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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Pemasaran 

Manajemen menurut Stoner adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya 

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
1
 Pemasaran 

berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia 

dan masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran terpendek adalah 

“memenuhi kebutuhan secara menguntungkan”
2
. Sasaran dari pemasaran 

adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, 

menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, 

mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang 

sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Oleh 

karena itu, pemasaran harus di kelola dengan sistemik agar tujuan 

pemasaran dapat tercapai sesuai dengan target perusahaan. Menurut 

Kotler, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana pribadi atau 

organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain.
3
 Sedangkan menurut 

American Marketing Asosiasi (AMA) dalam buku Pandji Anoraga, 

                                                           
1
Ma’ruf Abdullah, Manajemen Komunikasi Periklanan, (Yogyakarta: Aswaja, 

2016), h 1 
2
Kotler Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 12, Jilid 1, (Indeks: 2007), h. 6 

3
Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi Keduabelas, 

Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 6 
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menyatakan pemasaran adalah 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.
4
 

Manajemen pemasaran terjadi ketika setidaknya satu pihak dalam 

sebuah pertukaran potensial berpikir tentang cara-cara untuk mencapai 

respon yang diinginkan pihak lain. Karenanya kita memandang 

manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran 

dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

yang unggul.
5
 

Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller adalah 

suatu analisis, perencanaan, pelaksanaan serta kontrol  program-program 

yang telah direncanakan dalam hubungan dengan pertukaran-pertukaran 

yang diinginkan terhadap konsumen yang dituju untuk memperoleh 

keuntungan pribadi maupun bersama.
6
 

Dalam islam, pemasaran adalah bentuk muamalah yang dibenarkan 

sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang 

terlarang oleh ketentuan syariah. Menurut Hermawan Kertajaya dan 

Muhammad Syakir Sula mendefinisikan pemasaran syariah adalah sebuah 

                                                           
4
Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 215 

5
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi Tiga Belas  

Jilid Satu (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 5 
6
 Chirtian A.D. Selang. AMA (American Marketing Association) dalam Jurnal 

“Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Pada Fresh Mart 

Bahu Mall Manado”. Universitas Sam Ratulangi Manado 
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disiplin strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan 

perubahan value dari inisiator kepada stakeholder-nya, yang dalam 

keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah 

dalam Islam.
7
 Pemasaran syariah (syariah marketing) adalah sebuah 

disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran 

dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders, yang dalam 

keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah 

(bisnis) dalam islam.
8
 

Ada empat karakteristik syariah marketing yang dapat menjadi 

panduan bagi para pemasar sebagai berikut:
9
 

a. Ketuhanan (Rabbaniyah) 

Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang 

religius. Jiwa seorang marketer meyakini bahwa hukum-hukum 

syariat yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, 

sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang 

dilakukan. 

Dengan konsep ini seorang pemasar syariah akan sangat hati-

hati dalam perilaku pemasaranya dan berusaha untuk tidak merugikan 

konsumen. Apabila seorang pemasar syariah hanya berorientasi pada 

keuntungan, maka ia dapat merugikan konsumen dengan memberikan 

                                                           
7
 Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula,  Syariah Marketing, (Bandung: 

Mizan, 2006), h. 62 
8
Afifah Rufaidah, Skripsi: “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Berlabel Halal Pada Masyarakat Muslim 

Bumi Asri  (Studi Kasus Pada SB Mart Bumi Asri)”. (Fakultas Syariah Universitas Islam 

Bandung, 2015), h. 29 
9
 Ibid, h. 30 
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janji palsu. Namun seorang pemasar syariah memiliki orientasi 

maslahah, sehingga tidak hanya keuntungan namun diimbangi pula 

dengan keberkahan di dalamnya. 

Dan Allah akan meminta pertanggung jawaban darinya atas 

pelaksanaan syariah tersebut kelak di hari kiamat. Allah SWT 

berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. 

                           

       

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan 

Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, 

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. (Q.S Al-Zalzalah : 7-8) 

 

b. Etis (akhlaqiyyah) 

Keistimewaan yang lain dari syariah marketer selain karna 

teistis (rabbaniyyah), juga karena ia sangat mengedepankan masalah 

akhlak (moral dan etika) dalam seluruh kegiatan. Dengan demikian, 

syariah marketing adalah konsep pemasaran yang sangat 

mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak perduli apapun 

agamanya. 

