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ABSTRAK 

Kebutuhan pokok manusia terdiri atas tiga hal sandang, pangan, dan papan untuk 

itu setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan pokok ini. Kebutuhan 

rumah di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah. Berdasarkan data dari Real Estate 

Indonesia (REI), total kebutuhan rumah pertahun di Indonesia mencapai 2,6 juta yang 

didorong oleh pertumbuhan penduduk. Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2020 

kurang lebih  270,20 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk 1,25% pertahun 

dapat dipastikan kebutuhan terhadap perumahan akan meningkat. Perkembangan 

Bisnis perumahan yang terus menerus meningkat karena tingginya permintaan 

perumahan dan perkembangan teknologi yang semakin cepat, mengharuskan para 

pelaku bisnis untuk terus menerus berinovasi dalam mengembangkan bisnisnya yaitu 

untuk mempertahankan posisi persaingan yang lebih unggul dari perusahaan 

pesaingnya. Dalam meningkatkan daya saing, setiap perusahaan dituntut untuk dapat 

menyusun dan menerapkan suatu strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan situasi 

dan kondisi pasar. Pengetahuan tentang strategi pemasaran yang baik dalam upaya 

pelaksanaan kegiatan pemasaran secara instensif menjadi faktor penting yang harus 

diketahui perusahaan dalam usaha meningkatkan  penjualannya guna mempertahankan 

bisnisnya begitupun dengan PT.Jatiwangi  Properti. PT. Jatiwangi property merupakan 

salah saatu pengembang perumahan di bandar lampung baik itu perumahan subsidi 

maupun perumahan komersial. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu: 

Bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh PT.Jatiwangi property grub dalam 

menghadapi persainggan? Bagaimana strategi pemasaran dalam menghadapi 

persaingan pengembang perusahaan oleh PT. Jatiwangi property grub dalam perspektif 

ekonomi islam?.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), data-data 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data 

dilakukan melalui editing dan sistematis data. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu 

mendeskripsi-kan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian. 

 Hasil Adapun hasil penelitan ini adalah strategi pemasaran yang digunakan 

PT.Jatiwangi property grub yaitu marketing mix yaitu, strategi  produk, strategi harga, 

strategi lokasi dan strategi promosi. Dalam menghadapi pesain strategi yang digunakan 

PT Jatiwangi property  yatu strategi BMW  (Biaya murah dengan Mutu y bagus dan 

disainya menarik dan modern dengan Waktu pengerjaan yang fleksibel dan cepat). 

Menurut Persfektif Ekonomi Islam implementasi strategi pemasaran dan dalam 

persaingan  PT Dalam menghadapi pesain strategi yang digunakan. Jatiwangi property 

sudah sesuai dengan pemasaran Islam yaitu dari segi produk  selalu besikap jujur dan 

mengedepankan kualiatas produk. menetapakan harga sesuai dengan kualitas produk. 

tempat/saluran distribusi yaitu memberikan rasa nyaman dan akses yang mudah 

dijangkau, dan promosi selalu bersikap jujur.  

 

Kata kunci: Strategi pemasaran, Persaingan, perumahan 
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MOTTO 

 

 

                               

               

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu.” ( Qs. Al-Baqarah : 168 ) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul 

  Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya terlebih 

dahulu penulis menjelaskan maksud dari istilah-istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi ini, judul skripsi ini adalah: Analisis Strategi 

Pemasaran dalam Menghadapi Persaingan Antar Pengembang 

Perumahan Perspektif Ekonomi Islam (studi pada PT.Jatiwangi 

property Group, Bandar Lampung). 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami 

maksud dan tujuan serta ruang lingkup pembahasan, maka perlu 

adanya penegasan judul tersebut. maka terlebih dahulu diuraikan 

penjelasan istilah-istilah yang dianggap penting, yaitu: 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya 

dan sebagainya).
1
 

2.  Srategi pemasaran adalah penyelidikan terhadap rencana 

yang  menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran, 

yang memberikan panduan tenteng kegiatan yang akan 

dilakukan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran 

perusahaan.
2
 

3. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang 

perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan 

agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana 

dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Islam 

menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2011). 58 
2 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran : Dasar, Konsep dan Strategi Edisi 1, 

Cet.7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 168. 



 
 

2 
 

(berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi 

mereka.
3
 

4. persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara 

pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan 

konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan 

kualitas barang atau jasa yang baik pula.
4
 

      Berdasarkan uraian penegasan judul diatas, maka maksud dari 

judul  skripsi ini adalah penulis ingin mengetahui Strategi apa yang 

digunakan oleh PT.Jatiwangi dalam menghadapi persaingan usaha 

dan Persfektif Ekonomi Islam. Sehingga penulis menulis skripsi ini 

yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran dalam Menghadapi 

Persaingan Antar Pengembang Perumahan Perspektif Ekonomi 

Islam (studi pada PT.Jatiwangi property  Group Bandar 

Lampung). 

B. Latar belakang masalah 

       Kebutuhan tempat tinggal atau rumah menjadi salah satu 

kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan. Setiap 

manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya, begitu juga dengan 

kebutuhan tempat tinggal. Saat ini rumah bukan hanya tempat 

berteduh tetapi juga dituntut untuk megakomodasi keinginan dan 

kebutuhan pemiliknya. Seperti kestrategisan lokasi, bangunan yang 

kokoh dan bagus, serta lingkungan yang nyaman.
5
 

        Rumah  tak cukup hanya menjadi tempat tinggal saja, akan 

tetapi rumah juga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dan 

memiliki nilai investasi cukup tinggi. Pemilihan rumah menjadi 

investasi besar bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu pemilihan 

perumahan yang akan ditiggali merupakan pemilihan yang teramat 

penting dan memerlukan keputusan antara menyewa atau memiliki 

rumah sendiri. 

                                                           
3 Suharwadi, Lubis K, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), 36 
4 Akhmad  Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), 27. 
5 Muhammad Taufik and Eduardus Tandelilin, "Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Transaksi Rumah Sederhana Tipe 36 Di Kabupaten Boyolali Provinsi 

Jawa Tengah," Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7. No. 1, (Februari, 2007): 10-24. DOI. 
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       Beberapa negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang 

tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata seperti Indonesia, 

persoalan tempat tinggal masih menjadi kontroversi. Masih banyak 

masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di desa ataupun di kota 

tinggal di tempat yang kurang sehat bahkan dapat dikatakan kurang 

memadai. Permasalahan tempat tinggal penduduk daerah pedesaan 

pada umumnya yaitu kurangnya pendidikan dan lemahnya 

kemampuan ekonomi juga kurangnya pemahaman tentang 

bagaimana membangun rumah yang layak dan sehat. Sementara itu 

permasalahan tempat tinggal yang dijumpai penduduk perkotaan 

yaitu kurangnya lahan perumahan di kota yang berakibat terhadap 

harga tanah ataupun rumah menjadi sangat tinggi dan sulit untuk 

didapatkan, serta terdapat permasalahan lain seperti lemahnya 

perekonomian masyarakat kota yang berpengaruh pada kemampuan 

memiliki rumah.
6
 

       Berdasarkan data REI (Real Estate Indonesia), di Indonesia total 

kebutuhan rumah pertahun mencapai 2,6 juta yang dipengaruhi oleh 

pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kurang 

lebih 270 juta jiwa dengan angka pertumbuhan 1,25% pertahun yang 

dapat dipastikan kebutuhan akan perumahan meningkat.
7
 

Pertumbuhan kota yang sangat pesat akan mempengaruhi tingkat 

kebutuhan tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan zaman 

yang ada dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan 

mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran perumahan di 

suatu tempat tertentu. Terutama kabupaten atau kota dengan 

kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Perumahan dengan lokasi 

yang strategis mampu menjadi daya tarik dan pertimbangan para 

konsumen dalam memilih tempat tinggal. Kestrategisan lokasi selain 

memiliki nilai investasi yang tinggi juga menjadi tolak ukur 

masyarakat sekitar dalam hal peningkatan sosial ekonomi masyarakat 

                                                           
6 Tuti Ediati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan 

Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Perumahan Di Surakarta," Widya Ganeswara, 

Vol. 24, No. 1, (Juli- Desember 2014): 8-17. 
7 Erlangga dan Gibran Baradi, “Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan, Jumlah 

Tanggungan Keluarga, Tingkat Pendidikan, Usia dan Lokasi Perumahan Terhadap 

Permintaan Kredit Pemilikan Rumah Bank BTN (Studi Kasus Kota Malang tahun 2014," 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Vol. 12, No. 7 (Juni 2016): 14-28 
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terutama di daerah pusat kota. 

      Berdasarkan faktor-faktor tersebut mendorong para produsen 

untuk mengembangkan bisnis dalam bidang properti terutama dalam 

pembangunan perumahan guna tercapainya kehidupan yang lebih 

layak dan tempat tinggal yang nyaman serta sehat. Dari faktor inilah 

para produsen menawarkan perumahan dengan berbagai fasilitas 

yang ada namun tetap memperhatikan syarat standar pembangunan 

perumahan. Seiring dengan permasalahan yang ada upaya 

pembangunan tempat tinggal atau perumahan terus ditingkatkan 

sebagai penunjang kelangsungan hidup masyarakat sekitar. 

       Tingginya persaingan yang terjadi dalam pemasaran produk 

perumahan berimbas kepada volume penjualan. Oleh karena itu 

pengusaha harus mampu menerapkan strategi pemasaran yang tepat 

supaya volume penjualan tidak berkurang dan terus bertambah dan 

berkembang. Saat ini masyarakat sebagai konsumen dihadapkan 

pada berbagai jenis pilihan, tipe serta tingkat harga perumahan yang 

ditawarkan oleh developer. Hal ini karena banyaknya perusahaan-

perusahaan yang bergerak dibidang penjualan perumahan yang 

menawarkan produk dengan kelebihannya masing-masing. Dengan 

banyak bermunculan industri perumahan dipasar mengakibatkan 

timbulnya persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu perusahaan 

yang ingin hidup dan berkembang harus memperhatikan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi serta memuaskan kebutuhan konsumen. 

Selain itu perusahaan juga harus mengerti apa arti penting dari 

pemasaran yaitu bukan hanya sekedar menjual produk tetapi 

perusahaan harus mampu memahami konsep inti dari pemasaran 

yang meliputi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan permintaan 

(demands).
8
 Dengan adanya pemasaran dapat membantu 

memberikan informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan 

sebuah perusahaan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen sesuai dengan sasaran pasar. 

      Situasi dan kondisi perekonomian Bandar Lampung  saat ini 

sedang berkembang pesat baik itu dari segi ekonomi  maupun jumlah 

                                                           
8 Muammar Rafsyantani “Analisis implementasi strategi pemasaran produk 

perumahan panam permata residence pada pt. Hari sejahtera abadi”(vol.1,no.3, 2016): 45-

62 
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penduduk dan didukung dengan kebutuhan masyarakat akan tempat 

tinggal yang lebih layak dan nyaman, memberikan peluang bagi 

perusahaan yang bergerak dibidang developer untuk dapat 

menyediakan rumah subsidi yang menarik minat pelanggan. Peluang 

ini dimanfaatkan oleh PT. Jatiwangi Property untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan lain yang sejenis, meskipun dengan tingkat 

persaingan tinggi. Jatiwangi property yang terletak di jalan Labuhan 

Dalam, Kec. Tj. Senang, Kota, sukabumi, Bandar Lampung , 35141 

didirikan pada bulan Agustus tahun  2010, sebagai perusahaan 

konstruksi yang ingin ikut serta dalam dunia jasa konstruksi. dan 

terus berusaha mengembangkan kontruksi ke bidang property. 

