah barang nyata atau tidak nyata yang 

dapat dijual kepada orang lain. Aspek produk yang 

diciptakan itu dapat di spesifikasi dengan benda atau jasa  

b. Harga. Ini mengacu pada jumlah uang yang harus dibayar 

oleh pembeli agar mendapat produk yang kita jual. Hal ini 

merupakan proses menetapkan nilai produk dalam bentuk 

harga moneter.  

c. Promosi. Promosi adalah aspek informasi produk kepada 

konsumen. Ini termasuk periklanan, promosi penjualan, 

publisitas, hubungan masyarakat, sponsorship, yang 

mengacu pada berbagai metode untuk mempromosikan 

produk, merek, atau perusahaan.  

d. Penyalur atau distribusi. Mengacu pada penyaluran produk 

                                                           
5 Sadono Sukirno, Dkk, Pengantar Bisnis (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 

209 
66  Hendro, Dasar Dasar Kewirausahaan, (Jakarta:Pt Gelora Aksara Pratama, 

2011), h., 389 
7 Kasmir, Manajemen Perbankan, (jakarta: Rajawali Pers, 2012)., h. 213 
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agar sampai ke pelanggan. Misalnya, orang yang menjual 

langsung kepada pembeli atau ritel. Penyalur ini kadang-

kadang disebut juga tempat jualan, mengacu pada saluran 

dimana suatu produk atau jasa dapat diperoleh oleh 

konsumen.
8
 

 

Kotler menyebutkan konsep bauran pemasaran 

(marketing mix) terdiri dari 4P, yaitu: price (produk), price 

(harga), place (tempat saluran/distribusi), dan promotion 

(promosi). 

a. Strategi Produk   

Menurut Kotler Produk adalah sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian untuk 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, sehingga dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan.
9

 Strategi produk 

dalam hal ini adalah menetapkan cara dan penyedian 

produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat 

memuaskan para konsumennya dan sekaligus dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka 

panjang, melalui peningkatan penjualan dan peningkatan 

share pasar.  

Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang 

ditawarkan perusahaan kepada para sasaran. Dalam 

mengembangkan bauran pemasaran, suatu produk disini 

meliputi: ragam, kualitas, desain, fitur,kemasan dan nama 

merk.
10

 

Didalam strategi marketing mix, staretegi produk 

merupakan unsur yang paling penting, karena dapat 

mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pemilihan jenis 

produk yang akan dihasilkan dan dipasarkan akan 

menentukan kegiatan promosi yang dibutuhkan, serta 

penentuan harga dan cara penyalurannya. Tujuan utama 

                                                           
8 Malau. Bauran Pemasaran. Salemba Empat. Jakarta, 2017, h 104 
9   Mohammad Ato’Illah,  Analisis Pengembangan Produk Untuk 

Meningkatkan Volume Penjualan Pupuk, Jurnal WIGA Vol. 5 No. 1, Maret 2015, h. 3   
10 Kotler, Philip & Gary Armstrong.Prinsip-Prinsip Pemasaran. (Jakarta: 

Erlangga, 2008), h. 62 



 16 

strategi produk adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar 

yang dituju dengan meningkatkan kemampuan bersaing 

atau mengatasi persaingan.
11

 

b. Strategi Harga  

Menurut Kotler harga adalah sejumlah uang yang 

dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara luas  

harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen 

untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap 

sebuah produk atau jasa.
12

 Dalam penetapan harga perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik 

langsung maupun tidak langsung.  

Faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah 

harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, adanya 

peraturan pemerintah dan faktor lainnya. Faktor yang 

mempengaruhi dalam penetapan harga adalah harga produk 

sejenis yang dijual oleh pesaing, pengaruh harga terhadap 

hubungan antara produk subsitusi dan harga dalam jangka 

kredit, serta potongan harga (discount).
13

 

Indikator-indikator yang mencirikan harga menurut kotler 

yaitu:  

1) Keterjangkauan harga  

2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk   

3) Daya saing harga   

4) Kesesuaian harga dengan manfaat produksi. 

5) Harga mempengaruhi daya beli konsumen.  

6) Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan. 

 

c. Strategi Tempat/Saluran Distribusi  

Menurut Swastha  dalam jurnal Annisa at al, 

“distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen 

untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai 

                                                           
11 Sofjan Asauri, Manajemen Pemasaran, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 199-

200 
12  Annisa Et Al, Penerapan Strategi Bauran Pemasaran Pada Mebel Ud. Jati 

Indah di Jember, Jurnal (Unej) 2015, h., 6 
13 Sofjan Asauri, Manajemen Pemasaran, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 223-

224 
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ke konsumen atau pemakai industri. Adapun elemen bauran 

pemasaran tempat atau saluran distribusi yaitu meliputi 

kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi 

pelanggan sasaran yang meliputi antara lain: saluran 

distribusinya, pemilahan lokasi, persediaan, transportasi 

dan cakupan logistik. Penyaluran merupakan kegiatan 

penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau 

konsumen pada waktu yang tepat.  

Oleh karena itu, kebijakan penyaluran merupakan 

penentuan saluran pemasaran (marketing channels) dan 

distribusi fisik (physical distribution). Kedua faktor ini 

mempunyai hubungan yang sangat erat dalam keberhasilan 

penyaluran dan sekaligus keberhasilan pemasaran produk 

perusahaan. Efektivitas penggunaan saluran distribusi 

diperlukan untuk menjamin tersedianya produk di setiap 

mata rantai saluran tersebut.
14

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dari keputusan 

mengenai tempat yaitu, sebagai berikut:  

a)  Sistem transportasi perusahaan  

b) Sistem penyimpanan  

c) Pemilihan saluran distribusi  

Dalam sistem transportasi mengenai tempat antara 

lain keputusan tentang pemilihan alat transportasi, 

penentuan jadwal pengiriman, rute yang harus ditempuh 

dan seterusnya. Dalam sistem penyimpanan harus 

menentukan letak gudang yang baik untuk menyimpan 

bahan baku maupun lokasi menyimpan barang jadi, 

peralatan dan lainnya. Sedangkan pemilihan saluran 

distribusi menyangkut keputusan tentang pengguna 

penyalur (pedagang besar, eceran, dll) dan bagaimana 

menjalin kerja yang baik dengan penyalur.   

d. Strategi Promosi  

Strategi promosi adalah tindakan perencanaan, 

implementasi, dan pengendalian komunikasi dari organisasi 

kepada pelanggan dan audiens sasaran (target audiences) 

                                                           
14Ibid…, h.98 
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lainnya. Promosi digunakan untuk memberikan informasi 

kepada orang-orang tentang produk dan mempersuasi 

pembeli/target pasar, saluran distribusi, dan publik untuk 

membeli mereknya.
15

 

Usaha perusahaan untuk mempengaruhi dengan 

merayu (persuasive communication) calon pembeli, melalui 

pemakaian segala unsur acuan pemasaran disebut promosi. 