Moral dan akhlaq sangat penting dalam pergaulan hidup di 

dunia ini. Oleh karena itu Allah SWT sengaja mengutus Nabi 

Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia. 
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Kemudian Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk 

mengambil contoh teladan dari moral Nabi Muhammad SAW dengan 

firman surat Al-Ahzab ayat 21: 

                      

             

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah. (Q.S Al-Ahzab: 21) 

 

c. Realistis (Al-Waqi’yyah) 

Syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti 

modernitas, dan kaku. Syariah marketing adalah konsep pemasaran 

yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah 

islamiyah yang melandasinya. 

Syariah marketer bukanlah berarti apa pemasar itu harus 

penampilan seperti bangsa arab dan mengharamkan dasi karena 

dianggap merupakan simbol masyarakat barat. Syariah marketer 

adalah para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi 

dan bersahaja, apapun model atau gaya berpakaian yang dilakukan 

dikenakannya. Mereka bekerja dengan profesional dan 

mengedepankan nilai-nilai religius, kesalehan, aspek moral dan 

kejujuran dalam segala aktivitas pemasarannya. 

Ia tidak kaku, eksklusif, tetapi sangat fleksibel dan luwes dalam 

bersikap dan bergaul. Ia sangat memahami bahwa dalam situasi 
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pergaulan dilingkungan yang sangat heterogen, dengan beragam suku, 

agama dan ras yang diberikan oleh Allah SWT. Dan contohnya oleh 

nabi untuk bersikap lebih bersahabat, dan simpatik terhadap saudara-

saudaranya dari umat lain. Ada jumlah pedoman dalam perilaku bisnis 

yang dapat diterapkan kepada siapa saja tanpa melihat suku, agama 

dan asal usulnya. Allah SWT berfirman: 

                      

               

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu 

hukum, sebelum ada ketetapan dari Allah dan RasulNya.(Q.S Al-

Hujarat: 1) 
 

Semua ini menunjukkan bahwa sedikitnya beban dan luasnya 

ruang kelonggaran bukanlah suatu kebetulan, melainkan kehendak 

Allah agar syariah islam senantiasa abadi dan kekal sehingga sesuai 

bagi setiap zaman, daerah, dan keadaan apapun. Dalam sisi inilah, 

pemasaran syariah berada. Ia bergaul silaturahmi, melakukan transaksi 

bisnis ditengah-tengah realitas kemunafikan, kecurangan, kebohongan 

atau penipuan yang sudah biasa terjadi dalam dunia bisnis. Akan 

tetapi, pemasaran syariah berusaha tegar, istiqomah dan menjadi 

cahaya penerang ditengah-tengah kegelapan. 
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d. Humanistis (Al-Insaniyyah) 

Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang humanistis 

universal. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan 

untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaanya terjaga 

dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewananya dapat terkekang dengan 

panduan syariah. Syariah islam adalah humanistis, diciptakan untuk 

manusia sesuai kapasitasnya tanpa menghiraukan agama, suku, ras, 

warna kulit, kebangsaan dan status.
10

 

Hal ini berarti bahwa dalam pemasaran syariah, seluruh proses 

baik proses penciptaan, penawaran, maupun perubahan nilai (value), 

tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-

prinsip muamalah islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan 

penyimpangan prinsip-prinsip muamalah islami tidak terjadi dalam 

suatu transaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi 

apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan.
11

 

Syariat islam humanitis (insaniyah) diciptakan manusia sesuai 

dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna, kulit, 

kebangsaan, dan status hal inilah yang membuat syariah memiliki sifat 

universal. Syariat islam bukanlah syariat bangsa arab, walaupun Nabi 

Muhammad SAW yang membawanya adalah orang arab. Syariat 

islam adalah milik Tuhan bagi seluruh manusia. Dia menurunkan 

                                                           
10

 Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Op.Cit. h 22-23 
11

 Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Ibid, h.63 
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kitab yang berisi syariat sebagai kitab universal, yaitu Al-Qur’an 

sebagaimana firman-Nya: 

                  

                       

       

Artinya: Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-

Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: 

"Kami dengar dan Kami taati". dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati(mu). Perjanjian itu Ialah: 

Perjanjian akan mendengar dan mengikuti Nabi dalam segala 

Keadaan yang diikrarkan waktu bai'ah. (Q.S Al-Maidah: 7) 

 

Diantara dalil-dalil tentang humanitas dan universal syariat islan 

adalah prinsip ukhuwah insaniyah (persaudaraan antar umat manusia) 

islam mengarahkan dasar ikatan persaudaraan antar sesama manusia. 