Jatiwangi property didukung oleh berbagai tenaga-tenaga ahli, baik 

tenaga ahli tetap maupun tenaga ahli khusus/spesifikasi,  yang telah 

berpengalaman dalam berbagai jenis proyek  pemerintah maupun 

swasta di Indonesia. Jatiwangi property menjual bermacam-macam 

tipe rumah subsidi maupun komersial tidak hanya menjadi satu-

satunya perusahaan developer yang ada di Bandar lampung, tetapi 

dihadapkan juga pada tingkat persaingan perusahaan sejenis yang 

cukup ketat. Agar tidak kalah bersaing Jatiwangi property harus dapat 

menerapkan strategi  pemasaran yang baik dan efektif yang 

diharapkan dapat memuaskan dan memenuhi keinginan konsumen, 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Tabel: 1.1 

Daftar Developer Kompetitor 

No Developer Alamat 

1 PT. Pualam Tunggal Sakti Jatimulyo, Lampung 

Selatan Lampung 

2 PT.Sultan Gold 

Propertindo 

Way Galih, Bandar 

Lampung 

3 PT. Syahbangun 

Bumi Putra 

Campang Raya, Bandar 

Lampung 

4 PT. Melana Andespal 

Property 

Kedaton, Bandar Lampung 

5 PT. Agung Jaya Permai Kemiling , Bandar 

Lampung 
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6 PT. Putratunggal Perdana Sepang Jaya, Bandar 

Lampung 

7 PT.Griya lestari jaya Sukarame, bandar lampung 

8 PT. Utami Jaya Mandiri Sukarame, bandar 

lampung 

9 CV. Mandiri Jaya Makmur Suka Bumi, Bandar 

Lampung 

10 PT.Properti 

Amalia Permai 

Tanjung senang, bandar 

lampung 

 

      Untuk memenangkan persaingan dengan developer sejenis, setiap 

perusahaan membutuhkan sebuah strategi yang baik, dengan 

menerapkan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan akan mampu 

mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk. Bauran 

pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran yang memiliki 

peranan penting dalam menentukan tingkat penjualan produk. Bauran 

pemasaran (marketing mix) menurut Kotler dan Amstrong (2008:62), 

adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan 

perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan di pasar 

sasaran. 

      Dengan menggunakan strategi marketing yang tepat, penjualan 

rumah bersubsidi berhasil dilakukan oleh PT. Jatiwangi Property yang 

ada di Bandar Lampung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 

dapat di lihat pada Berikut yang penulis dapat dari observasi dan 

wawancara  : 

Tabael 1.2 

Data Penjualan Perumahan PT.Jatiwangi property 2016-2021 

 

No Perumahan  Jumlah 

/unit 

Unit terjual  Sisa 

penjualan  

1 Jatiwangi garden 

1 

40  40 habis 
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2 Jatiwangi  garden 

2  

48 48  habis 

3 New jatiwangi 

garden 1 

58 35 23 

4 Al- amiin  124 90  34 

5 Happy hills 1 89 89  habis 

6 Happy hills 2 115 40 75 

 jumlah 475 342  133 

 Sumber: PT.Jatiwangi property (2021) 

    Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok 

yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan 

untuk mendapatkan laba, Pemasaran juga merupakan ujung tombak 

perusahaan. Berhasil atau tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis 

tergantung kepada keahlian pengusaha di bidang pemasaran. 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.  

       Pemasaran dalam suatu perusahaan merupakan salah satu faktor 

yang penting dan turut menentukan kelangsungan hidup bagi suatu 

perusahaan, sebab kegagalan dalam memasarkan  akan berakibat 

fatal, keuntungan yang di harapkan tidak akan tercapai. Hal ini 

mengakibatkan perusahaan akan terancam bahaya kebangkrutan.
9
 

Ukuran keberhasilan perusahaan dalam menerap-kan strategi 

pemasarannya adalah mampu memberikan kepuasan kepada 

pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang menerima produk maka 

mereka semakin puas dan ini berarti strategi yang dijalankan sudah 

                                                           
9  Philip Kotler dan Gray Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran. Penerjemah 

Alexander Sindoro, (Jakarta : PT Indeks, 2004), Edisi ke-9, Jilid 1,  7. 
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cukup berhasil.
10

 Sehingga dengan keberhasilan strategi yang dicapai 

maka memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan usaha. 

  Saat ini persaingan bisnis begitu ketat dan setiap pelaku usaha 

ditutntut untuk lebih berfikir kritis dan kreaatif guna bisnis yang 

dijalani dapat terus bertahan. Hal ini yang dialami oleh PT.Jatiwangi 

property, Pelaku tidak hanya memngininkan usaha nyatetap bertahan 

tetapi  juga menginginkan usahanya unggul sehingga dapat 

memperluas pangsa pasar. 

       Melihat dan mempelajari aspek lingkungan tersebut maka dapat 

digunakan pendekatan dengan Analisis SWOT (Strenghs, Weaknes, 

Opportunity, Treats). “SWOT merupakan salah satu alat yang dapat 

dipakai untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan suatu 

perusahaan, khususnya dibidang pemasaran. Sedangkan analisis 

SWOT adalah analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang dimiliki dan dihadapi perusahaan”. Hal ini membuat 

perusahaan harus menetapkan strategi untuk dapat memenangkan 

persaingan atau paling tidak untuk dapat bertahan dalam pasar. 

Perusahaan harus menjalankan semua operasinya secara efektif dan 

efesien tidak terkecuali dibidang pemasaran.  

       Persaingan yang sehat adalah persaingan yang akan membawa 

suatu perusahaan menjadi lebih baik. Nabi agung Muhammad SAW 

telah memberi contoh teladan untuk menjadi insan  yang baik dalam 

berkomunikasi dan dalam berdagang diantaranya, siddiq  (benar dan 

jujur), amanah (terpercaya), fathonah (cerdas), dan tabligh 

(komunikatif). Seperti dalam firman Allah SWT Q.S Al-Ahzab ayat 

21: 

                             

              

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

                                                           
10 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),  187. 
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Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 

Allah” (Q.S Al-Ahzab:21) 

        Pesan yang terdapat dari ayat di atas yaitu dimana dalam 

melakukan kegiatan perdagangan dan pemasaran haruslah mampu 

menciptakan kepercayaan kepada konsumen dengan cara bersikap 

jujur terhadap produk yang akan di pasarkan, cerdas dalam melihat 

pasar dan dalam menyusun strategi komunikasi pemasaran dan 

komunikatif dalam menyampaikan pesan (iklan). 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti 

mengajukan sebuah penelitian berjudul “Analisis Strategi 

Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Pengembang 

Perumahan Perspektif Ekonomi Islam (studi pada PT.Jatiwangi 

property grub, Bandar Lampung)”. 

C. Rumusan masalah 

       Berdasarkan data dan uraian diatas, banyaknya perusahaan di 

sektor properti, adanya kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman 

serta tingginya tingkat persaingan bisnis properti maka PT.Jatiwangi 

Properti harus berhati-hati dalam memilih strategi bisnis yang terbaik 

dan diselaraskan dengan lingkungan internal dan eksternal 

perusahaan serta tujuan perusahaan, sehingga perusahaan dapat terus 

bertahan dan berkembang. Berdasarkan uraian tersebut maka 

rumusan masalah yang diambil adalah :  

1. Strategi apakah yang digunakan oleh PT.Jatiwangi property 

grub dalam menghadapi persainggan? 

2. Bagaimana strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan 

pengembang perumahan oleh PT. Jatiwangi property grub 

dalam perspektif ekonomi islam? 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

dilakukan yaitu untuk mengetahui strategi bisnis yang 

digunakan oleh PT.Jatiwangi property dalam menghadapi 

persaingan. 
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2. Manfaat penelitian 

       Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, antara lain : 

a. Manfaat bagi peneliti  

1) Memperoleh ilmu pengetahuan baik teori maupun 

praktik khususnya dibidang strategi bisnis. 

2) Memperoleh wawasan tentang strategi bisnis yang 

dilakukan oleh PT.Jatiwangi property. 

b. Manfaat bagi perusahaan  

Memberikan informasi kepada manajemen perusahaan 

apakah strategi yang telah digunakan perusahaan sudah 

tepat dalam menghadapi persaingan yang ketat 

1) Manfaat ba gi akademisi : 

2) Sebagai bahan referensi khususnya dalam materi 

strategi bisnis.  

3)  Sebagai media korektif bagi peneliti lain maupun 

akademisi lainnya 

 

E. Penelitian terdahulu Yang relevan 

         Ada beberapa penelitian  sebelumnya mengenai strategi  

pemasaran dalam menghadapi persaingan bisnis, diantaranya: 

1. Calaudia Vanesha Pitoy, dkk., Analisis Strategi Bersaing 

Dalam Persaingan Usaha Bisnis Document Solution (Studi 

Kasus Pada PT. Astragraphia, Tbk Manado), Manado, Jurnal 

Berkala Ilmiah Efisiensi, Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan mengeanalisis strategi bersaingan yang 

di terapkan oleh PT. Astragraphia, Tbk Manado guna 

memenangkan dan mempertahankan pelanggan di Kota 

Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi 

bersaing perusahaan dalam merebut pasar antara lain 
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melakukan positioning dan rebranding merek perusahaan agar 

terus menjadi market leader.
11

 

2. Nofiar, Analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan 

volume penjualan produk perusahaan (studi kasus pada PT 

Global Haditech), Oktober 2017, metode penelitian ini 

menggunakan 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.
12

 

3. 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 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan 

sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara waancara, observasi dan dokumentasi.  

                                                           
11 Calaudia Vanesha Pitoy, dkk., Analisis Strategi Bersaing Dalam Persaingan 

Usaha Bisnis Document Solution (Studi Kasus Pada PT. Astragraphia, Tbk Manado), 

(Manado, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, vol 16,No. 03 Tahun 2016) 
12  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 ):  32–52. 
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       Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa swalayan 

Smart memiliki strategi-strategi dalam meningkatkan volume 

penjualan yaitu . Strategi Produk, strategi yang digunakan 

dengan Melengkapi segala jenis macam produk. Strategi Harga 

: 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
13

. 

4. Wira Nata Yuda, dkk, Analisis Strategi Pemasaran 

Perumahan pada PT. Rojoland Indonesia Build, Vol. 1, No. 1, 

Agustus 2018 Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, strategi pemasaran 7P pada PT. Rojoland 

Build sudah baik, terbukti dengan masing-masing bauran 

pemasaran seperti product (produk), price (harga), place 

(tempat), promotion (promosi), people (orang), process 

(proses), dan customer service saling mempengaruhi satu sama 

lain terhadap pemasaran dan hasil penjualan produk. 

Contohnya produk berkualitas, tempat strategis (mudah 

dijangkau dan dekat sarana prasarana umum), karyawan yang 

rapi dan ramah, proses yang mudah untuk melakukan transaksi 

serta pelayanan konsumen yang memuaskan ditunjang harga 

yang cocok sesuai pasar dengan promosi yang menggiurkan 

                                                           
13 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): 40-67 
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(Misalnya, memberikan fasilitas free furniture lengkap bagi 

pembeli secara tunai maupun melalui KPR) menjadikan nilai 

tambah bagi konsumen untuk memiliki perumahan Green 

Ndalem Ratu dan PT. Rojoland Build untuk memenuhi bahkan 

meningkatkan target  penjualan. 
14

 

5. Khoiru Rohmah dan Ahmad Badi, Analisis Strategi 

Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Pasar Pada Toko 

Roti Merah Delima Kediri , 2020 , bagaimana strategi 

pemasaran yang diterapkan, strategi pemasaran dalam 

menghadapi persaingan pasar. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan 

meringkas berbagai kondisi. Data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan metode observasi, interview (wawancara), serta 

dokumentasi. Tahap akhir ini menggunakan keabsahan data 

dengan Credibility, transferability, dependability, 

confirmability. Hasil penelitian ini, strategi pemasaran yang 

digunakan pada Toko Roti Merah Delima Kediri itu 

menggunakan bauran pemasaran diantaranya: Produk yang 

memiliki berbagai varian baik yang manis, asin, dan tawar. 