Kombinasi dari unsur-unsur atau peralatan promosi dikenal 

dengan acuan/bauran promosi (promotion mix) yang terdiri 

dari: advertensi, personal selling, promosi penjualan (sales 

promotion), dan publisitas (publicity). 

1) Advertensi, merupakan suatu bentuk penyajian dan 

promosi dari gagasan, barang atau jasa yang dibiayai 

oleh suatu sponsor tertentu yang bersifat nonpersonal. 

Media yang sering digunakan dalam advertensi ini 

adalah radio, televisi, majalah, surat kabar dan billboard. 

2) Personal selling, merupakan penyajian secara lisan 

dalam suatu pembicaraan dengan seorang atau lebih 

calon pembeli dengan tujuan agar dapat teralisainya 

penjualan.  

3) Promosi penjualan (sales promotion), yang merupakan 

segala kegiatan pemasaran selain personal selling, 

advertansi dan pubsilitas, yang merangsang pembelian 

oleh konsumen dan keefektifan agen seperti pameran, 

pertunjukan, demonstrasi dan segala usaha penjualan 

yang tidak diakukan secara teratur atau kontinyu. 

Biasanya sales promotion dilakukan pada periode 

tertentu. Tujuan diadakan sales promotion:  

a) Menarik pembeli baru.  

b) Memberi penghargaan kepada pemakai lama.   

c) Meningkatkan daya beli.   

d) Menghindarkan konsumen lari ke merek lain  

e) Meningkatkan jumlah penjualan jangka pendek.  

 

                                                           
15 Lingga Purnama, Startegic Marketing Plan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2001), h. 150 
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4) Publisitas (publicity) merupakan usaha untuk 

merangsang permintaan dari suatu produk secara 

nonpersonal dengan membuat, baik yang berupa berita 

yang bersifat komersial tentang produk tersebut di dalam 

media tercetak atau tidak, maupun hasil wawancara 

yang disiarkan dalam media tersebut. Tujuan dari 

publicity ialah untuk memberikan citra yang baik dari 

masyarakat terhadap perusahaan.
16

 

Melelui publicity dapat dibentuk pandangan baik dan 

mencegah berita berita negatif terhadap perusahan.   

 

2. Tinjauan Umum Strategi Bauran Pemasaran Perspektif 

Etika Bisnis Islam  

a. Pengertian pemasaran islami   

Menurut Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, 

pemasaran islami adalah sebuah disiplin bisnis strategis 

yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders-

nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad 

serta prinsip-prinsip Al-Qur’an dan Hadis.
17

 

Menurut Kertajaya sebagaimana dikutip Bukhari 

Alma dan Donni Juni Priansa, bahwa secara umum 

pemasaran islami adalah strategi bisnis, yang harus 

memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, 

meliputi seluruh proses, menciptakan, menawarkan, 

pertukaran nilai, dari seorang produsen, atau satu 

perusahaan, atau perorangan, yang sesuai dengan ajaran 

Islam.
18

 

Pemasaran menurut persepektif syariah adalah segala 

aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk 

                                                           
16 Lingga Purnama, Startegic Marketing Plan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2001), h. 268 
17  Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah: 

Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer, Bandung: 

Alfabeta, 2014, h. 340 
18 Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah: 

Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer, Bandung: 

Alfabeta, 2014, h. 343 
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kegiatan penciptaan nilai (volue creating aktivities) yang 

memungkinkan siapapun melakukannya bertumbuh serta 

mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi 

kejujuran, keadilan, dan keikhlasan yang sesuai dengan 

proses yang berprinsip pada akad muamalah islami atau 

perjanjian transaksi bisnis islami. Jadi secara umum strategi 

pemasaran islami adalah strategi pemasaran yang 

berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Qur’an dan Hadis. 

 

b. Konsep Pemasaran 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 

pedagang melakukan bisnis tidak sekedar keuntungan 

materi (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah 

keuntungan inmaterial (spiritual).
19

 

Terdapat 4 kosep karekteristik yang terdapat pada 

syariah marketing, Yaitu:
20

 

1)  Ketuhanan (rabbaniyah)  

Ketuhanan atau rabbaniyah adalah satu keyakinan 

yang bulat, bahwa semua gerak gerik manusia selalu berada 

di bawah pengawasan Allah Swt. Salah satu ciri pemasaran 

syariah adalah sifatnya yang religius. Jiwa seorang syariah 

marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang 

bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, 

sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas 

pemasaran yang dilakukan. Dalam setiap langkah, aktivitas, 

dan kegiatan yang dilakukan haru selalu menginduk kepada 

syariat Islam. 

 

 

                                                           
19 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis. 

Jakarta. 2002, h. 86-69 
20M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung : 

ALFABETA, 2012), h.  22 
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2)  Etis (akhlaqaniyyah) 

Etis atau akhlaqaniyyah artinya semua perilaku 

berjalan diatas norma etika yang berlaku umum. Etika 

adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata yang 

sebenarnya, tidak bisa dibohongi. Seorang penipu yang 

mengoplos barang, menimbun barang, mengambil harta 

orang lain dengan jalan yang bathil pasti hati kecilnya 

berkata lain, tetapi karena rayuan setan maka ia tergoda 

berbuat curang, ini artinya ia melanggar etika dan tidak 

menuruti apa kata hati sebenarnya.  

 

3) Realistis (al-waqi’yyah) 

Realistis atau al-waqi’yyah artinya sesuai dengan 

kenyataan, tidak mengada-ada apalagi yang menjurus 

kepada kebohongan. Syariah marketing bukanlah konsep 

yang eksklusif fanatik, anti modernitas, dan kaku, 

melainkan konsep pemasaran yang fleksibel. 

4) Humanitas (insaniyyah)  

Humanitas atau insaniyyah yang artinya 

berprikemanusiaan, hormat-menghormati antar sesama. 

Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih 

baik. Jangan sampai kegiatan pemasaran malah sebaliknya 

merusak tatanan hidup dimasyarakat, menjadi kehidupan 

bermasyarakat terganggu. Dan juga dari segi pemasaran 

sendiri, jangan sampai menjadi manusia serakah, mau 

menguasai segalanya, menindas dan merugikan orang 

lain.
21

 

 

3. Implementasi Starategi Pemasaran Dalam Etika Bisnis 

Islam  

Di dalam mengelola sebuh 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 

                                                           
21 Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah: 

Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer, Bandung: 

Alfabeta, 2014, h. 350-351 



 22 

finansial semata, akan tetapi keberhasilan itu harus diukur pula 

melalui tolak ukur moralitas dan nilai etika dangan landasan 

nilai sosial dalam agama.  

Implementasi atau penerapan dari pemasran 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 berhubungan dengan 

pelanggan, dalam bertransaksi dengan nasabah, dan dalam 

membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya. 

 

b. Amanah (terpercaya, kredibel) 

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, 

dan kredibel. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk 

memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. 

 

c. Fathanah (cerdas) 

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual, 

kecerdasan atau kebijaksanaan. Dalam bisnis, implikasi 

sifat fathanah adalah bahwa segala aktivitas dalam 

manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan, 

dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk 

mencapai tujuan.  

 

d. Tabligh (komunikatif) 

Sifat tabligh artinya komunikatif dan argumentitatif, 

seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan-

keunggulan produknya dengan jujur dan tidak harus 

berbohong dan menipu pelanggan. Dia harus menjadi 

seorang komunikator yang baik yang bisa berbicara benar 

dan bi al-hikmah (bijaksana dan tepat sasaran) kepada mitra 

bisnisnya.
22

 

 

                                                           
22Kertajaya dan sula, syariah marketing, h. 120-135 
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4. Bauran Pemasaran Perspektif Etika Bisnis Islam  

Pemasaran dengan manggunakan strategi bauran adalah 

suatu strategi pemasaran untuk melayani pelanggan dengan 

cara memuaskannya melalui product, price, place, dan 

promotion (4P).
23

 

a. Produk (Product).  

Berarti menawarkan produk yang terjamin 

kualitasnya. Produk yang dijual harus sesuai dengan selera 

serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nabi 

Muhammad SAW dalam praktik elemenproduk selalu 

menjelaskan kualitas barang yang dijualnya. Kualitas 

produk yang dipesan oleh pelanggan selalu sesuai dengan 

barang yang diserahkan. Seandainya terjadi 

ketidakcocokan, beliau mengajarkan, bahwa pada 

pelanggan ada hak khiyar, dengan cara membatalkan jual 

beli, seandainya terdapat segala sesuatu yang tidak cocok.  

”Dua orang yang berjual beli masing-masing 

mempunyai hak pilih (untuk meneruskan jual beli atau 

tidak) selama keduanya belum pernah berpisah.Jika 

keduanya berlaku jujur dan berterus terang menjelaskan 

(keadaaan barang yang diperjual belikan), maka keduanya 

akan mendapat berkat dari jual beli mereka tetapi jika 

mereka berdusta dan menyembunyikan cacat, hilanglah jual 

beli mereka.” Kejujuran adalah kunci utama dalam 

perniagaan Muhammad SAW kejujuran adalah cara yang 

termurah walaupun sulit dan langka ditemukan sekarang. 

Jika kita menjual produk dengan segala kelebihan dan 

kekuranganya kita ungkapkan secara jelas, maka yakin 

produk itu akan terjual dan juga akan dipercayai oleh 

konsumen. Dan mereka tidak akan meninggalkannya 

karena merasa tidak dibohongi dengan ucapan.
24

 

                                                           
23  Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah: 

Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer, Bandung: 

Alfabeta, 2014, hlm. 359-361 
24 Thorik Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo, Marketing Muhammad, 

(Bandung: Madania Prima, 2007), h.58-59 



 24 

b. Harga (Price) 

Islam mengajarkan penetapan harga yang sesuai dan 

tidak memberatkan konsumen untuk membelinya, serta 

harga yang ditetapka haruslah sesuai dengan kualitas 

produk yang di jual. Dalam aturan harga islam 

menganjurkan peraturan untuk berlaku adil dan tidak 

merugikan salah sati pihak. Seperti dalam QS. An-Nahl 

ayat 90: 

 

                         

                        

       

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl ayat 

90)
25

 

 

Berdasarkan ayat tersebut, menyatakan bahwa umat 

islam diwajibkan berlaku adil dan juga melarang 

melakukan perbuatan  yang dibenci Allah, dengan berlaku 

adil akan memberikan kebaikan untuk semua 

pihak.Penetapan harga ini tidak mementingkan keinginan 

pedagang sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan 

kemampuan daya beli masyarakat. Pada ekonomi Barat, ada 

taktik menetapkan harga setinggi-tingginya yang disebut 

"skimming price". Dalam ajaransyariah tidak dibenarkan 

mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi harus dalam 

                                                           
25Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya 30 juz, (Bandung: CV. 

Media Fitrah Rabbani, 2012) h. 277  
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batas-batas kelayakan. Dan tidak boleh melakukan perang 

harga dengan niat menjatuhkan pesaing, tapi bersainglah 

secara fair, bikin keunggulan dengan tampil beda dalam. 

Kualitas dan layanan yang diberikan. 

Pada dasarnya harga diserahkan pada kedua belah 

pihak antara penjual dan pembeli sebagaimana keterangan 

diawal, namun dalam keadaan tertentu penentuan harga 

oleh yang berwenang bisa dijalankan dalam arti sebatas 

“pengawasan harga”. pengaturan harga diperlukan bila 

kondisi pasaar tidak menjamin adanya keuntungan disalah 

satu pihak. Pentingnya penetapan harga yang benar 

merupakan kunci bagaimana konsumen akan tertarik untuk 

mambelinya dikarnakan harga yang ditawarkan tidak 

memberatkan konsumen untuk membelinya, sehingga 

tercipta keadailan yang merupakan prinsip islam yang harus 

dipegang serta tidak ada yang merasa saling merugikan 

akan tetapi merasa saling menguntungkan dan merasa puas 

diantara penjual dan pembeli.
26

 

 

c. Lokasi/Distribusi (Place).  

Prinsip utama konsep distribusi menurut pandangan 

islam  ialah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan 

agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, dengan 

demikian kakayaan yang ada dapat melimpah secara merata 

dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. 