Syariah marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran yang 

dilandasi semangat ibadah kepada Allah SWT, berusaha semaksimal 

mungkin dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk 

kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. Bisnis yang disertai 

keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah SWT, maka 

seluruh bentuk transaksinya menjadi nilai ibadah dihadapan Allah SWT. 

Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur’an: 
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu 

dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al Jumu’ah : 10)
12

 

Ayat diatas dapat dijelaskan makna dalam kata “carilah karunia 

Allah” yang digunakan didalamnya dimaksud untuk segala usaha yang 

halal yang melibatkan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Didalam 

Islam bukanlah suatu larangan apabila hamba-hamba-Nya mempunyai 

rencana atau keyakinan untuk berhasil dalam usahanya, namun dengan 

syarat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam. 

Dalam memasarkan suatu produk haruslah dilakukan secara baik 

dengan rasa suka sama suka. Sebab, Allah SWT sangat membenci 

transaksi jual beli yang mengandung unsur bathil, dzalim dan paksaan 

demi mendapatkan keuntungan yang besar. Allah berfirman: 

                     

                         

             

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha 

Penyanyang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa’ : 29)
13

 

 

                                                           
12

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 

2005), h.442 
13

Ibid, h.65 



28 
 

Islam tidak pernah melarang umatnya untuk melakukan bisnis, 

bahkan Nabi Muhammad SAW pun telah mencontohkan bisnis sebagai 

mata pencaharian umatnya. Akan tetapi dalam berbisnis haruslah sesuai 

dengan ketentuan syariat islam. Karena itu islam memberikan jalan yang 

terbaik untuk dalam berbisnis dengan mengikuti pesan-pesan Nabi 

Muhammad SAW, yakni sifat-sifat terpuji.
14

 Hal ini bertujuan agar bisnis 

yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, mendapat kemashlahatan 

didunia dan diakhirat, serta mendapat ridho dari Allah SWT. 

B. Promosi 

1. Pengertian Promosi 

Promosi merupakan kegiatan pemasaran yang terakhir 

bagaimana harga ditetapkan dan kemudian menentukan saluran 

distribusi dalam arti di mana produk dan jasa yang ditawarkan 

kemasyarakat. Kegiatan terakhir adalah mempromosikan
15

. Promosi 

adalah aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya.
16

 Promosi merupakan komponen yang 

dipakai untuk memberitahukan dan mempengaruhi pasar bagi produk 

perusahaan, sehingga pasar dapat mengetahui tentang produk yang 

diproduksi oleh perusahaan tersebut. Tanpa adanya promosi 

pelanggan tidak dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. 

                                                           
14

Madnasir dan Khoiruddin, Etika Bisnis Dalam Islam, (Bandar Lampung: Seksi 

Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 112 
15

 Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank , (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2010), h. 134 
16

Philip Kotler dan Gary Armstrong, Op.Cit., h. 63 
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Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk 

menarik dan mempertahankan nasabah/konsumen
17

. 

Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan 

pemasaran suatu barang. Kegiatan promosi adalah segala usaha yang 

dilakukan oleh penjual untuk memperkenalkan produk kepada calon 

konsumen dan membujuk mereka membeli, serta mengingatkan 

kembali konsumen lama agar melakukan pembelian ulang. Promosi 

juga merupakan kegiatan untuk penyebarluaskan informasi tentang 

barang dan jasa yang dijual dengan maksud untuk merubah pola 

perilaku konsumen. Berbagai informasi yang diberikan kepada calon 

pembeli sangat mempengaruhi keputusan mereka tentang 

pengalokasikan dana yang mereka miliki. Mereka akan memasukan 

barang/jasa yang mereka ketahui ke dalam daftar pertimbangan 

mereka, lalu memilih kombinasi yang paling optimal. Tentu saja, 

barang/jasa yang tidak mereka kenal, atau tidak mereka ketahui tidak 

akan masuk menjadi salah satu pertimbangan. 