Harga jual dari yang Rp.3000 hingga keatas. Promosi yang 

digunakan itu dilakukan dengan tradisional maupun modern. 

Distribusi (tempat) berada di daerah yang mudah untuk 

dijangkau dan memiliki cabang di daerah lainnya. Dari strategi 

pemasaran dalam menghadapi persaingan pasar yakni 

menggunakan analisis SWOT dan dari hasil tersebut dapat 

mencegah pergerakan para pesaing lainnya dalam dunia pasar, 

dan dapat memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada untuk 

mendapatkan target yang diinginkan
15

 

       Meskipun sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait 

startegi  pemasaran, penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

                                                           
14 Wira Nata Yuda, “Analisis Strategi Pemasaran Perumahan Pada PT. 

Rokoland Indonesia Build” vol 1, no.1 (August 2018): 213–219, 

http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress. 
15 Khoiru Rohmah and Ahmad Badi’, “Analisis Strategi Pemasaran Dalam 

Menghadapi Persaingan Pasar Pada Toko Roti Merah Delima Kediri,” Jurnal At-Tamwil: 

Kajian Ekonomi Syariah vol 2, no. 2 (December 19, 2020): 218–36, 

https://doi.org/10.33367/at.v2i2.1450. 
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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 strategi pemasaran dalam 

menghadapi pesaing dalam  persfektif  Ekonomi islam di PT. 

jatiwanggi  property grup. 

F. Kerangka berfikir 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang  penting.
16

 Kerangka pemikiran 

yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara 

variabel yang diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan 

hubungan antara variabel independen dan variabel  dependen. 

Variabel penelitian ini yaitu variabel bebas/independen  dan 

variabel terikat/dependen. Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah Strategi Pemasaran sebagai (X) yang memiliki tujuh 

indikator yaitu : Produk, harga, promosi, tempat/ lokasi pelayanan. 

Variabel dependen/terikat dalam penelitian ini adalah persaingan 

(Y) dimana persaingan dapat diidentifikasi melalui indikator-

indikator yaitu jumlah  unit penjualan meningkat dan nilai produk 

yang terjual dalam suatu periode. 

     Setelah itu penulis akan melihat apakah strategi pemasaran 

tersebut telah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam berdasar-

kan pada prinsip- prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah. 

Dimana dalam pandangan Ekonomi Islam terdapat 4 konsep 

karakteristik yang terdapat pada pemasaran berbasis syariah yaitu 

dari segi: produk, harga,  tempat/distribusi dan  promosi.
17

 

Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 

                                                           
16  Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2015),  242 
17 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Syariah, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 5 
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G. Metode penelitian 

        Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu 

dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu 

tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis 

mengenai berbagai jenis masalah yang pemahaman-nya 

memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.
18

 jadi 

metode penelitian pada dasarnya merupakan cara  ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunan tertentu.
19

 

     Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data besifat induktif/kualitatif, dan hasil 

                                                           
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 2. 
19 Ibid. 
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penelitian kualitatif lebih menekan pada generalisasi.
20

 

b. Sifat penelitian 

     Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitain non 

hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis.
21

 Secara khusus penelitian ini 

dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-

keadaan sekarang atau yang sementara  berlangsung. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah bahan mentah yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi atau keterangan yang baik. Data 

yang digunakan dalam penelitian disini adalah keterangan-

keterangan hasil dari wawancara mendalam serta 

pengamatan. 

b. Sumber Data 

1) Data Primer 

      Data primer adalah data yang diperoleh atau yang 

dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang 

bersangkutan yang memerlukannya.
22

 Data ini 

diperoleh dari lapangan yaitu di PT. Jatiwangi Property, 

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik penelitian langsung ke 

objek untuk memperoleh data dengan cara 

wawancara, Observasi dan studi dokumentasi langsung 

guna memperoleh data yang akurat. 

2) Data Sekunder 

     Data sekunder ini diperoleh melalui sujumlah buku, 

jurnal, dan bacaan lainnya yang ada hubungan-nya 

                                                           
20 Ibid., 9. 
21 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian, (Bandung : PT Citra 

Aditya Bakti, 2004), 208. 
22 H. Moh. Pobundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 

Pertama, 2006), 226. 
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dengan judul skripsi ini, yang dapat memberikan 

informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat 

data pokok. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah suatu proses pengambilan data 

yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap penelitian obyek yang diteliti 

dengan cara langsung dan terencana bukan kebetulan.
23

 

b. Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.
24

 

Dalam hal ini jenis wawancara yang digunakan 

adalah wawancara bebas terpemimpin. Maksudnya 

adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam 

tentang sikap, pendapatan, perasaan dan keyakinan 

dari responden. Sedangakan terpemimpin diarahkan 

agar tetap terkontrol jalannya wawancara sesuai dengan 

yang telah penulis rencankan. Adapun yang menjadi 

sasaran wawancara ini adalah ketua/pemilik bapak Tri  

Joko selaku piminan dan manajer pemasaran. 

c. Dokumentasi 

    Studi dokumen yaitu mempelajari atau meneliti 

dokumen- dokumen atau sumber-sumber yang berbentuk 

tulisan, dan atau gambar, dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, dan 

biografi, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya 

foto, dan gambar hidup. Studi dokumen merupakan 

                                                           
23 Hadi Sutrisno, Metodologi Research (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004 ), 

151. 
24 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung : Alfabeta, 2012 ), 410. 
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pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.
25

 

4. Subjek penelitian dan objek penelitian 

a. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah data penelitian yang didapatkan 

melalui proses wawancara dan observasi yang berupa 

sikap, ekspresi, pendapat, pengalaman, karakteristik dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek 

penelitian responden).
26

 dalam penelitian ini yang 

menjadi responden yaitu pimpinan perusahan , dan 5 

pegawai perusahaan. 

b. Objek penelitin 

Yang dimaksud dengan objek penelitian adalah hal yang 

menjadi sasaran, menurut supranto objek penelitian 

adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, 

organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek 

penelitian juga merupakan pokok persoalan yang hendak 

akan diteliti untuk di teliti untuk mendapatkan data 

secara terarah.  

      Objek penelitian merupakan permasalahan yang 

diteliti. Objek dari permasalahan penelitian ini adalah 

strategi pemasaran dalam menghadapi pesaingan.  

Penelitian ini dilakukan di kota Bandar lampung, 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penentuan objek 

penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan 

mendalam. Penentuan objek  penelitian atau responden 

dalam  penelitian ini dilakukan dengan cara purposive 

sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel 

yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan 

penelitian atau   pertimbangan tertentu. Purposive 

                                                           
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & D , 240. 
26 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010), 158. 
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sampling sering disebut juga sebagai judgment sampling, 

secara sederhana diartikan sebagai pemilihan sample 

yang disesuaikan denagan tujuan tertentu.  

       Jadi, pengambilan objek penelitian atau responden 

dengan menggunakan purposive sampling dinyatakan 

cocok dengan masalah penelitian yang akan peneliti 

bahas, yaitu penentuan objek didasarkan atas tujuan 

penelitian dalam mengungkapkan masalah dalam 

penelitian ini. Objek penelitian ditentukan berdasarkan 

orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang 

dibutukan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan 

penelitian dalam menelusuri situasi yang diteliti. 

       Penelitian menentukan objek penelitian berdasarkan 

permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang strategi 

pemasaran PT.jatiwangi property di tanjung senang, kota 

Bandar lampung, maka objek penelitiannya yaitu 

pimpnan perusahaan. Yang dirasa paling tahu atau lebih 

mengerti tentang tujuan penelitian yang akan peneliti 

bahas. 

5. Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data yaitu  proses mencari dan 

menyusun  secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam  kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di 

pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain. Analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai 

dilapangan analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, 

yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan pola  hubungan tertentu atau 

menjadihi potesis. 

        Dalam menganalisis data yang penulis kumpulkan 
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maka digunakan metode analisis data yang tertitik tolak dari 

hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara 

umum. Dalam penelitian ini peneliti mengguna-kan teknik 

analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen 

penelitian. Teknik analisa data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis 

data kualitatif. Reduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari pola dan temanya. Yang mana bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarah-

kan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan 

data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

dihasilkan dari observasi, wawacancara, dan 

dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang 

memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan 

penarikan tindakan, yang disajikan antara lain dalam 

bentuk teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik 

analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil 

analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian strategi pemasaran 

1. Pengertian strategi  

     Menurut  Alfred   Chandler Strategi   merupakan   

penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah 

perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya 

yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.
27

 

Menurut Marrus strategi yaitu proses untuk menentukan 

perencanaan para pemimpin untuk tujuan jangka panjang yang 

disertai dengan menyusun rencana agar tujuan dapat dicapai. 

Menurut Prahalad strategi merupakan suatu tindakan yang bersifat 

terus menerus dan meningkat yang dilakukan berdasarkan melihat 

apa yang diharapkan pelanggan di masa depan.  

Strategi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan. 

Menurut Learned, Christensen, Andrews dan Guth menyatakan 

bahwa strategi merupakan alat untuk menciptakan, memperoleh 

dan mempertahakan keunggulan bersaing. Menurut Porter Strategi 

merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan 

bersaing suatu perusahaan.
28

 Dari pengertian para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa strategi merupakan cara untuk memperoleh 

keunggulan bersaing suatu perusahaan dengan tujuan jangka 

panjang. 

2. Pengertian pemasaran  

      Menurut    American    Marketing    Association   (AMA) 

mendefinisikan pemasaran sebagai proses perencanaan dan 

pelaksanaan rencana penetapan harga, promosi, dan distribusi dari 

ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individual dan 

organisasional. Philip Kotler memaparkan Pemasaran ialah 

                                                           
27 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Riena Cipta, 2009), 339. 
28 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Tekhnik Membedah Kasus Bisnis, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 3. 
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sebagai salah satu proses sosial dan menejerial yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, pertukaran 

produk-produk yang bernilai yang lainnya.
29 

Pendapat Panji Anoraga dalam bukunya Manajemen Bisnis 

dikemukakan bahwa manajemen pemasaran sebagai proses yang 

meliputi analisis perencanaan implementasi dan pengendalian 

bahwa ia mencakup gagasan barang dan jasa bahwa manajemen 

adalah menghasilkan keputusan bagi pihak-pihak yang terlibat.
30

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah sebagai kegiatan analisis perencanaan 

penerapan dan pengendalian program yang direncanakan untuk 

menciptakan membangun dan mempertahankan  pertukaran yang  

menguntung-kan meliputi pendistribusian barang, penerapan 

harga terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yang 

tujuanya untuk mendapatkan tempat dipasar agar tujuan utama 

dari pemasaran dapat tercapai.  

a. Konsep-konsep pemasaran 

      Telah dijelaskan diatas bahwa manajemen pemasaran 

sebagai upaya secara sadar untuk mencapai hasil jual-beli yang 

diharapkan dengan pasar sasaran, untuk pelaksanaanya terlebih 

dahulu perlu diketahui konsep pemasaran yang merupakan 

kunci untuk mencapai tujuan organisasi, yang terdiri dari 

penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta 

memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan 

efesien dibandingkan para pesaing. 