Distribusi diatas mempunyai makna yang luas dan dalam 

arti penyebaran dan penukaran hasil produksi lain islam 

telah meberikan tuntunan yang wajib diikuti oleh pelaku 

ekonomi muslim allah swt telah menjelakan dalam Qs. Al 

Baqarah ayat 3: 

 

                              

 

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang 

                                                           
26Abdul aziz. Etika bisnis persfektif islam. Bandung alfabeta, 2013, h. 95 
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mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang 

Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah: 3)
27

 

 

Perusahaan memilih saluran distribusi atau 

menetapkan tempat untuk kegiatan bisnis. Dalam perspektif 

Barat, para penyalur produk berada di bawah pengaruh 

produsen, atau bahkan sebaliknya para penyalur dapat 

melakukan tekanan-tekanan yang mengikat kaum produsen, 

sehingga produsen tidak bisa lepas dari ikatan penyalur.  

Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang atau 

perantara memotong jalur distribusi dengan melakukan 

pencegatan terhadap pedagang dari desa yang ingin menjual 

barangnya ke kota. Mereka dicegah di pinggir kota dan 

mengatakan bahwa harga barang bawaan mereka sekarang 

harganva jatuh, dan lebih baik barang itu dijual kepada 

mereka yang mencegah. Hal ini sangat dilarang oleh Nabi 

Muhammad SAW.  

Tidak boleh orang kota menjadi perantara niaga bagi 

orang desa Biarkanlah orang memperoleh rizki allah satu 

dari yang lainnya  ( HR Muslim) Kemudian dalam hal 

perantara, para tengkulak yang suka menjalankan politik 

ijon, dan membeli buah di atas pohon, yang ditaksir berapa 

harganya. Hal ini dilarang Nabi Muhammad tidak 

dibenarkan membeli buah di atas pohon, karena belum jelas 

jumlah hasilnya, sehingga jual beli itu meragukan.  

 

d. Promosi (Promotion).  

Banyak pelaku bisnis menggunakan teknik promosi 

dengan memujimuji barangnya setinggi langit dan tidak 

segan-segan mendiskreditkan produk saingan. Bahkan ada 

kejadian, produk pesaing dipalsukan kemudian dilepas ke 

pasar sehingga pesaingnya memperoleh citra tidak baik dari 

masyarakat. Tidak boleh mengatakan bahwa modal barang 

ini mahal jadi harganya tinggi, dan sudah banyak orang 

yang membeli produk ini, tapi kenyataannya tidak. Untuk 

                                                           
27 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya 30 juz, (Bandung: CV. 

Media Fitrah Rabbani, 2012) h. 2 
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melariskan jual belinya, pedagang tidak segan-segan 

melakukan sumpah palsu, padahal hal tersebut merusak, 

sesuai dengan hadis berikut:  

Sumpah yang diucapkan untuk melariskan dagangan, 

dapat merusak keuntungan (HR Muslim). Hal ini  tidak 

dibenarkan, para penjual main mata dengan teman-

temannya agar pura-pura berminat dengan barang yang 

dijual dan membelinya dengan harga mahal sesuai dengan 

harga yang diminta oleh penjual. Ini disebut najasi, praktik 

ini sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep 

penjulan produk Nabi Muhammad SAW, tidak pernah 

melebihkan produknya dengan tujuan untuk memikat 

pembeli.  

Nabi Muhammad SAW tidak pula mengatakan 

sumpah-sumpah yang berlebihan kepada pembeli untuk 

melariskan dagangannya. Apabila ada yang bersumpah, 

Nabi Muhammad SAW menyarankan orang itu untuk tidak 

melakukan sumpah itu secara berlebihan. Menurut Beliau 

sumpah palsu meruakan perbuatan cara yang tercela. 

Dengan hanya menjual keunggulan produk tanpa 

memberikan faktor-faktor yang mendukung ataupun efek 

samping yang  mungkin muncul, berarti sama dengan 

melakukan kebodohan pada konsumen. 

 

B. Media Sosial 

1. Pengertian Media Sosial 

Kemajuan teknologi telah memudahkan orang untuk 

mengekspresikan diri dan mendapatkan berita dengan cepat 

melalui platfrom media sosial. setiap harinya sebagian besar 

dari kita menggunakan beberapa media sosial sekaligus. Entah 

itu untuk komunikasi pribadi, promosi diri, atau kegiatan 

marketing. Media sosial bagi kebanyakan merk dapat 

membantu mendapatkan bisnis. Media sosial dapat 

menciptakan brand awaress.  

Media sosial (social media) merupakan sebuah media 

online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah 

berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, 
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jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring 

sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling 

umum digunakan oleh masyarakat diesluruh dunia.
28

 

Andres Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan 

media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasisi 

internet yang membagun diatas dasar ideologi dan teknologi 

web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran 

usergenerated content.
29

 

Menurut Nasurullah dalam Muhammad Hanafi media 

sosial adalah medium di internet yang memungkinkan 

pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, 

bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain 

dan membentuk ikatan sosial secara virtual.
30

 

Dewasa ini, praktek pemasaran dengan sosial media 

mulai berkembang dan digunakan sebagai alat setrategi 

pemasaran produk, mempromosikan merek, dan brand suatu 

perusahaan. Sosial media merupakan tempat berkumpulnya 

orang-orang yang ingin berbagi informasi dan tempat untuk 

mencari teman baru serta berinteraksi dengan teman lain secara 

online. 

 

2. Efektifitas Media Sosial 

Menurut Nasrullah media sosial paling baik dipahami 

sebagai suatu kelompok baru  dari online media, yang sebagian 

besar memiliki karakteristik sebagai berikut:
31

 

a. Participation & Engagement, social media  mendorong 

kontribusi dan umpan balik dari semua orang yang tertarik. 

Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton 

                                                           
28  R. Agus Baktiono dan I Putu Artaya, ”Memilih Media Sosial Sebagai 

Sarana Bisnis Online melalui Pendekatan Uji Categorical” , Jurnal Manajemen 

Kinerja, Vol. 2 No. 2 (Agustus 2016), h. 3 
29  Fela Asmaya, ”Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Prilaku 

Prososial Remaja Di Kenagarian Koto Bandung” , JOM FISIP, Vol. 2 No. 2 (Oktober 

2015), h. 2 
30 Muhammad Hanafi, ”Penggunaan Penggunaan Medai Sosial Facebook 

Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Fisip Universitas Riau” , JOM FISIP, Vol. 3 

No. 2 (Oktober 2016), h. 5 
31 Rulli Naseullah, Prilaku Konsumen (Yogyakarta: CV Gerbang Media 

Aksara, 2012) h. 8. 
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(audience).  

b. Openness, sebagian besar layanan me dia sosial terbuka 

untuk menerima umpan balik dari prtisipasi. Media 

mendorong suatu atau voting, komentar dan membuat 

konten. Konten yang dilindungi password disukai 

pengguna. 

c. Conversation, bila tradisional media berbicara tentang 

komunikasi broadcast (konten yang ditransmisikan dan 

didistribusikan kepada audience), social media berbicara 

tentang komunikasi yang lebih baik, yaitu metode 

percakapan komunikasi dua arah.  

d. Community, social media memungkinkan komunikasi 

untuk terbentuk dengan cepat dan dapat berkomunikasi 

dengan efektif. Komunikasi berbagai minat yang sama, 

seperti pencinta fotografi, masalah politik, masalah musik 

atau hiburan, bahkan sebuah acara TV favorit. 

e. Connectedness, sebagian besar media sosial berkembang 

karena keterhubungan mereka, yaitu dengan cara 

memanfaatkan link yang mengarahkan untuk berpindah ke 

sumber websit yang lain.  

f. Media sosial mampu memenuhi keinginan pengguna untuk 

berinteraksi secara interaktif dan berpartisipasi pada apa 

yang mereka minati. Karna luasnya berkomunikasi yang 

interaktif serta jangkauan global yang dimiliki media sosial. 

maka saat ini banyak perusahaan baik nasional maupun 

internasional memanfaatkan media sosial untuk melakukan 

komunikasi pemasaran produk dan jasa yang dijual kepada 

para pelanggan. 

 

 

3. Bentuk Komunikasi Pemasaran di Media Sosial 

Komunikasi pemasaran di era media sosial tidak terlepas 

dari komunikasi pemasaran di Internet. Dan bentuk 

komunikasi pemasaran di internet yang umum digunakan 

yaitu:  

a. Periklanan melalui media sosial  

Menurut Belch dalam Deddy Septian periklanan 
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melalui media sosial adalah segala bentuk komunikasi 

nonpersonal berbayar, tentang sebuah organisasi, produk, 

jasa, atau ide yang menggunakan media sosial sebagai 

medianya. Kata “berbayar” menunjukan bahwa sebuah 

pesan periklanan biasanya menggunakan media yang harus 

dibayar sedangkan kata “nonpersonal”menunjukan bahwa 

pesan dalam periklanan disampaikan pada kelompok orang 

atau individu secara bersamaan dengan menggunakan 

media masa.
32

 

b. Pemasaran melalui media sosial (sosial media marking)  

Selain iklan online, para pemasar juga menggunakan 

social community yang terdiri dari berbagai bentuk 

interaksi muali dari forum (kaskus atau fashionesdaily) 

situs  jejaring sosial (Facebook atau Multiply), dunia virtual 

(second life, there, atau kaneva), games, situs berbagi 

(flickr atau youtube) hingga mikroblogging (twitter). 

Menurut Tuten dalam Deddy Septian pemasaran melalui 

media sosial adalah salah satu periklanan yang 

menggunakan media social community dimana pengiklan 

atau pemilik merek dapat langsung berinteraksi dan 

menbangun dialok dengan para konsumennya.
33

 

c. Indikator Promosi Melalui Social Media  

Menurut Hauer dalam M. Fariz Syahbani dan Arry 

Widodo strategi promosi social media ada empat yaitu:
34

 

1) context (konteks), adalah bagaimana kita membentuk 

sebuah cerita atau pesan (informasi) seperti bentuk dari 

sebuah pesan itu sendiri, penggunaan bahasa maupun isi 

dari pesan tersebut.  

2) Communication (komunikasi), adalah bagaimana 

berbagi cerita atau pesan (informasi) sebaik kita 

mendengar, merespon dan tumbuh dengan berbagai cara 

                                                           
32   Deddy Septian, ”Strategi Komunikasi Pemasaran Cafe Tong Susu 

Pekanbaru Dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen” , JOM FISIP, Vol. 3 No. 1 

(februari 2016), h. 6 
33Ibid…, h.57 
34 M. Fariz Syahbani dan Arry Widodo, ”Food Blogger Istagram: Promotion 

Through Social Medai”. Jurnal Ecodemica,Vol. 1, No. 1 (April 2017), h. 49-50 
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yang membuat pengguna merasa nyaman dan pesan 

tersampaikan dengan baik.  

3) collaboration (kolaborasi), adalah bagaimana bekerja 

sama untuk membuat segala hal menjadi lebih baik.  

4) connection (koneksi), adalah bagaimana memelihara 

hubungan yang telah terbina. 

 

4. Instagram  

a) Pengertian Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan 

video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, 

mengambil video, dan juga menerapkan filter digital dan 

membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial 

lainnya.
35

Instagram  merupakan salah satu  media sosial 

yang dapat digunakan sebagai promosi produk atau jasa. 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbasis Android 

yang memungkinkan penggunanya mengambil foto, 

menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri. 

Nama Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan 

fungsi aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan”, 

seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal 

dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat 

menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di 

dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal 

dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri 

adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain 

dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat 

mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, 

sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima 

dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram berasal dari 

instan-telegram.
36

 

 

                                                           
35 Maria Ulfa, Efektifitas Instagram Dalam Mempromosikan Penjualan Kamar 

Batiqa Hotel Pekanbaru, Jom Fisip Vol. 5 No. 1 – April 2018, h. 5 
36https://id.m.wikipedia.org/wiki/intagram diakses pada tanggal 28 Oktober 

2020 pukul 18.48  
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b) Manfaat instagram  

Instagram dapat menjadi tempat untuk menemukan 

berbagai macam informasi dari berita, hiburan, promosi 

produk, hingga kegiatan sehari-hari orang lain. Instagram 

juga dapat menjadi wadah untuk mendapatkan eksistensi 

bagi orang yang menggunakannya. Selain itu, Instagram 

merupakan media sosial yang dinilai paling efektif sebagai 

sarana promosi oleh pengelola industri di dunia.  

Pentingnya Instagram sebagai sarana promosi terlihat 

dari sebagian besar pengelola yang menempatkan personil 

khusus untuk mengelola Instagram dan menyediakan dana 

khusus untuk promosi melalui Instagram. Dengan cara 

memposting foto dan video mereka dapat berbagi dengan 

teman-temannya, berkomunikasi dengan orang baru, atau 

bahkan menggunakannya untuk tujuan lain seperti 

berdagang, berdakwah, dan lain-lain.
37

 

 

c) Fitur- fitur yang terdapat pada instagram 

Instagram dapat mengambil, mengelola, mengedit, 

memberi efek filter dan membagikan foto dan video tersebut 

kesemua orang yang mengikuti akunnya di Instagram. 