Menurut Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula 

promosi haruslah menggambarkan secara riil apa yang ditawarkan dari 

produk-produk atau service-service perusahaan tersebut. Promosi 

yang tidak sesuai dengan kualitas dan kompetensi, contohnya promosi 

                                                           
17

 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 198 
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yang menampilkan imajinasi yang terlalu tinggi bagi konsumennya 

adalah termasuk dalam praktik penipuan dan kebohongan.
18

 

Konsep promosi yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. 

Dalam menjualpun tidak pernah melebih-lebihkan produk dengan 

maksud untuk memikat pembeli. Nabi Muhammad SAW. dengan 

tegas menyatakan bahwa seorang penjual harus menjauhkan diri dari 

sumpah-sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. 

Sumpah yang berlebihan dalam promosi telah sejak dahulu 

sangat dianjurkan untuk dijauhi. Karena sumpah yang berlebihan, 

yang dilakukan hanya untuk mendapatkan penjualan yang lebih, tidak 

akan menumbuhkan kepercayaan (trust) pelanggan. Mungkin pada 

saat pemasar melakukan sumpah yang berlebihan perusahaan 

mendapatkan penjualan diatas rata-rata. Namun saat konsumen 

menyadari bahwa sumpah yang pemasar ucapkan hanya sebuah 

kebohongan maka konsumen tersebut tidak akan membeli lagi dari 

perusahaan. Bukan itu saja, konsumen akan dengan sangat senang hati 

memberi tahu kepada siapapun untuk tidak membeli barang yang akan 

perusahaan jual. 

Dengan hanya menjual keunggulan produk tanpa 

memberitahukan faktor-faktor yang mendukung ataupun efek samping 

yang mungkin muncul, berarti sama dengan melakukan pembodohan 

                                                           
18

 Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Op.Cit, h 22 
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pada konsumen. Dan etika dalam promosi pun tidak luput dari 

perhatian Nabi Muhammad SAW. 

2. Tujuan promosi 

Pada umumnya yang dimaksud promosi adalah semua kegiatan 

dunia usaha yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan atau 

produktivitas dan pendapatan perusahaan. Promosi juga merupakan 

salah satu cara yang penting untuk melakukan persaingan dengan 

tidak didasarkan harga suatu usaha yang bertujuan meningkatkan 

nasabah dan pendapatan perusahaan. Adapun tujuan kegiatan promosi 

adalah sebagai berikut:
19

  

a. Menginformasikan (informing) mengenai keberadaan suatu 

produk.  

Yaitu memberikan informasi selengkap–lengkapnya kepada 

calon pembeli tentang barang yang ditawarkan, siapa penjualnya, 

siapa pembuatnya, dimana perolehannya, harganya dan 

sebagainya. Informasi yang diberikan dapat melalui tulisan, 

gambar, dan kata-kata yang disesuaikan dengan keadaan. 

Beberapa aspek tentang barang mungkin harus disampaikan 

dengan gambar (misalnya, desain, model dan sebagainya), 

sedangkan aspek lain mungkin cukup dungkapkan lewat tulisan 

(kelebihan, harga, dan sebagainya). 
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 Fandy Tjiptono,Strategi Pemasaran, (Yogyakarta), Cet 3,1998, hlm 221 



32 
 

b. Membujuk pelanggan (persuading) untuk mendorong pembeli 

belanja saat itu juga. 

Yaitu membujuk calon konsumen agar mau membeli 

barang atau jasa yang ditawarkan. Perlu ditekankan disini 

bahwasanya membujuk bukan berarti memaksa calon 

konsumen/nasabah. Membujuk dengan berlebih-lebihan akan 

memberikan kesan yang negatif pada calon nasabah sehingga 

keputusan yang diambil mungkin justru keputusan yang negatif.  

c. Mengingatkan (reminding) para pelanggan pada manfaat yang 

telah diperoleh setelah menggunakan produk tersebut dan tertarik 

untuk membelinya kembali. 

Yaitu mengingatkan konsumen tentang adanya barang 

tertentu yang dibuat dan dijual perusahaan tertentu ditempat 

tertentu pula. Konsumen perlu diingatkan, karena mereka tidak 

ingin bersusah payah untuk selalu mencari barang apa yang 

dibutuhkan dan dimana mendapatkan. 

3. Fungsi Promosi 

Ada tiga fungsi utama dalam promosi adalah sebagai berikut: 

a. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. 