       Ada lima konsep berdasarkan organisasi melakukan 

pemasaran mereka:  

1) Konsep Produksi 

Konsep produksi berpendapat bahwa para pelanggan akan 

menyukai produk-produk yang tersedia secara luas dan 

                                                           
29 Ibid.,215 
30Panji Anoraga , Manajemen Bisnis,(Rinika Cipta,Jakarta:2009), 217. 
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harganya murah. Manajemen dalam orgasisasi yang 

berorintasi pada produksi mengarahkan segenap upaya 

untuk mencapai efesiensi produksi yang tinggi dan liputan 

yang luas.
31

 

2) Konsep Produk 

Konsep produk berpendapat bahwa konsumen akan 

menyukai produk-produk yang memberikan kualitas, 

penampilan dan ciri-ciri yang terbaik.Manajemen dalam 

organisasi yang demikian memusatkan energi mereka 

untuk membuat produk yang baik dan terus meningkatkan 

mutu produk tersebut.
32

 

3) Konsep Penjualan 

Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen,jika 

dibiarkan sendiri biasanya tidak akan membeli produk-

produk dari organisasi tersebut.oleh karena itu organisasi 

harus melakukan kegiatan penjualan yang agresif dan 

usaha promosi yang gencar.
33

 

4) Konsep Pemasaran 

Konsep Pemasaran berpendapat bahwa kunci untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi terdiri dari penentuan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan penyerahan 

produk yang memuaskan secara efektif dan efesien 

dibandingkan para pesaing.
34

 

5) Konsep Pemasaran Bersifat Kemasyrakatan 

Konsep pemasaran yang bersifat kemasyarakatan 

berpegang pada asumsi bahwa tugas organisasi adalah 

menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar 

sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan 

dengan cara yang lebih efektif daripada pesaing 

                                                           
31 Kotler, Manajemen Pemasaran, 24. 
32 ibid, 25. 
33 Ibid, 28. 
34 Ibid, 30. 
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sedemikian rupa sehingga dapat menjamin atau 

mendorong kesejahteraan konsumen dan masyarakat.
35

 

3. Pegertian strategi pemasaran  

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang 

menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang 

memberikan panduan tentang kegiatan  yang  akan  dijalankan  

untuk  dapat  tercapainya  tujuan  pemasaran suatu  pemasaran. 

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.
36

 

Menurut Amstrong dan Kotler strategi pemasaran adalah 

pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan akan dicapai 

dalam hal permintaan pada target pasar yang ditentukan.
37

Jadi 

secara umum strategi pemasaran adalah wujud rencana yang 

terarah di bidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang 

optimal.
38

 

Strategi pemasarn mengandung dua faktor yang terpisah, 

akan tetapi saling berhubungan erat, yaitu: 

a. Pasar target atau sasaran, yaitu suatu kelompok yang 

homogen, yang merupakan sasaran perusahaan. 

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

variabel pemasaran yang  dapat  dikontrol,  yang  akan  

dikombinasikan  oleh  perusahaan untuk memperoleh 

hasil yang maksimal. 

                                                           
35Ibid, 42. 
36 Sofjan Asauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 168. 
37 Philip Kotler Dan Gary Amstrong, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), 5 
38 Ibid.,230 
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Kedua faktor ini berhungan erat. Pasar sasaran 

merupakn suatu sasaran yang akan dituju, sedangkan bauran 

pemasaran merupakan alat untuk menuju sasaran tersebut.
39

 

Jadi, strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa 

pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang 

cocok dan yang dapat memuaskan pasar sasaran tersebut.
40

 

       Berdasarkan pendapat diatas, maka strategi pemasaran pada 

hakikatnya merupakan renacana yang menyeluruh dan terpadu 

tentang pemasaran, yang memuat secara rinci tentang rangkaian 

kegiatan yang harus di jalankan perusahaan untuk tujuan 

pemasaran. Strategi pemasaran suatu perusahaan harus di 

dasarkan atas analisis lingkungan internal dan eksternal 

perusahaan. Analisis internal perusahaan merupakan analisis 

keunggulan dan kelemahan perusahaan, sedangkan analisis 

eksternal merupakan analisis atau berbagai faktor luar yang 

mempengaruhi perusahaan. Dengan analisis-analisis tersebut akan 

memungkinkan manajemen perusahaan dapat mengmbil 

keputusan dalam kegiatan pemasaran yang strategis. 

         Adapun elemen-elemen strategi pemasaran beserta 

hubungan antara masing-masing elemen dapat dilihat pada 

gambar:             

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Panji Anogara, Pengantar Bisnis Pengelolaan  Bisnis Dalam Era Globalisasi, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2011),188 

40 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa. Cetakan 

Keenam,(Bandung: Alfabeta,2004), 176 
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Gambar 2.1 

Elemen-elemen strategi pemasaran 
41

     

      Bagi pebisnis pada umumnya, kondisi persaingan saat ini 

sangat ketat, sudah sepatutnya perlu memperhitungkan 

menggunakan strategi yang tepat. Sehingga perusahaan akan 

mampu persaingan merebut pangsa pasar. “strategi pemasaran 

adalah logika pemasaran dimana perusahaan berharap untuk 

menciptakan nilai pelanggan dan menciptakan hubungan yang 

menguntungkan” 
42

 

       4. Jenis-jenis Strategi Pemasaran 

Dalam hubungan strategi pemasaran secara umum, dapat 

dibedakan tiga jenis strategi pemasaran yang dapat ditempuh oleh 

perusahaan, yaitu:
43

 

1) Strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar 

(Undifferentiated Marketing). Dengan strategi ini, perusahaan 

menganggap pasar sebagai suatu keseluruhan, sehingga 

perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan konsumen secara 

umum. Perusahaan hanya menghasilkan dan memasarkan satu 

macam produk dan berusaha menarik semua pembeli dengan 

suatu rencana pemasaran saja. Strategi ini bertujuan untuk 

melakukan penjualan secara massal, sehingga menurunkan 

biaya. Perusahaan memusat-kan perhatiannya pada seluruh 

konsumen dan kebutuhannya, serta merancang produk yang 

dapat menarik sebanyak mungkin para konsumen tersebut. 

 

                                                           
41 Iwan Purwanto, Manajemen Strategi, (Bandung: Yrama Widya 2008). h.151   
42 Kotler & Armstrong,  dasar dasar pemasaran, 152.  
43 Ibid,. 179-182 



 
 

27 
 

2) Strategi    pemasaran    yang    membeda-bedakan    pasar 

(Differentiated Marketing). Dengan strategi ini, perusahaan  

hanya  melayani  kebutuhan  beberapa kelompok   konsumen   

tertentu   dengan   jenis   produk tertentu  pula.  Perusahaan  

atau  produsen  menghasilkan dan memasarkan produk yang 

berbeda-beda untuk tiap segmen pasar. Strategi ini bertujuan 

untuk mempertebal kepercayaan   kelompok   konsumen   

tertentu   terhadap produk yang dihasilkan dan dipasarkan, 

sehingga pembeliannya akan dilakukan berulang kali. 

Keuntungan dari strategi pemasaran ini, penjualan dapat 

diharapkan akan lebih tinggi dengan posisi produk yang lebih 

baik di setiap segmen pasar, dan total penjualan perusahaan 

akan dapat ditingkatkan dengan bervariasinya produk. 

Sedangkan kelemahan strategi ini adalah terdapat 

kecenderungan biaya akan lebih tinggi karena 

kenaikanbiaya    produksi    untuk    modifikasi    produk,    

biaya administrasi, biaya promosi, dan biaya investasi. 

 

3) Strategi  pemasaran  yang  terkonsentrasi  (Concentrated 

Marketing). Dengan strategi ini, perusahaan mengkhususkan 

pemasaran produknya dalam beberapa segmen pasar, dengan 

pertimbangan keterbatasan sumber daya perusahaan. Strategi 

pemasaran ini mengutamakan seluruh usaha pemasaran pada 

satu atau beberapa segmen pasar tertentu saja. Keuntungan 

strategi ini, perusahaan diharapkan akan memperoleh 

kedudukan atau posisi yang kuat di dalam segmen pasar 

tertentu yang dipilih. Dikarenakan, perusahaan akan 

mempunyai pengetahuan dan pengalaman lebih baik dalam 

melakukan pendekatan bagi pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen dari segmen   pasar   yang   

dilayaninya.Keuntungan yang lainnya adalah karena 

spesialisasi dalam produksi, distribusi, dan usaha promosi, 

sehingga apabila segmen pasar dipilih secara tepat, akan dapat 

memungkinkan berhasilnya usaha pemasaran produk 

perusahaan tersebut.  

       Strategi bisnis disebut juga dengan strategi bersaing, 

strategi ini dikembangkan pada level divisi, dan menekankan 
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pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa 

perusahaan dalam industri atau segmen pasar yang dilayani oleh 

divisi tersebut. Strategi bisnis mungkin menekankan pada 

peningkatan laba  produksi  dan  penjualan  produk  dan  jasa 

yang dihasilkan. Strategi bisnis sebaiknya mengintegrasikan 

berbagai aktivitas untuk mencapai  tujuan divisi. Strategi bisnis 

(persaingan) di implementasikan dalam bentuk strategi overall 

cost leadership, atau diferensiasi.
44

 

        Michael   porter   mempunyai   rumusan   yang   sudah 

dikenal banyak kalangan yang disebut Porter’s Competitive 

Strategies, yang sudah dianut para manajer dalam menentukan 

strategi  bersaingnya.  Ada  dua  strategi  bisnis,  yang  dikenal 

sebagai  strategik  generik  Porter  yaitu  seperti  yang  telah 

dipaparkan   di   atas   yaitu   strategi      cost   leadership   dan 

differensiasi.
45

 

1) Unggul dengan Biaya Rendah (Cost Leadership) 

Merupakan  strategi  bersaing  yang  bertujuan  pada  pasar 

yang luas dan sangat menuntut dalam operasi. Perusahaan 

harus  punya  fasilitas  yang  memadai  agar  bisa  hemat, 

pengalaman  sehingga  operasi  dan  biaya  overhead  bisa 

dikontrol,   serta   meminimalkan   biaya   dibidang   R&D, 

pelayanan   dan   bidang   apapun   yang   dirasakan   dapat 

mengurangi biaya dan tentunya lebih dari pesaing. Dengan 

demikian, perusahaan bisa menetapkan harga yang rendah 

untuk konsumen, tetapi masih tetap bisa mendapatkan laba. 

Keberhasilan pada strategi ini terlihat pada pangsa pasar 

yang berkemb-ang besar dan perusahaan mempunyai 

tawar menawar yang tinggi atas pemasok yang 

akhirnya  akan menurunkan biaya. Sementara itu, hal ini 

akan membuat barrier  atas  perusahaan  yang  ingin  

masuk  karena  sulit untuk menjalankan bisnis dengan cara 

seperti perusahaan yang leader dalam biaya ini. 

                                                           
44 David Hunger dan Thomas Wheelen diterjemahkan Julianto Agung, 

Manajemen Strategis, (Yogyakarta: Andi, 2011),. 24 

45 Taufiq Amir, Manajemen Strategik: Konsep dan Aplikasi, ( Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), 155-158 
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2) Diferensiasi 

Diferensiasi juga ditujukan untuk pasar yang luas dan 

melibatkan penciptaan produk atau jasa yang dianggap 

memiliki keunikan di satu industri. Dari ini keunikan ini 

perusahaan dapat membebankan harga ekstra (premium) bagi  

produknya.  Ada  banyak  aspek  yang  bisa  menjadi basis 

diferensiasi, seperti fitur, teknologi, citra merek, layanan 

pelanggan, dan lain sebagainya. Dengan menawarkan hal 

yang berbeda, untuk pelanggan yang menjadi target pasar 

yang sering kali tidak sensitif terhadap harga perusahaan 

juga dapat menerapkan harga yang premium. Perbedaan 

yang dibuat memang kadang-kadang membuat biaya menjadi 

tinggi, sehingga sewajarnya harga yang diterapkan juga 

semakin tinggi. Tetapi di sisi lain, loyalitas merek bagi 

sekelompok konsumen akan membuat konsumen tidak ingin 

beralih produk atau perusahaan lain. 

      Unsur-unsur utama pemasaran dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga unsur utama, yaitu:
46

 

1)   Unsur strategi persaingan 

Unsur strategi persaingan dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu: 

a)   Segmentasi pasar 

Segementasi pasar adalah tindakan mengidentifikasi-

kan dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen 

secara terpisah. Masing- masing segmen konsumen ini 

memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran 

pemasaran tersendiri. 

b)   Targeting 

Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih 

segmen yang akan dimasuki. 

c)   Positioning 

                                                           
46 Rangkuti, Analisis ...,102-103 
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Positioning adalah penetapan posisi pasar. Tujuan 

positioning adalah untuk membangun dan mengomun-

ikasikan   keunggulan   bersaing   produk yang ada 

dipasar ke dalam benak konsumen. 