Instagram juga dapat digunakan untuk mengunggah video 

dan membuat story yang 18:56mengunggahnya ke akun 

pengguna dan dapat dilihat oleh pengikutnya dalam batas 

waktu 24 jam dari pengunggahan story tersebut. Bahkan 

pengguna juga dapat melakukannya secara live sehingga 

pengikut pengguna tersebut dapat langsung melihat kegiatan 

yang sedang dilakukan oleh pengguna dan berinteraksi 

dengannya menggunakan komentar.  

Tidak hanya itu Instagram menyajikan kelebihan-

kelebihan dalam mengolah foto & video sebelum dibagikan 

ke akun Instagram, tidak hanya nilai estetika tetapi juga 

etika artinya lebih bermanfaat untuk orang lain. Sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Bambang dwi atmoko, 

                                                           
37https://www.google.co.id/amp/s/iventkampus.com/blog/detail/1403/manfaat-

instagram/amp diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul. 13.08 
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fitur Instagram ada Lux, Filter, Tilt-shift, Hastag (#), 

Mentions, Follow, Share, Like and comment.  

Hastag merupakan fitur ataupun konten dari 

Instagram yang memudahkan untuk membubuhkan topik 

tertentu dalam bentuk tagar pada setiap update-an dan utuk 

mengkategorikan foto dan video yang sama. Fitur ini penting 

karena sangat memudahkan utuk menemukan foto ataupun 

video termasuk tentang keislaman yang tersebar di 

Instagram dengan label tertentu. Mentions merupakan fitur 

ataupun konten dari Instagram yang memudahkan untuk 

memanggil dan menyapa pengguna lain untuk memberikan 

informasi tertentu baik dari akun kita maupun dari akun lain, 

juga untuk mempersingkat ketika kita ingin menyebut nama 

orang agar tidak terjadi kesalahan ketika ingin 

mencamtumkan di caption ataupun saat menggunaknnya di 

kolom komentar. Follow merupakan fitur ataupun konten 

yang penting dari Instagram, karena Instagram adalah salah 

satu media komunikasi, dikatakan komunikasi jika ada 

interaksi antar pengguna lain di Instagram, untuk 

mendapatkan teman atau pengguna lain tersebut 

menggunakan follow. Like & comment merupakan fitur 

ataupun konten dari Instagram yang dari sini kita dapat 

mengetahui seberapa besar kualitas foto atupun video yang 

kita bagikan tidak hanya dilihat dari kualitas gambarnya 

namun juga dari makna ataupun penjelasan dari gambar 

tersebut yang dituangkan dalam caption. Sedangkan 

komentar memudahkan untuk menjaga tali silaturahmi 

dengan komunikasi didalamnya, karena komentar tidak 

hanya kritik saran dan pujian tetapi masukan sesuai konten 

apa yang kita bagikan. 

 

d) Kelebihan instagram sebagai media promosi 

1) Butuh Modal yang Minim  

Kelebihan aplikasi instagram sudah menjadi hal 

yang banyak diketahui oleh semua orang, untuk 

mendapatkan aplikasinya pun sangat mudah hanya 

dengan mendownload pada website. Namun perlu diingat 
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bahwa untuk menggunakan aplikasi Instagram 

membutuhkan PC/Laptop/Smartphone/Tablet sebagai 

media dan dengan biaya koneksi Internet. Ini adalah 

modal untuk berbisnis di Instagram. Modal ini bisa 

terhitung kecil, apalagi saat ini hampir semua kalangan 

memiliki gadget yang kompatibel untuk Instagram, prihal 

tersebut dapat bandingkan jika kamu harus menyewa 

domain dan hosting, seperti halnya website-website toko 

online.  

2) Jumlah Pengguna yang Sangat Banyak  

Seperti yang telah saya sebutkan di awal 

pembahasan ini, di Indonesia pengguna aktif Instagram 

mencapai 22 juta pengguna, ini menjadi pangsa pasar 

yang sangat potensial untuk memulai dan 

mengembangkan bisnis.
38

 

3) Pangsa Pasar yang Melek Perkembangan Teknologi  

Para pengguna Instagram sudah pasti melek 

teknologi, dengan kata lain mereka sebagai pengguna 

aktif Instagram pada umumnya juga menggunakan twitter 

dan facebook, sehingga memudahkan kamu dalam 

berpromosi. 

4) Media Utama Berupa Foto dan Video 

Ini adalah salah satu keunggulan Instagram dari 

social media lainnya. Sebagai social media yang memang 

mengutamakan upload foto, menjadikan Instagram 

sebagai primadona bagi pebisnis yang liahi dalam melihat 

peluang dengan menampilkan kualitas foto terbaik dan 

penyajian foto untuk menarik minat pelanggan. Ingat! 

Manusia adalah termasuk makhluk Visual! Artinya 

mudah tertarik dari apa yang ia lihat.  

5) Mudah Untuk Digunakan Siapa Saja  

Tidak membutuhkan skill khusus untuk 

mengguanakan Instagram, cukup upload foto, like, 

                                                           
38https://www.pahlepi.net/kelebihan-dan -kekurangan-intagram/ diakses pada 

tanggal 29 Oktober 2020 pukul 18.59  
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Kekurangan Instagram sebagai Media Promosi Bisnis.
39

 

 

C. Penjualan  

1. Pengertian Penjualan  

Penjualan merupakan kegiatan bidang pemasaran dalam 

menjual barang produksinya kepada konsumen yang 

dilaksanakan perusahaan dalam menyampaikan barang 

produksinya agar dapat dinikmati oleh konsumen.
40

volume 

penjualan adalah pencapaian yang dinyatakan secara 

kuantitatif dari segi fisik atau volume atau unit suatu produk.
41

 

Volume penjualan merupakan suatu yang menandakan 

naik turunnya penjualan dan dapat dinyatakn dalam bentuk 

unit, kilo, ton, atau liter. Semakin besara jumlah yang 

dihasilkan perusahaan, semakin besar kemungkinan laba yang 

akan dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, volume penjualan 

merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus 

dievaluasi untuk kemungkinan perusahaan agar tidak rugi. Jadi 

volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan 

utama perusahaan dan bukan untuk kepentingan sendiri.   