Perhatian dari calon pembeli harus diperoleh karena ini 

merupakan titik awal proses pengambilan keputusan pembelian 

barang atau jasa. Seseorang yang tidak menaruh perhatian pada 

sesuatu dapat dipastikan tidak akan membelinya. 
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b. Menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri calon pembeli. 

Perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang, mungkin 

akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya, atau mungkin berhenti. 

Tahap selanjutnya adalah timbulnya rasa tertarik atas barang atau 

jasa yang ditawarkan. Menimbulkan dan menumbuhkan rasa 

tertarik inilah menjadi bagian dari fungsi utama promosi. 

c. Mengembangkan rasa ingin calon pembeli untuk memiliki barang 

yang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap 

sebelumnya. Setelah seseorang tertarik pada sesuatu maka akan 

timbul rasa ingin memilikinya, dan bila ia merasa mampu (dalam 

hal harga, cara pemakaian) maka rasa ingin ini memilikinya 

semakin besar dan akan diikuti oleh suatu keputusan positif. 

Menurut Nelly Nailaitie promosi dibagi menjadi dua bagian 

yaitu Above The Line (ATL) dan Below The Line (BTL)
20

. Above The 

Line adalah alat komunikasi pemasaran dengan target audiensi yang 

luas. Above the line adalah aktifitas marketing atau promosi yang 

biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk 

brand image yang diinginkan, contohnya adalah iklan di televisi 

dengan berbagai versi. Sifat dari above the line merupakan media 

tidak langsung yang mengenai audience. Sedangkan below the line 

adalah alat komunikasi dengan target audiens yang lebih sempit. 

                                                           
20

 Nelly Nailatie, The Power Of Marketing, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 191 
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Below The Line  merupakan media langsung yang mengenai 

audience.
21

 

C. Below The Line (BTL) 

Below the line secara sederhana didefinisikan sebagai segala 

aktivitas marketing atau promosi yang sifatnya jangka pendek, dan 

bertujuan merangkul konsumen agar aware terhadap suatu produk.
22

 

Below the line adalah segala aktivitas marketing atau promosi yang 

dilakukan di tingkat retail/konsumen dengan salah satu tujuannya adalah 

merangkul konsumen supaya aware terhadap produk. Sifat below the line 

merupakan media yang langsung mengena pada audience karena sifatnya 

yang memudahkan audience langsung menyerap satu produk/pesan saja
23

. 

Below the line biasanya fokus pada cara langsung komunikasi. 

Dengan komunikasi BTL konsumen dapat mempercayakan informasi yang 

didapat sekarang daripada yang sebelumnya. Teknik BTL menjamin 

pengingatan kembali suatu merek dimana disaat yang bersamaan 

menyoroti fitur produk yang bersangkutan.  
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1. Event
24

 

Salah satu cara dalam menyampaikan pesan sebuah brand 

adalah dengan mengajak customer dan potensial customer untuk 

terlibat dalam sebuah event yang diselenggarakan perusahaan. Event 

ini menjadi salah satu bentuk alat komunikasi pemasaran dari 

promotion. 

a) Pengertian Event 

Event didefisinisikan sebagai suatu kesatuan kegiatan yang 

diselenggarakan untuk memperingati hal–hal penting sepanjang 

hidup manusia baik secara individu atau kelompok yang terkait 

secara adat, budaya, tradisi dan agama yang diselenggarakan untuk 

tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat yang 

diselenggarakan pada waktu tertentu
25

. Menurut Brouno Hasson 

event adalah media komunikasi untuk menciptakan koneksi antara 

brand dengan pelanggan seperti pepatah kuno “tak kenal maka tak 

sayang”, event dirancang bukan hanya mengenalkan brand kepada 

pelanggan baru namun juga mengikatkan loyalitas pelanggan lama 

melalui kegiatan berformat interaktif dan eksperiential. 

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa event merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk mengenalkan atau mengkomunikasikan produk sehingga 
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terjalinnya interaksi antar pelanggan dengan produk. Event 

memiliki pengaruh yang besar karena keterlibatan customer di 

dalamnya dan memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan 

promosi. 

Saat ini perkembangan event sejalan dengan kemajuan 

teknologi serta perkembangan kegiatan masyarakat. Perkembangan 

ini menjadikan jenis event yang berlangsung lebih beranekaragam. 