2)   Unsur taktik pemasaran 

Terdapat dua unsur taktik pemasaran, yaitu: 

(a) Diferensiasi, yang berkaitan dengan cara membangun   

strategi   pemasaran   dalam   berbagai aspek di 

perusahaan. Kegiatan membangun pemasaran  inilah  

yang  membedakan  diferensiasi yang dilakukan suatu 

perusahaan dengan yang dilakukan oleh perusahaan 

lain. 

(b) Bauran pemasaran, yang berkaitan dengan kegiatan- 

kegiatan mengenai produk, harga, promosi dan tempat. 

3)   Unsur nilai pemasaran 

Nilai  pemasaran  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga, 

yaitu: 

(a)  Merek atau brand, yaitu nilai yang berkaitan dengan 

nama atau nilai yang dimilii dan melekat pada suatu 

perusahaan. 

(b) Pelayanan atau service, yaitu nilai yang berkaitan 

dengan pemberian jasa pelayanan kepada konsumen. 

Kualitas pelayanan kepada konsumen ini perlu terus- 

menerus ditingkatkan. 

(c)  Proses, yaitu nilai yang berkaitan dengan prinsip 

perusahaan untuk membuat setiap karyawan terlibat 

dan memiliki rasa tanggung jawab dalam proses 

memuaskan  konsumen,  baik  secara  langsung 

maupun secara tidak langsung. 

B. Bauran pemasaran 

      Dalam strategi pemasaran bauran pemasaran dikenal dengan 

istilah marketing mix. Menurut Kotler dan Amstrong bauran 

pemasaran merupakan kumpulan alat pemasaran berupa produk, 
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harga, promosi dan lokasi yang digabungkan untuk menghasilkan 

respon yang diinginkan pasar sasaran.
47

 Menurut Buchari Alma 

bauran pemasaran merupakan strategi mengkombinasi kegiatan 

pemasaran untuk mencari kombinasi yang paling maksimal 

sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan.
48

 Menurut Philip 

Kotler bauran pemasaran merupakan alat yang digunakan dalam 

pemasaran dengan tujuan pemasaran yang sesuai dengan pasar 

sasaran yang ditetapkan. Konsep bauran pemasaran yang ditetapkan 

Kotler terdiri dari strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan 

strategi promosi.
49

 Dari pengertian bauran pemasaran menurut para 

ahli diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan 

suatu strategi yang menggabungkan produk, harga, promosi dan 

distribusi untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan dari pemasaran 

yaitu menciptakan nilai lebih besar kepada konsumen dari pada 

pesaing.
50

 Berikut elemen pokok yang terdapat dalam bauran 

pemasaran yaitu: 

1. Strategi Produk 

       Menurut Kotler dan Amstrong produk merupakan sesuatu 

yang ditawarkan kepada pasar dengan tujuan menarik perhatian 

yang berguna untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan.
51

 Produk menurut Kotler dan Keller produk 

merupakan merupakan sesuatu yang memberi manfaat untuk 

kepuasan konsumen dan memiliki nilai di pasar sasaran dalam 

bentuk barang atau jasa. Strategi produk tidak hanya 

menawarkan solusi yang dibutuhkan oleh pelanggan akan tetapi 

juga menawarkan sesuatu yang kreatif dan inovatif.
52

 Menurut 

Fandy Tjiptono produk merupakan segala sesuatu yang 

                                                           
47 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 63 
48 Tengku Firli Musfar, Manajemen Pemasaran, (Bandung: CV Media Sains 

Indonesia, 2020), 8. 
49 24 Feddy Rangkuti, Flexible Marketing, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2004), 18 
50 Ibid, 18. 
51 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 266.   
52 Ahmad Rama Purnomo, “Strategi Pemasaran Pada Toko Rahayu Dalam 

Meningkatkan Jumlah Penjualan Barang Jalan Yos Sudarso Kota Palangkaraya”, Tesis 

(Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018), 29-31. 
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ditawarkan produsen sebagai alat pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkutan.
53

 

       Menurut Amir mengatakan bahwa produk merupakan 

segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar agar di beli oleh 

konsumen untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Menurut Cravens produk merupakan sesuatu yang 

memiliki nilai di pasar sasaran yang mampu memberikan 

manfaat dan kepuasan untuk konsumen
54

. Dari pendapat 

beberapa ahli diatas produk merupakan alat pemuas kebutuhan 

atau keinginan konsumen yang ditawarkan oleh penjual Strategi 

produk dalam hal ini berarti menetapkan cara menyediakan 

produk yang tepat bagi pasar sasaran sehingga dapat 

memuaskan konsumen dan dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan dalam jangka panjang melalui peningkatakan 

penjualan.
55

 

      Menurut Kotler dan Amstrong strategi produk yang 

ditawarkan kepada pelanggan meliputi atribut produk, 

penetapan merek, kemasan, pelabelan dan jasa pendukung 

produk, yaitu:
56

  

1) Atribut produk merupakan manfaat suatu produk 

dihantarkan melalui kualitas, fitur, gaya dan desain.  

2) Penetapan merek yaitu nama, istilah, lambang dan desain 

yang menunjukkan identitas penjual produk.  

3) Kemasan yaitu perancangan wadah atau pembungkus 

untuk sebuah produk.  

4) Pelabelan yaitu penanda sederhana yang ditempelkan 

pada produk sampai bagian rumit yang terdapat dalam 

kemasan.  

                                                           
53 Raharjo, Penguatan Strategi, 67. 
54 Lili Suryati, Manajemen Pemasaran  Suatu Strategi dalam Meningkatkan 

Loyalitas Pelanggan, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 20. 
55 Tri Weda Raharjo dan Herukmi Septa Rinawati, Penguatan Strategi 

Pemasaran Daya Saing UMKM Berbasis Kemitraan Desa Wisata, (Surabaya: CV Jakad 

Publishing Surabaya, 2014), 66 
56 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 273. . 
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5) Jasa pendukung produk atau pelayanan pelanggan 

merupakan elemen lain dari strategi produk.  

      Menurut Fandy Tjiptono dalam merencanakan penawaran 

produk, perusahaan harus memahami lima tingkatan produk 

yaitu:
57

 

3) Produk inti yaitu manfaat utama yang dibutuhkan 

pelanggan saat melakukan produk tersebut.  

4) Produk generik yaitu produk dasar yang dimana produk 

tersebut minimal dapat difungsikan.  

5) Produk harapan yaitu produk yang ditawarkan dimana 

keadaannya sesuai dengan harapan dan kesepakatan 

pembeli. 

2. Strategi Harga  

      Harga merupakan pengorabanan dari konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk. Harga merupakan penyebab laku 

tidaknya produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.
58

 

Menurut Kotler penerapan strategi harga harus menerapkan 

beberapa hal yaitu daftar harga, diskon, potongan, periode 

pembayaran dan persyaratan kredit.
59

 Harga merupakan salah 

satu elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan. Harga bukan hanya angka-angka di label harga 

tetapi harga mempunyai banyak bentuk seperti sewa, uang 

sekolah, upah, ongkos, tarif, bunga, biaya, gaji dan komisi 

semuanya harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa.
60

 

      Strategi harga tidak hanya dengan biaya yang dikeluarkan 

pelanggan untuk memperoleh produk yang dibutuhkan akan 

tetapi berdasarkan prioritas yang fleksibel dan penciptaan nilai 

yang superior. Artinya nilai yang relatif antara manfaat yang 

diterima pelanggan jauh lebih besar dibandingkan biaya relatif 

                                                           
57 Anang Firmansyah, Pemasaran Produk dan Merek (Planning dan Strategy), 

(Qiara Media, 2019), 9. 
58 Ahmad, “Strategi Pemasaran”, 29-31 
59 Nur Asnawi, Pemasaran Syari’ah., 159 
60 Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid 1, 68. 
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yang dikeluarkannya. Perusahaan harus mempertimbangkan 

harga pesaing terdekat. Perusahaan yang menggunakan harga 

sebagai senjata utama dalam bersaing harus menciptakan 

keunggulan yang harus dipertahankan.
61

  

Indikator-indikator yang mencirikan harga menurut kotler yaitu:  

a. Keterjangkauan harga  

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk   

c. Daya saing harga   

d. Kesesuaian harga dengan manfaat produksi.  

e. Harga mempengaruhi daya beli konsumen.  

f. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan 

3. Strategi Lokasi/ distribusi 

     Lokasi menurut Gunara dan Sudibyo merupakan distribusi 

dan tempat usaha yang menentukan keberhasilan suatu usaha.
62

 

Lokasi merupakan tempat dimana konsumen mendapatkan 

produk  seperti toko, supermarket, agen atau dari penjual 

langsung. Penentuan lokasi yang mudah terjangkau dan terlihat 

akan memudahkan pelanggan untuk menetahui produk yang 

ditawarkan suatu usaha.
63

 Menurut Kotler pemilihan lokasi 

harus memperhatikan saluran, jangkauan, keberagaman, lokasi, 

persediaan dan pengangkutan.
64

 Hal-hal yang harus diperhatikan 

saat penentuan tempat lokasi usaha adalah sebagai berikut: 
65

 

1) Dekat dengan kawasan indutri  

2) Dekat dengan perkantoran 

3) Dekat dengan lokasi pasar  

                                                           
61 Suyanto, Marketing Strategy  Top Brand Indonesia, (CV: Andi Offset, 2007), 

9. 
62 Nur Asnawi, Pemasaran Syari’ah, 166 
63Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syari’ah, (Jakarta:PT.Grasindo, 

2007), 62 
64 Nur Asnawi, Pemasaran Syari’ah, 166 
65 Kasmir dan Jakfar, Study Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2005), 108. 
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4) Dekat dengan pusat pemerintahan  

5) Dekat dengan perumahan masyarakat  

6) Mempertimbangkan jumlah pesaing dilokasi tersebut  

7) Sarana dan prasarana. 

4. Strategi Promosi  

      Strategi promosi adalah tindakan perencanaan, 

implementasi, dan pengendalian komunikasi dari organisasi 

kepada pelanggan dan audiens sasaran (targer audiences) 

lainnya. Promosi digunakan untuk memberikan informasi 

kepada orang-orang tentang produk dan mempersuasi 

pembeli/target pasar, saluran distribusi, dan publik untuk 

membeli mereknya.
66

 

      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, merupaka 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 
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Utama, 2001), 150. 



 
 

36 
 

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 

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.
67

 Melelui publicity dapat dibentuk 

pandangan baik dan mencegah berita-berita negatif 

terhadap perusahaa.  