Sedangkan menurut Philip Kotler volume penjualan 

adalah adalah peralihan hak atas barang dengan  imbalan uang 

atau persetujuan untuk menyerahkan barang kepada pihak lain 

dengan menerima pembayaran.
42

 

Terdapat beberapa idikator dari volume penjualan yang 

dikutip dari philip kotler oleh basu swasta yaitu:  

a. Mencapai volume penjualan   

b. Mendapat laba  

c. Menunjang pertumbuhan perusahaan  

Jadi dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

volume penjualan yang dinilai dengan unit oleh perusahaan 

dalam periode tertentu untuk mencapai laba yang maksimal 

                                                           
39 https://www.pahlepi.net/kelebihan-dan -kekurangan-intagram/ diakses pada 

tanggal 29 Oktober 2020 pukul 18.59  
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sehingga dapat menunjang pertumbuhan perusahaan.  

 

2. Tujuan Penjualan  

Tujuan penjualan adalah untuk mendapatkan laba yang 

optimal dan berusaha untuk meningkatkannya atau seminimal 

mungkin mempertahankan hasil laba yang diperoleh sehingga 

dapat menunjang kelangsungan hidup perusahaan.
43

 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan  

Menurut Menurut Swastha sebagaimana yang dikutip 

oleh Rina Rachmawati: Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penjualan adalah sebagai berikut:
44

 

 

4. Kondisi dan kemampuan penjual   

Penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya 

agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang 

diharapkan. Untuk maksud tersebut penjual harus memahami 

beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yaitu:   

a. Jenis dan karakteristik yang ditawarkan.  

b. Harga produk.  

c.  Syarat penjualan, seperti pembayaran, pengiriman, garansi, 

dan sebagainya.  

 

Masalah-masalah tersebut biasanya menjadi pusat 

perhatian pembeli sebelum melakukan pembeliannya. Selain 

itu manajer perlu memperhatikan jumlah serta sifat-sifat tenaga 

penjual yang baik hal ini diperlukan untuk menghindari 

timbulnya rasa kecewa pada para pembeli dalam 

pembeliannya. Adapun sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh 

seorang penjual yang baik antara lain: sopan, pandai bergaul, 

pandai bicara, mempunyai kepribadian yang menarik, sehat 

jasmani, jujur, mengetahui cara-cara penjualan dan sebagainya.  

a. Kondisi pasar  
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Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang 

menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula 

mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-

faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan, yaitu:
45

 

1) Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, 

pasar penjual, pasar pemerintah ataukah pasar 

internasional. 

2) Kelompok pembeli atau segmen pasar, yaitu sebagai 

pembagian pasar yang berbeda-beda (heterogen) 

menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, 

dimana  setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk 

memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, 

keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di 

pasar tersebut.  

3) Daya belinya, kemampuan membayar untuk 

memperoleh barang yang dikehendaki atau diperlukan.  

4) Frekuensi pembeliannya, dilakukan oleh konsumen 

dalam pembelian misalnya toko tersebut dekat dengan 

tempat tinggal masyarakat hal ini menjadikan tempat 

yang strategis.  

5) Keinginan dan kebutuhannya, suatu yang harus dimiliki 

manusia karna tingkat kebutuhan yang tinggi.  

b. Modal   

Pengertian modal menurut Munawir (2006:19) 

adalah hak atau bagian Modal adalah kekayaan perusahaan 

yang terdiri atas kekayaan yang disetor atau yang berasal 

dari luar perusahaan dan kekayaan itu hasil aktivitas usaha 

itu sendiri.  

Akan lebih sulit bagi perusahaan untuk menjual 

barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum 

dikenal oleh calon pembeli. Dalam keadaan seperti ini, 

perusahaan harus memperkenalkan dulu barangnya, salah 

satu caranya yaitu dengan advertising. Untuk melaksanakan 

maksud tersebut perusahaan membutuhkan modal, karena 
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hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila perusahaan 

mempunyai modal yang cukup. Perusahaan harus 

menggunakan berbagai macam bentuk advertising yang 

menjadi modal perusahaan untuk bersaing dengan 

kompititor lainnya.
46

 

 

c) Faktor lain  

Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, 

kampanye, pemberian hadiah sering mempengaruhi 

penjualan. Namun untuk melaksanakannya diperlukan 

sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang 

bermodal kuat kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. 

Sedangkan bagi perusahaan kecil yang mempunyai modal 

relatif kecil kegiatan ini lebih jarang dilakukan.
47

 

 

D. Bisnis Online 

1. Pengetian Bisnis Online 

Bisnis online berasal dari gabungan dua buah kata, yaitu 

bisnis dan online.Kata bisnis sendiri bisa diartikan sebagai 

istilah untuk suatu organisasi yang menjual barang atau jasa 

kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. 

Secara historis kata bisnis berasal dari sebuah kata dalam 

bahasa Inggris, yaitu Bussiness yang memiliki kata dasar busy 

yang berarti “sibuk’.Disini tentu saja bisnis merupakan 

kesibukan mengerjakan aktivitas dan pekerja yang 

mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain bisnis meruoakan 

semua kegiatan yang bertujuan menghasilkan keuntungan bagi 

yang menjalankannya. 

Adapun kata lain online dapat diartikan sebagai kondisi 

seseorang yang terhubung dalam jaringan atau dalam bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai daring. Dalam istilah lain 

online dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana 

sekelompok orang terhubung ke dalam sebuah jaringan internet. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bisnis online 

merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di 
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jaringn internet yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan 

bagi seseorang atau individu atau organisasi yang melakukan 

kegiatan atau aktivitas tersebut. 

 

2. Etika Bisnis Islam dalam Bisnis Online 

Bisnis online syariah adalah bisnis dengan menggunakan 

media internet sebagai media internet sebagai pemasaran suatu 

produk atau jasa.
48

 Bisnis online syariah atau jual beli syariah 

harus sesuai dengan prinsip Islam, yaitu tidak mengandung 

unsur Maisir, Gharar, dan Riba. Unsur maisir, gharar, dan riba 

merupakan fundamental ekonomi yang tidak boleh dilakukan 

dalam islam. Jual beli online (bisnis online) diartikan sebagai 

jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya 

melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah 

penjualan produk secara online melalui internet seperti yang 

dilakukan oleh bukalapak.com, dll.
49

  

Sama halnya dengan bisnis online syariah yaitu 

merupakan bentuk transaksi bisnis, Islam hanya mengatur nilai 

dan prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam berbisnis, 

karenanya bentuk-bentuk transaksi bisnis dapat berkembang 

sesuai perkembangan zaman, namun dengan tetap berpedoman 

pada aturan dasar yang telah ditetapkan dalam Islam.
50

 

Dalam ilmu ekonomi perdagangan secara konvensional 

diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan 

atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang 

terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan 

keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar-menukar 

secara bebas itu. 