Penyelenggaraan event telah berkembang sesuai keinginan 

konsumen untuk dapat melihat event tersebut, misalnya event 

bersifat keolahragaan, event pengenalan produk, eksibisi atau 

lainnya. Shone dan Parry
26

, mengemukakan pendapatnya bahwa 

event terbagi menjadi empat kategori atau unsur: 

1) Leisure event: telah berkembang sejak Bangsa Roma 

menyelenggarakan kegiatan gladiator. Pada saat leisure event 

yang berkembang banyak berdasarkan pada kegiatan 

keolahragaan. Kegiatan yang sama memiliki unsur 

pertandingan di dalamnya dan mendatangkan banyak 

pengunjung pada event tersebut. Perkembangan teknologi telah 

memberi warna baru pada leisure event, misalnya pada setiap 

empat tahun sekali penyelenggaraan Olympiade selalu muncul 

ide baru setiap tahunnya, seperti tempat penyelenggaraan yang 

disesuaikan dengan tema kegiatan yang sedang berlangsung. 
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2) Personal event: merupakan unsur lain yang membentuk special 

event, yang termasuk didalamnya segala bentuk kegiatan yang 

terlibat anggota keluarga atau teman. Personal event antara 

lain , pesta ulang tahun, pernikahan dan perayaan- perayaan 

pribadi lainnya. 

3) Culture event: menjadi unsur yang membangun special event. 

Budaya selalu identik dengan upacara adat dan tradisi yang 

memiliki nilai sosial tinggi dalam tatanan masyarakat, 

sehingga penyelenggaraannya saat ini menjadi sangat penting. 

4) Organizational event: merupakan kegiatan besar pada setiap 

organisasi. Pada unsur ini, bentuk event yang diselanggarakan 

tentunya disesuaikan dengan tujuan organisasi, misalnya 

konferensi yang diselanggarakan oleh organisasi politik, bisa 

juga berupa eksibisi yang diselenggarakan oleh perusahaan 

seperti pameran telepon genggam atau berupa pameran dagang 

bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk terbarunya. 

Keempat unsur event tersebut yang membentuk special 

event. Spesial Event meliputi semua aktivitas hidup manusia, 

spesial events merupakan kegiatan yang sangat besar dan 

kompleks. Spesial event dapat diselenggarakan mulai dari jenis 

event perorangan yang sederhana dan kecil seperti pesta ulang 

tahun atau pesta pernikahan sampai dengan event yang besar. 

Special event juga dapat diselenggarakan dengan kompleksitas 
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yang lebih luas secara internasional seperti Olympiade, karena jenis 

kegiatanya maka setiap event yang memiliki kekhasan tersendiri 

dari event dapat mendukung terselenggaranya special event. 

Kompleksnya special event tersebut dapat diketahui dari inti 

konsep penyelenggaraannya. Konsep penyelenggaraan event itu 

harus memiliki karakteristik event tertentu, agar event yang 

terselenggara menjadikan event yang berbeda dengan event 

lainnya. 

b) Karakteristik Event 

Event harus memiliki beberapa karakteristik tertentu, agar 

event yang terselenggara berbeda dengan event lainnya dan pesan 

bisa sampai dengan baik kepada konsumen. 

Karaktersistik event menurut Any Noor antara lain
27

: 

1) Keunikan 

Kunci utama suksesnya sebuah event adalah 

pengembangan ide kreatif. Event organizer dapat 

merealisasikan ide sesuai dengan harapan penyelenggara, 

maka event yang diselenggarakan akan memiliki keunikan 

tersendiri. Inti dari penyelenggaraan event adalah harus unik 

dan biasanya muncul dari ide kreatif yang berbeda dari event 

lainnya. 
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2) Perishability 

Perishability berhubungan dengan penggunaan fasilitas 

untuk penyelenggaraan event. Kesediaan tempat untuk 

mengadakan event, bagaimana sebuah event disesuaikan 

tempat penyelenggaraannya dengan tema besar agar 

mendapatkan event yang sesuai permintaan penyelanggara, 

karena event yang diselenggarakan tidak akan pernah sama 

jika dibuat lagi atau dengan kata lain sesuatu yang tidak dapat 

dikembalikan. 

3) Intangibility 

Setelah menghadiri sebuah event yang tertinggal di 

benak pengunjung adalah pengalaman yang mereka dapatkan 

dari penyelenggaraan event.  