 

 

 

 

C.  Tinjauan Umum Strategi Pemasaran Perspektif Ekonomi Islam 

1. Pengertian pemasaran syariah 

      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.
68

 

                                                           
67 Sofjan Asauri, Manajemen Pemasaran,( Rajawali Pers, Jakarta, 2011),  168. 
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 Kertajaya mengatakan bahwa pemasaran syariah 

merupakan strategi bisnis yang harus memayungi seluruh 

aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi sebuah proses, 

menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai dari seorang 

produsen, suatu perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan 

ajaran islam
69

. Pada zaman Rasulullah mulai dari pengaturan 

kerja, pemilihan pegawai sesuai dengan kompetensi, konsep 

syura dalam pengambilan keputusan, pengawasan terhadap 

kinerja pegawai, ataupun pengarahan dan memberikan petunjuk 

kepada mereka serta  menegakkan keadilan dan persamaan 

perlakuan hukum kepada umatnya, mencukupi kebutuhan setiap 

individu masyarakat, baik itu sandang, pangan,dan 

papan,sehingga tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera 

Sehingga dari adanya pendapat dan fenomena tersebut di 

atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan manajemen pemasaran syari’ah adalah suatu analisis 

perencanaan pengimplementasian dan pengendalian terhadap 

program-program pemasaran dengan berbasis pada aspek dasar 

syari’ah baik dari Al-Qur’an maupun Al-Hadist. Diharapkan 

dari adanya pengelolaan manajemen pemasaran berbasis.
70

 

2.  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).
71

 

      Karakteristik strategi pemasaran syariah terdapat 4 

karakteristik dalam pemasaran syariah yaitu ketuhanan 
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(rabbaniyah), etis (akhlaqiyyah), realistis (al-waqi‟yyah), 

humanistis (insaniyyah). 

a.  Ketuhanan (Rabbaniyah)  

     Ketuhanan (rabbaniyyah)   adalah   satu keyakinan yang 

bulat, bahwa semua gerak-gerik manusia selalu  berada  

dibawah  pengawasan  Allah  SWT. Oleh sebab itu, semua 

insan harus berperilaku sebaik mungkin, tidak berperilaku 

licik, suka menipu,  

     mencuri milik orang lain suka memakan harta orang lain 

dengan jalan yang batil  dan  sebagainya.  Kondisi  tersebut  

sangat  diyakini oleh umat Muslim, sehingga  menjadi 

pegangan hidup, tidak tergoyahkan. Nilai Rabbaniyah 

tersebut melekat atau menjadi darah daging dalam pribadi 

setiap muslim, sehingga dapat mencegah perbuatan-

perbuatan tercela dalam dunia bisnis.
72

 

      Salah satu ciri khas pemasaran syariah yang tidak 

dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal 

selama ini adalah sifat religius. Setiap langkah, aktivitas, 

dan kegiatan yang di lakukan harus selalu menginduk 

kepada syariat islam. Seorang pemasar syariah meskipun ia 

tidak mampu melihat Allah, ia akan selalu merasa bahwa 

Allah senantiasa mengawasinya, sehingga ia akan mampu 

untuk menghindari segala macam perbuatan yang 

menyebabkan orang lain tertipu atas produk-produk yang di 

jualnya. Apabila seorang pemasar syariah hanya 

berorientasi pada keuntungan, maka ia dapat merugikan 

konsumen dengan memberikan janji palsu. Namun seorang 

pemasar syariah memiliki orientasi maslahah, sehingga 

tidak hanya mencari keuntungan namun di imbangi pula 

dengan dengan keberkahan di dalamnya.
73

 Firman Allah 

dalam Q.S Al-Zalzalah (99): (7-8). 
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“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan 

Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya 

pula”. Q.S Al-Zalzalah (99): (7-8) 

b. Etis (Akhlaqiyyah)  

 Etis atau akhlaqiyyah artinya semua perilaku 

berjalan di atas norma etika yang berlaku umum. Etika 

adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata yang 

sebenarnya,”the will of God”tidak bisa dibohongi. 

Seorang penipu yang mengoplos barang, menimbun 

barang,  mengambil harta orang lain dengan jalan yang 

batil pasti hati kecilnya  berkata lain, tetapi karena 

rayuan setan maka ia tergoda berbuat curang, ini berarti 

ia melanggar etika, ia tidak menuruti apa kata hati yang 

sebenarnya. Oleh sebab itu, hal ini menjadi panduan para 

marketer syariah selalu memelihara  setiap  tutur  kata,  

perilaku  dalam berhubungan bisnis dengan siapa saja, 

konsumen, penyalur, tokopemasok ataupun 

saingannya.
74

 

Keistimewaan yang lain dari syariah marketer 

adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh 

aspek kegiatannya. pemasaran syariah adalah konsep 

pemasaran yang sangat mengedepankan nilai, moral dan 

etikatanpa peduli  dari agama manapun, karena hal ini 

bersifat universal.
75

  

c.  Realistis (Al-waqi‟yyah)  

Realistis atau al-waqi‟iyyah yang artinya sesuai 

dengan kenyataan, tidak mengada-ada apalagi yang 

                                                           
74 Alma dan priansa, Manajemen Bisnis Syariah, 350. 
75 Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 22. 
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menjurus kepada kebohongan. Semua transaksi yang 

dilakukan harus berlandaskan  

pada realita, tidak membeda-bedakan orang, suku, 

warna kulit, semua tindakan penuh dengan kejujuran.
76

 

Pemasaran syariah bukanlah  konsep eksklusif, fanatis, 

anti-modernitas, dan kaku. Syariah marketing adalah   

konsep  pemasaran   yang  fleksibel. Syariah marketer 

haruslah tetap berpenampilan bersih, rapid an bersahaja  

apapun model atau gaya berpakaian yang di kenakan. 

Sifat realistis di karenakan pemasaran syariah sangat 

fleksibel dan luwes dalam tafsir hukum dan 

implementasinya terhadap pemasaran konvensional.
77

 

d.  Humanistis (Insaniyyah)  

Humanistis atau al-insaniyyah yang artinya berperi 

kemanusiaan, hormat menghormati sesama. Pemasaran 

berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik, jangan 

sampai kegiatan pemasaran malah sebaliknya merusak  

tatanan hidup di masyarakat.
78

 Keistimewaan syariah 

marketing yang lain yaitu humanistis universal. 

Humanistis adalah syariah yang di ciptakan untuk  

manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya 

terjaga dan terpelihara.  

Syariah islam adalah syariah humanistis yang di ciptakan 

untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa 

memperdulikan ras, warna kulit, kebangsaan, dan 

status.
79
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3. Implementasi Starategi Pemasaran Dalam Ekonomi Islam  

Terdapat beberapa nilai-nilai dalam pemsaran syariah yang 

mengambil konsep keteladanan sifat Rasulullah SAW, yaitu 

sifat shiddiq, amanah, fathanah, tabligh, dan istiqamah.
80

 

a. Shiddiq, artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi 

ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran 

islam, tidak ada satu ucapan pun yang saling bertentangan 

dengan perbuatan. Allah SWT senantiasa memerintahkan 

kepada setiap orang beriman untuk memiliki sifat shiddiq 

dan menciptakan lingkungan yang shiddiq. Didalam Al-

Qur‟an shiddiq disebut sebanyak 154 kali, sala satu firman 

Allah yaitu : Q.S An-Nisa (4): (69). Ayat ini menandakan 

pentingnya sifat shiddiq bagi perilaku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari.
81

 

Nabi Muhammad SAW menegaskan “wajib bagi 

kalian berlaku jujur, sebab jujur membawa pada kebaikan, 

dan kebaikan menunjukkan jalan kesurga. Seseorang yang 

senantiasa jujur dan memperhatikan kejujuran, ia akan 

termaktub disisi Allah SWT atas kejujurannya. Sebaliknya, 

jangan berdusta, sebab dusta mengarah pada kejahatan, 

dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang 

berdusta dan memeperhatikan kedustaannya, ia tercatat 

disisi Allah SWT sebagai pendusta”. (HR. Bukhari dari Ibn 

Mas‟ud).
82

 

Hal yang penting dari nasihat nabi diatas adalah bahwa 

jujur merupakan sarana mutlak untuk mencapai kebaikan 

tatananmasyarakat. Oleh karenanya, shiddiq bukan sekedar 

wacana pribadi, tapi juga wacana publik yaitu perlunya 

sebuah sistem dan struktur pengelolaan sesuatu yang jujur. 

Kerja dan usaha yang dilakukan dengan kejujuran 

ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik 

ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui 
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kelemahan serta kelemahan serta kelebihan produk untuk 

kemudian dilakukan perbaikan terhadapnya dan 

menjauhkan diri dari perbuatan bohong dan 

menipu.
83

Seperti di jelaskan pada firman Allah dalam Q.S 

An-Nisa (4): (69).  

                         

                    

           

 

“dan Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), 

mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang 

dianugerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para 

shiddiiqiin orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang 

saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya”. 

b. Fathanah, berarti mengerti, memahami, dan menghayati 

secara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan 

kewajiban. Fathananh berkaitan dengan kecerdasan, baik 

kecerdasaran rasio, rasa, maupun kecerdasan ilahiyah. Sifat 

fathanah merupakan perpaduan antara pengetahuan (alim) 

dan hafalan (hafidz) telah berhasil meletakkan Nabi Yusuf 

AS dan timnya berhasil membangun  mesir. 11 Seperti 

dalam firman Allah dalam Q.S Yusuf (12): (55). 

                       

 berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara 

(Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai 

menjaga, lagi berpengetahuan". Q.S Yusuf (12): (55). 
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Sifat fathanah pula yang mengantarkan Nabi Muhammad 

SAW (sebelum diangkat menjadi Nabi) mendapatkan 

keberhasilan dalam perniagaan yang dilakukannya. 

Keterampilan dan keahlian yang dimilki oleh Rasullah SAW 

dalam berdagang menjadikannya seorang manajer pemasaran 

yang handal dari industri perdagangan Siti Khadijah.
84

 

c. Amanah, memiliki makna tanggung jawab dalam 

melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah di 

tampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan prima 

dan ihsan (berupaya menghasilkan yang terbaik) dalam 

segala hal. Sifat amanah harus dimilki oleh setiapmukmin, 

apalagi yang memilki pekerjaan terkait dengan pelayanan 

kepada masyarakat. Islam diyakini bahwa setiap tindak-

tanduk kita selalu dalam pengawasan malaikat yang 

senantiasa mencatat kebaikandan keburukan manusia.
85

 

Seperti dalam Firman Allah SWT Q.S An-Nisa (4): (58). 

                           

                           

        

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia  

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.  

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat”. Q.S An-Nisa (4): (58). 
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d. Tabligh, artinya mengajak sekaligus memberikan contoh 

kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 

ajaran islam dalam setiap gerak aktivitas ekonomi yang 

dilakukan sehari-hari. Tabligh yang disampaikan dengan 

hikmah, sabar, argumentatif dan persuasive akan 

menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid 

dan kuat. Tabligh selalu mengharapkan agar orang yang 

diajak berbicara bisa mengubah sikap dan tingkah lakunya 

agar sesuai dengan ayatayat kebesaran Allah SWT. Seorang 

pemasaran syariah harus memposisikan dirinya tidak hanya 

sebagai representasi dari perusahaan namun turut pula 

sebagai juru dakwah dalam  pengembangan ekonomi syariah. 

Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang 

ekonomi syariah, dan itulah yang menjadi tugas bagi seorang 

pemasar syariah untuk mejelaskan sekaligus menjual produk 

syariah yang akan ditawarkan kepada konsumen.
86

Seperti 

dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.Sal-Ahzab (33): (70-

71).   

                         

                       

              

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.  

niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu 

dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan 

Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka 
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Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang 

besar.” Q.S al-Ahzab (33): (70-71).   

e. Istiqamah, artinya konsisten. Hal ini meberikan makna 

seorang pemasaran syariah dalam praktik pemasarannya 

selalu istiqamah dalam penerapan aturan syariah. Seorang 

pemasar syariah harus dapat dipegang janjinya, tidak 

diperkenankan seorang pemasar syariahberubah-ubah 

dalam memberkan janji. Sebab dalam suatu perusahaan 

syariah konsistensi dari seorang pemasarnya menjadi 

cermin dariperusahaan tersebut secara 

keseluruhan.
87

Salah satu firman Allah dalam Q.S Al-

Muddatstsir (74): (38) 

               

“ Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya”, .S Al-Muddatstsir (74): (38) 

D. Persaingan bisnis 

1.  Pengertian Persaingan Bisnis  

Pemasaran tidak akan pernah terlepas dari unsur persaingan. 

Persaingan berasa dari bahasa inggris yaitu competition yang 

artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan persaingan, 

pertandingan, kompetisi. Dalam kamus manajemen, persaingan 

adalah usaha-usaha dari 2 pihak atau lebih perusahaan yang 

masing-masing berniat memperoleh pesanan dengan 

menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. 