Sebaliknya prinsip yang dasar perdagangan menurut 

islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan 

transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai 

dengan harapan diperolehnya keridhoan Allah SWT, dan 
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melarang terjadinya pemaksaan. Kunci keberhasilan dan 

kesuksesan nabi Muhammad dalam perdagangan diantaranya 

adalah dimilikinya sifat-sifat terpuji beliau yang sangat dikenal 

penduduk mekkah kala itu yaitu, jujur (shidiq), menyampaikan 

(tabligh), dapat dipercaya (amanah), dan bijaksana (fathanah). 

 

E. Kajian Pustaka  

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan 

pada peneliti ini adalah: 

1. Jurnal oleh Nofiar, analisis strategi pemasaran untuk 

meningkatkan volume penjualan produk perusahaan studi 

kasus pada PT Global Haditech, pekobis jurnal 

pendidikan,ekonomi dan bisnis, vol. 1 no. iv oktober 2017, 

metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Hasil 

analisis menunjukkan bahwa indikator yang menjadi kekuatan 

adalah: kualitas produk, sumber daya manusia, dan harga 

produk yang cukup kompetitif dipasaran, kondisi keuangan 

perusahaan yang cukup baik, serta pelayanan terhadap 

konsumen atau pelanggan, sedangkan yang menjadi ancaman 

adalah: tingkat persaingan dengan produk sejenis yang sangat 

tinggi, regulasi pemerintah yang tidak berpihak pada investor 

dan vendor lokal, politik dan keamanan yang terjadi didalam 

negeri, membanjirnya produk tiruan untuk barang sejenis, serta 

loyalitas pelanggan yang terkadang cenderung rendah. dari 

diagram analisis swot, dapat dilihat bahwa saat ini perusahaan 

berada pada kuadran i dengan harapan terus berkembang 

dimasa mendatang (grow and develop). reformulasi strategi 

pemasaran yang bisa diterapkan adalah strategi penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, dan pengembangan teknologi produk.
51

 

2. Jurnal oleh Annisa Rofiul Ulum, Edy Wahyudi, Agus 

Budihardjo,penerapan strategi bauran pemasaran pada mebel 

UD. Jati Indah di Jember, Jurnal ini merupakan Jurnal ekonomi 

tahun 2015  Hasil dari jurnal ini adalah  Strategi bauran 

pemasaran yang diterapkan oleh UD. Jati Indah adalah 
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menggunakan strategi produk, harga, promosi dan saluran 

distribusi. Produk pada UD. Jati Indah berbeda dengan mebel 

yang lainnya karena menekankan pada mutu kualitas dan 

pengembangan produknya dari segi bentuk, jenis dan variasi 

ukirannya. Sehingga mampu menarik minat konsumen dan 

mempertahankan pelanggannya. Terdapat atribut produk 

antaralain kemasan, pelayanan dan garansi atau jaminan 

selama 2 tahun.
52

 

3. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Vol. 01, No. 01, 2014, 

Ich Diana Sarah Dhiba, Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran 

Jasa Terhadap Minat Pengunjung Pada Objek Wisata Museum 

Kesehatan Dr. Adhyatma, MPH Surabaya.  Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa bauran pemasaran jasa yang terdiri dari 

variabel produk, harga, promosi, lokasi, personal, proses bukti 

fisik, serta pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap minat pengunjung untuk mengunjungi objek wisata 

Museum KesehatanDr. Adhyatma, MPH Surabaya. Hal ini 

menunjukkan bahwa produkDr. Adhyatma, MPH Surabaya. 

Hal ini menunjukkan bahwa produkharga, promosi, lokasi, 

personal, proses bukti fisik, serta pelayanan yang ditawarkan 

dapat membentuk minat pengunjung.
53

 

4. Jurnal oleh Makmur, Saprijal, strategi pemasaran dalam 

meningkatkan volume penjualan (studi pada s-mart swalayan 

pasir pengaraian), jurnal ilmiah cano ekonomos vol.3 no.1 

januari 2015 jenis dan sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara waancara, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa swalayan S-mart 

memiliki strategi-strategi dalam meningkatkan volume 

penjualan yaitu. Strategi Produk, strategi yang digunakan 

dengan Melengkapi segala jenis macam produk. Strategi Harga 
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: Memberikan harga yang murah Dengan memperkecil tingkat 

keuntungan suatu barang Strategi Ditribusi (Promosi), 

Membuat media informasi tentang produk promo-promo 

undian berhadiah seperti spanduk, baliho, melalui radio dll 

Strategi Tempat, Memberikan pelayanan yang baik seperti 

penyusunan yang rapi pada rak barang, memperindah bentuk 

bangunan. Berdasarkan dari analisis internal dan eksternal 

beserta diagram cartesius yang dilakukan di perusahaan 

swalayan S-mart maka dapat diperoleh bahwa swalayan Smart 

pasir pengaraian saat ini berada pada strategi Growth 

(perkembangan). Dimana keputusan yang yang akan diambil 

yaitu mengembangkan perusahaannya dengan cara 

meningkatkatkan kualitas dan kelengkapan produk dan 

memperbanyak segala bentuk promosi.
54

 

5. Jurnal 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.
55

 

Meskipun sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait 

bauran pemasaran penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang lainnya. Adapun perbedaannya terdapat pada 

tempat lokasi penelitian dan juga objek penelitian yang berbeda 

dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang akan saya 

teliti lebih mengarah pada bagaimana pengaruh bauran pemasaran 

menggunakan media sosial instagram  terhadap tingkat penjualan 
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toko Dikromoshop Sukaramme Bandar Lampung. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan 

secara garis besar logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka 

pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan dalam sebuah kuantitatif, 

sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara 

keseluruhan. Dalam hal ini,secara teoritis perlu dijelaskan 

hubungan antara variable independen dan dependen.
56

 

Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun dalam penelitian 

ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen, yaitu pengaruh Bauran Pemasaran terhadap 

Tingkat Penjualan. Hubungan antara variabel dependen (Tingkat 

Penjualan) yang dapat dipengaruhi dengan variabel independen 

(Bauran Pemasaran menggunakan empat indikator yaitu Product, 

Price, Place and Promotion). 
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(Data Diolah Oleh Peneliti, 2021) 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan:  

Secara Parsial (Uji-t)  :  

Secara Simultan (Uji-f) :    
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