Sedangkan Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan 

atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen 

berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga 

yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.
88

  

Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan 
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88 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007),  27. 
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harga, iklan atau promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, 

dan segmentasi  pasar.
89

 

Persaingan merupakan kondisi real yang dihadapi setiap 

orang di masa sekarang. Kompetisi dan persaingan tersebut bila 

dihadapi secara positif atau negatif, bergantung pada sikap dan 

mental dalam memaknai persaingan tersebut. Hampir tiada hal 

yang tanpa kompetisi/persaingan seperti halnya kompetisi 

dalam berprestasi, dunia usaha bahkan dalam proses belajar. 

Persaingan merupakan semacam upaya menduduki posisi 

competition), persaingan ini merupakan bentuk persaingan yang 

tidak sehat, dimana terjadi perebutan pasar antara beberapa 

pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada 

menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga 

salah satu menyingkir dari pasar dan salah satunya menjual 

barang di bawah harga yang berlaku di pasar.
90

 Persaingan 

dalam Islam yang positif dinamakan dengan Fastabiqhul 

Khairat. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 148 : 

                              

                     

“dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 

kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di 

mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu 

sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah Ayat 148) 

Dalam hadits juga dijelaskan persaingan dalam berbisnis:  

                                                           
89 B. N. Maribun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustika Sinar Harapan, 2003),  

276 . 
90 Ibid, 276.  
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”Dari Ibnu Abbas, ia berkata:Rasulullah SAW telah 

melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu)”. (HR. 

Ibnu Majah).
91

 

Berdasarkan ayat dan hadits diatas maka dengan jelas 

sebagai pebisnis untuk bersegera dan bergegas dalam 

melakukan kebaikan mendorong manusia untuk Saling bersaing 

dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sikap ini akan 

melahirkan persaingan dalam kebaikan. Persaingan ini sering 

disebut persaingan positif (Fastabiqhul Khairat). Al- Qur’an 

menganjurkan para pebisnis memberi kebaikan disegala hal. 

Sebagai pebisnis muslim dianjurkan untuk memberikan 

konstribusi yang baik dalam persaingannyadan berusaha 

menghadapi persaingan dengan tidak merugikan atau 

memudharatkan orang lain. Selain itu juga, harus berprinsip 

bahwa persaingan bukanlah usaha untuk menjatuhkan pebisnis 

lainnya melainkan sebagai usaha untuk memberikan yang 

terbaik dari bisnisnya. Dengan berprinsip demikian para pesaing 

tidak menjadikan dirinya serakah, dengan berlomba-lomba 

untuk mendapatkan keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya. 

Karena sikap demikian akan menjadikan manusia lalai dan 

lengah. 

Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah 

memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindarkan 

munculnya permasalahan akibat praktek persaingan yang tidk 

sehat. Tiga unsur yang harus di cermati dalam persaingan bisnis 

adalah:
92

 

a. Pihak-pihak yang bersaing  

     Manusia merupakan pelaku bisnis. Bagi seorang muslim, 

bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan 

mengembangkan harta yang dimiliki-nya. Harta yang 

diperolehnya adalah rizki yang di berikan Allah SWT. Tugas 

                                                           
91

 Muhammad  Nashiruddin, Shahih Sunan Ibnu Majah,(Jakarta:Pustaka 

Azzam,2007), cet.ke 1,.316. 
92 Mudrajat Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, 
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manusia adalah berusaha sebaik-baiknya, salah satunya 

dengan jalan bisnis. Tidak ada anggapan rizki yang di 

berikan Allah akan diambil oleh pesaing. Karena Allah telah 

mengatur hak masing-masing sesuai usahanya. Keyakinan 

ini di jadikan landasan sikap tawakal setelah manusia 

berusaha sekuat tenaga. Dalam hal kerja, Islam 

memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam 

kebaikan. Dengan landasan ini persaingan tidak lagi di 

artikan sebagai usaha mematikan pesaing  lainya, tetapi 

dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha 

bisnisnya. 

b. Segi cara bersaing 

      Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis 

tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. 

Karenanya, persaingan bebas yang menghalal-kan segala 

cara merupakan praktek yang harus dihilang-kan karena 

bertentangan dengan prinsip-prinsip muama-lah islam. 

Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan 

pihak-pihak lain, seperti rekanan bisnis dan pesaing bisnis. 

Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing 

dengan baik. Ketika berdagang, Rasul tidak pernah 

melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. 

Walaupun ini tidak berarti Rasulullah berdagang seadanya 

tanpa memperhatikan daya saingnya. Yang beliau lakukan 

adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan 

menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur 

termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Dalam bisnis, 

harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun 

tidak menghalalkan segala cara. 

c. Objek (barang atau jasa) yang dipersaingkan  

        Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan daya saing adalah: 

1) Produk  

Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa 

harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa 
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yang diharapkan konsumen untuk menghindari 

penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing.  

2) Harga  

Bila ingin memnangkan persaingan, harga produk 

harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan 

membanting harga untuk menjatuhkan pesaing.  

3) Tempat  

Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan 

nyaman, dan harus dihindarkan dari hal-hal yang di 

haramkan seperti gambar porno, minuman keras dan 

sebagainya untuk sekedar menarik pembeli.  

4) Pelayanan  

Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak 

boleh dengan cara yang mendekati maksiat.  

5) Layanan purna jual  

Ini merupakan servis yang akan melanggengkan. 

Akan tetapi ini diberikan dengan cuma-cuma atau 

sesuai akad. 

2. Faktor Pendorong Persaingan  

      Menurut Porter, persaingan sangat penting bagi keberhasilan 

atau kegagalan sebuah usaha atau perdagangan. Ada lima faktor 

persaingan bisnis yang dapat menentukan kemampuan bersaing: 
93

 

a. Ancaman Pendatang Baru  

       Pendatang baru dalam suatu industri dapat menjadi 

ancaman bagi pemain yang ada, jika membawa kapasitas 

baru, keinginan untuk merebut pangsa pasar, dan memiliki 

sumber daya yang besar. Dampaknya, harga dapat menjadi 

turun atau biaya meningkat sehingga dapat mengurangi 

profitabilitas perusahaan yang ada. Sehingga adanya 
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pendatang baru dapat memaksa perusahaan yang sudah ada 

untuk lebih efekif dan efisien. Ini merupakan seberapa 

mudah atau sulit bagi pendatang baru untuk memasuki 

pasar. Biasanya semakin tinggi hambatan masuk, semakin 

rendah ancaman yang masuk dari pendatang baru.  

b. Persaingan Diantara Para Pesaing Yang Ada  

       Persaingan diantara para pemain (perusahaan) yang ada 

dalam kompetisi untuk memperebutkan posisi dengan 

menggunakan taktik-taktik, seperti kompetisi harga, 

pengenalan produk, dan perang iklan secara besar-besaran 

serta meningkatkan pelayanan atau jaminan kepada 

pelanggan. Persaingan terjadi karena para pemain 

merasakan adanya tekanan atau melihat peluang untuk 

memperbaiki posisi. 

c. Kekuatan Tawar Menawar Pemasok Atau Supplier  

       Pemasok yang berkuasa dapat menggunakan kekuatan 

menawarnya dengan menekan perusahaan yang ada dalam 

suatu industri dengan menaikkan harga atau mengurngi 

kualitas barang atau jasa yang dibeli. Jika perusahaan tidak 

mampu menutupi kenaikan biaya melalui struktur harganya, 

maka profitabilitas perusahaan tersebut dapat menurun, 

sehingga pemasok yang berkuasa dapat mengurangi 

kemampuan suatu industri yang tidak dapat menaikkan 

harga untuk menutup kenaikan biaya tersebut.  

d. Kekuatan Tawar Menawar Pembeli  

       Pembeli juga dapat memaksa harga turun, menuntut 

kualitas yang lebih tinggi, atau pelayanan yang lebih baik. 

Tuntutan tersebut akan menyebabkan persaingan yang kuat 

di antara perusahaan yang ada dalam suatu industri yang 

sama.  

e. Ancaman Produk Pengganti  

     Semua perusahaan dalam suatu industri sesungguh-nya 

bersaing dengan produk pengganti, meskipun 

karakteristiknya berbeda, namun produk pengganti dapat 
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memberikan fungsi dan manfaat yang sama. Jika produk 

industri tidak dapat meningkatkan kualitas produk atau 

melakukan diferensiasi,maka kemungkinan penurunan laba 

atau bahkan pertumbuhan-nya sebagai akibat harga yang 

ditawarkan oleh produk pengganti semakin menarik. 

Substitusi tidak hanya membatasi laba pada saat 

normal,tetapi juga bisa mengurangi potensi keuntungan yang 

besar yang bisa diperoleh ketika pasar mengalami lonjakan. 

3. Strategi bersaing 

Strategi bersaing adalah upaya yang dilakukan suatu 

perusahaan atau industri untuk mencapai kinerja yang tinggi. 

Strategi bersaing mencerminkan keperdulian perusahan tentang 

bagaimama , kapan dan dimana perusahaan harus 

berkompetensi atau bersaing, dengan siapa bersaing dan apa 

tujuan untuk bersaing. Dengan demikian, strategi bersaing yang 

dilakukan perusahaan diharapkan memberikan pertahanan yang 

baik untuk menghadapi persaingan global, dan bagi perusahaan 

yang tidak merespon kondisi persaingan yang terjadi saat ini  

akan  mengalami  kemunduran  atau tidak mampu untuk 

bertahan. Menurut Boy Walker dan Lerreche menyatakan 

bahwa pesaing (competitor) adalah struktur industri, sepak  

terjang  berbagai  kekuatan persaingan  yang  mempengaruhi  

kemampuan   suatu industri. memberikan pemahaman pada 

posisi pasar, kepemimpinan harga dalam industri, teknologi 

industri, produk pasar, pangsa pasar yang bisa diandalkan 

bahkan  pada tingkat segmen agar usaha lebih berhasil jika 

hanya ditunjukan pada konsumen tertentu saja.
94

 

Analisis lingkungan dapat dibagi atas dua  kategori,  yaitu 

analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. 

Analisis lingkungan eksternal dibagi ke dala dua kategori. 

Kategori yang pertama adalah lingkungan jauh, sedangkan 

kategori yang kedua adalah lingkungan industri. Sedangkan 
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analisis lingkungan internal merupakan analisis aspek-aspek 

yang ada di dalam perusahaan. 

a. Analisis Lingkungan Internal 

Proses melakukan audit internal yang sejajar dengan proses 

melakukan audit eksternal. manajer perwakilan dan karyawan 

dari seluruh perusahaan perlu dilibatkan dalam menentukan 

kekuatan dan kelemahan perusahaan. Audit internal 

membutuhkan pengumpulan dan asimilasi informasi tentang 

manajemen, pemasaran perusahaan, keuangan/akuntansi, 

produksi/operasi, penelitian dan pengembangan (R&D), dan 

operasi sistem informasi manajemen. 

Dibandingkan dengan audit eksternal, proses  melakukan 

audit internal yang memberikan lebih banyak kesempatan bagi 

peserta untuk memahami bagaimana pekerjaan mereka, 

departemen, dan divisi masuk ke seluruh organisasi. Ini adalah 

keuntungan besar karena manajer dan karyawan melakukan 

lebih baik ketika mereka memahami bagaimana pekerjaan 

mereka mempengaruhi daerah dan kegiatan perusahaan 

lainnya. Sebagai contoh, ketika pemasaran dan manufaktur  

manajer  bersama-sama membahas masalah yang berkaitan 

dengan kekuatan dan kelemahan internal, mereka mendapatkan 

apresiasi yang lebih baik dari masalah, masalah, kekhawatiran, 

dan kebutuhan semua bidang fungsional. Dalam organisasi 

yang tidak menggunakan manajemen strategis, manajer 

pemasaran, keuangan, dan manufaktur sering tidak berinteraksi 

satu sama lain dalam cara yang signifikan. Melakukan audit 

internal sehingga adalah kendaraan yang sangat baik atau 

forum untuk meningkatkan proses komunikasi dalam 

organisasi. Komunikasi mungkin kata yang paling penting 

dalam manajemen. 

b. Analisis Lingkungan Eksternal 

Proses melakukan analisis lingkungan eksternal harus 

melibatkan sebanyak manajer dan karyawan mungkin. 

Keterlibatan dalam proses strategis manajemen dapat 

menyebabkan pemahaman dan komitmen dari para anggota 
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organisasi. Individu menghargai memiliki kesempatan untuk 

menyumbangkan ide-ide dan untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik dari perusahaan mereka 'industri, pesaing, dan 

pasar. Untuk melakukan audit eksternal, perusahaan harus 

terlebih dahulu mengumpulkan intelijen kompetitif dan 

informasi tentang tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, 

lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi.
95

 

E. Analisis Swot 

       Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis 

yang digunakan untuk Mengevaluasi kekuatan (Strength), 

kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman 

(Threat) yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, 

atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk 

melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi 

objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan 

dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan 

ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal.
96

 

       Menurut Pearce dan Robinson SWOT adalah singkatan dari 

kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness) intern perusahaan 

serta peluang (opportunities ) dan ancaman (threat) dalam 

lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan 

cara sistematik untuk mengidentifikasi faktor- faktor dan strategi 

yang menggambarkan kecocokan paling baik diantara mereka. 

Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang 

efektif akan Memaksimalkan kekuatan dan peluang meminimalkan 

kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi 

sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas 

rancangan suatu strategik yang berhasil.
97
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       Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses  

pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan berkaitan 

dengan visi dan misi perusahaan serta tujuan perusahaan. Sehingga 

analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat efektif untuk 

menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi perusahaan, 

sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi.  

1. Faktor- Faktor dalam Analisis SWOT  

a. Kekuatan (Strenghts)  

       Kekuatan merupakan sumber daya/ kapabilitas yang 

dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu 

perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul 

dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber 

daya dan kompetensi yang tersedia bagi perusahaan. 

       Kekuatan dapat terkandung dalam daya keuangan, citra, 

kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dan pemasok dan 

faktor- faktor lain.  

      Faktor- faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan atau 

organisasi adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam 

organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan 

komparatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian 

karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk 

andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari 

pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah 

direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang 

bersangkutan.
98

 

b. Kelemahan (Weakness) 

       Kelemahan merupakan keterbatasan/ kekurangan dalam 

satu atau lebih sumber daya/ kapabilitas suatu perusahaan 

relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Dalam 

praktek keterbatasan dan kelemahan-kelemahan tersebut bisa 
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terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak 

dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan 

pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk 

yang tidak atau kurang diminati oleh konsumen atau calon 

pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang 

memadai. Kekuatan dan kelemahan internal merupakan 

aktivitas terkontrol suatu organisasi yang mampu dijalankan 

dengan sangat baik atau buruk. Hal ini muncul dalam 

manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi, 

penelitian dan pengembangan dan sebagainya. 
99

 

c. Peluang (Opportunities) 

       Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan 

dalam lingkungan suatu perusahaan. Kecenderungan utama 

merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi atas 

segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan 

dalam kondisi persaingan/ regulasi, perubahan teknologi, dan 

membaiknya hubungan dengan pembeli/ pemasok dapat 

menjadi peluang bagi perusahaan.  

d. Ancaman (Threats) 

       Ancaman merupakan situasi utama yang tidak 

menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. 

Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan 

dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. 

Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lamban, 

meningkatnya kekuatan tawar- menawar dari pembeli/ 

pemasok utama, perubahan teknologi, dan direvisinya atau 

pembaharuan peraturan, dapat menjadi penghalang bagi 

keberhasilan perusahaan.
100

 

       Faktor kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan, 

sedang peluang dan ancaman merupakan faktro- faktor 

lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Analisis SWOT merupakan instrument yang 
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ampuh dalam melakukan analisis strategi, keampuhan 

tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi 

perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan 

dan pemanfaatan peluang sehingga berperan sebagai alat 

untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh 

perusahaan dan menekan dampak ancaman yang timbul dan 

harus dihadapi.
101

 

2. Matrik SWOT 

      Analisis dengan matrik SWOT dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman sebagai faktor 

eksternal dapat disesuaikan dengan kekuatan dan peluang 

sebagai internal yang dimiliki oleh perusahaan. 
102

 

Tabel 2.1 

Matrik SWOT 

 

    IFAS 

 

 

 EFAS 

Strength (S) 

Tentukan 5-10 

faktor-faktor 

kekuatan internal 

 

Weaknesses (W) 

Tentukan 5-10 faktor-

faktor kelemahan 

internal 

 

Opportunities 

(O) 

Tentukan 5-10 

faktor peluang 

eksternal 

Strategi S-O 

Menciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

Strategi W-O 

Menciptakan strategi 

yang meminimilkan 

untuk memanfaatkan 

peluang 
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Threat (A) 

Tentukan 5-10 

faktor ancaman 

eksternal 

Strategi S-T 

Menciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

 

Strategi W-T 

Menciptakan strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

 

             Sumber: Freddy Rangkuti, (2014:83)
103

 

Matrik SWOT (Strengths-Weaknesses- Opportunities-Threats) 

adalah alat pencocokan yang penting yang membantu manajer 

mengembangkan empat jenis strategi: strategi SO (Strengths-

Opportunities) strategi WO (Weaknesses-Opportunities) strategi ST 

(Strengths-Threats), dan strategi WT (Weaknesses- Threats). 

Pencocokan faktor eksternal dan  internal adalah bagian yang paling 

sulit dalam mengembangkan matriks SWOT dan membutuhkan 

penilaian yang baik.
104

 

Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk 

memanfaatkan peluang eksternal. Semua manajer ingin organisasi 

mereka berada dalam posisi di mana kekuatan internal dapat 

digunakan untuk mengambil keuntungan dari tren eksternal dan 

acara. Organisasi umumnya akan mengejar WO, strategi ST, atau 

WT untuk masuk ke situasi di mana mereka dapat menerapkan 

strategi SO. Ketika suatu perusahaan memiliki kelemahan utama, ia 

akan berusaha untuk mengatasinya dan membuat mereka kekuatan. 

Ketika sebuah organisasi menghadapi ancaman utama, ia akan 

berusaha untuk menghindari mereka untuk berkonsentrasi pada 

peluang. 

Strategi WO bertujuan untuk meningkatkan kelemahan internal 

dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Kadang-

kadang peluang  eksternal ada, namun perusahaan memiliki 

kelemahan internal yang mencegah dari mengeksploitasi peluang-

peluang tersebut. Sebagai contoh, mungkin ada permintaan yang 
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Bisnis,(Bandung: Penerbit Cv Alfabeta: 2019), 112 



 
 

58 
 

tinggi untuk perangkat elektronik untuk mengontrol jumlah dan 

waktu injeksi bahan bakar di mesin mobil (Opportunities), tetapi 

produsen suku cadang mobil tertentu mungkin tidak memiliki 

teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi perangkat ini 

(Weaknesses). Satu kemungkinan strategi WO akan memperoleh 

teknologi ini dengan membentuk perusahaan patungan dengan 

perusahaan yang memiliki kompetensi di bidang ini. Sebuah 

alternatif strategi WO akan menyewa dan melatih orang-orang 

dengan kemampuan teknis yang diperlukan. 

Strategi ST menggunakan kekuatan perusahaan untuk 

menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Ini tidak 

berarti bahwa organisasi yang kuat harus selalu memenuhi ancaman 

lingkungan eksternal secara langsung. 

Strategi WT adalah taktik defensif yang diarahkan untuk 

mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman 

eksternal. Sebuah organisasi dihadapkan dengan berbagai ancaman 

eksternal dan kelemahan internal mungkin memang dalam posisi 

yang berbahaya. Bahkan, perusahaan seperti ini mungkin harus 

berjuang untuk bertahan hidup, menggabungkan, menahan diri, 

menyatakan kebangkrutan, atau memilih likuidasi. 

Keempat strategi, berlabel SO, WO, ST,  dan  WT, 

dikembangkan setelah menyelesaikan empat sel faktor kunci, label 

S, W, O, dan T. Terdapat delapan langkah yang terlibat dalam 

membangun sebuah SWOT Matrix.
105

 

1) Mencatat peluang eksternal perusahaan. 

2) Mencatat ancaman eksternal perusahaan. 

3) Mencatat kekuatan internal perusahaan. 

4) Mencatat kelemahan internal perusahaan. 

5) Membandingkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, 

mencatat hasil strategi SO. 

6) Membandingkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, 

mencatat hasil strategi WO. 
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7) Membandingkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, 

mencatat hasil strategi ST. 

8) Membandingkan kelemahan internal dengan ancaman 

eksternal, mencatat hasil strategi WT 

 

 

 

 

kampus, dekat dengan lingkungan pasar serta dekan dengan 

lingkungan tempat kerja atau kantor, sehingga untuk konsumen 

tidak begitu terlalu jauh untuk mereka pergi beraktifitas. 

Keempat promosi, PT Jatiwangi property menerapkan strategi 

promosi dengan memberikan kebebasan konsumen atau 

pelanggan untuk komplain mengenai PT Jatiwangi property, 

selain itu PT Jatiwangi property memberikan fasilitas-fasilitas 

tambahan di sekitar perumahan seperti taman bermain anak- 

anak, jalan paping, sumur untuk bersama, dan juga musholla. 

Selain itu juga PT Jatiwangi property menggunakan situs web, 

whatsapp, intragram dan facebook dalam mempromosikan 

produknya. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, maka 

peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa: 

1. Strategi pemasaran yang digunakan PT Jatiwangi property yaitu 

product, price, place, dan promotion. produk yaitu berupa 

perumahan subsidi dan komersial, Harga yang cukup terjangkau 

dan memiliki berbagai macam harga tergantung tipe rumah yang 

dipilih, untuk strategi lokasi, PT Jatiwangi property yang secara 

sengaja memilih lokasi perumahan yang strategis dekat dengan 

kegiatan aktivitas masyarakat seperti, di lingkungan sekolah, 

kampus, pasar dan tempat kantor masyarakat bekerja.  strategi 

promosi yang dilakukan sasat ini yaitu brosur, pamplet dan 

sistem mulut kemulut. Serta mengunnakan strategi gital 

marketing dengan memanfaatkan market pleace media sosial. 

2. Dari diagram carteisus dapat dilihat bahwa perusahaan PT 

Jatiwangi property berada pada posisi Growth yang artinya 

perusahaan berada pada tahap pengembangan yang dapat 

meningkatkan penjualan 

 

3. Strategi dalam bersaing yang diterapkan PT Jatiwangi property 

yaitu (BMW)/ Cost Leadership yaitu dengan Biaya murah tetapi 

dengan Mutu yang bagus dari segi disainya menarik dan modern 

serta kualitas bangunan yang bagus dengan Waktu pengerjaan 

yang fleksibel dan cepat.  

4. Strategi pemasaran  PT Jatiwangi property dalam perspektif 

Islam yaitu untuk penerapannya sendiri dalam memasarkan 

maupun dalam strategi bersaing pt jatiwangi properti sudah 

sesuai dengan perspektif  islam seperti yang diajarkan oleh nabi 

yaitu, Shidiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, maka peneliti 

memberikan saran yang nantinya dapat dikembangkan oleh 

perusahaan dan meningkatkan kinerja dari perusahaan di masa 

yang akan datang. Berikut saran yang diberikan diantaranya: 

1. Melibatkan atau menggunakan ahli dalam hal team building 

dan leadership agar antar  anggota dapat bersinergi dan 

semakin  dapat  mengembangkan  potensinya  melalui  

training, outbound dan bimbingan melalui seminar yang 

diberikan oleh ahli profesional tentang manajemen. 

2. Fasilitas umum lebih ditingkatkan/ dilengkapi dalam komplek 

perumahan seperti taman bermain, masjid dan sarana 

penunjang lainnya. 
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