4) Suasana dan Pelayanan 

Suasana merupakan salah satu karakteristik yang 

penting pada saat berlangsungnya event. Event yang 

diselenggarakan dengan suasana tepat akan menghasikan 

sukses besar, tetapi sebaliknya kegagalan event dihasilkan oleh 

suasana yang tidak tepat. 

5) Interaksi personal 

Interaksi personal dari pengunjung merupakan kunci 

sukses penyelenggaraan event. 
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Karakteristik–karakeristik event diatassebaiknya 

diperhatikan oleh penyelenggara event, agar event yang 

direncanakan sesuai dengan tujuan dan juga selain memperhatikan 

karakteristik event. Dalam event tentunya yang paling diperhatikan 

adalah komunikasi dengan konsumennya serta informasi yang 

disampaikan oleh pemasar. Komunikasi serta informasi yang baik 

akan menghasilkan hubungan dengan konsumen juga baik. Tentu 

dalam penyampaian informasi harus sesuai dengan strategi promosi 

Rasulullah SAW transparan dan komunikatif (tablig). 

Orang yang memilki sifat tabligh, akan menyampaikannya 

dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bi al-

hikmah) bersikap melayani dan rendah hanti. Para pelaku 

pemasaran harus mampu menyampaikan keungggulan-keunggulan 

produknya dengan jujur dan tidak harus berbohong dan menipu 

pelanggan Pelaku pemasaran harus menjadi komunikator yang 

baik, yang bisa bicara benar dan bi al-hikmah (bijaksana dan tepat 

dan sasaran) kepada mitra bisnisnya
28

. 

 

 

 

2. Diskon
29
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a. Pengertian Diskon 

Menurut Mas’ud Machfoedz, diskon adalah penyesuaian 

harga yang ditetapkan untuk menghargai konsumen atas respon 

tertentu. Misalnya pembayaran rekening tagihan tepat waktu, 

volume pembelian dan alasan sejenis lainnya.
30

 

Diskon adalah potongan harga yang sering digunakan 

perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan dan hasil 

penerimaan penjualan serta share pasar perusahaan dengan 

memberikan potongan harga kepada pembeli yang membeli dalam 

jumlah besar atau kepada pembeli yang membayar dengan tunai.
31

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa diskon adalah 

strategi mengurangi harga atau daftar harga untuk memberikan 

penghargaan atas penjualan barang atau kepada pelanggan yang 

memberikan tanggapan seperti membayar lebih awal produk atau 

mempromosikan produk. 

b. Tujuan Diskon 

Tujuan diadakannya diskon atau potongan menurut 

Nitisemito yang dikutip oleh Arif Isnaini adalah:
32

 

1. Mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah yang besar 

sehingga volume penjualan diharapkan akan bisa naik. 
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Pemberian potongan harga akan berdampak pada konsumen, 

terutama dalam pola pembelian konsumen yang akhirnya juga 

berdampak terhadap volume penjualan yang diperoleh 

perusahaan. 

2. Pembelian dapat dipusatkan perhatiannya pada penjual 

tersebut, sehingga hal ini dapat menambah atau 

mempertahankan langganan penjual yang bersangkutan. 

3. Merupakan sale service yang dapat menarik terjadinya 

transaksi pembelian. 

Menurut Philip Kotler dalam buku Manajemen Pemasaran di 

Indonesia ada beberapa macam bentuk diskon, yaitu:
33

 

a. Diskon tunai merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang 

membayar tagihannya dengan tepat waktu. 

b. Diskon kuantitas merupakan pengurangan harga bagi pembeli yang 

membeli dalam jumlah besar. 

c. Diskon fungsional (juga disebut diskon perdagangan) ditawarkan 

oleh produsen pada anggota saluran perdagangan jika mereka 

melakukan fungsi-fungsi tertentu, misalnya menjual, menyimpan 

dan melakukan pencatatan. Produsen boleh memberikan diskon 

fungsional yang berbeda bagi anggota yang berbeda karena fungsi-

fungsi mereka yang berbeda, tetapi produsen harus memberikan 
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diskon fungsional yang sama untuk saluran perdagangan yang 

sama. 

d. Diskon musiman merupakan pengurangan harga untuk pembeli 

yang membeli barang atau jasa di luar musimnya. 

Dalam islam, diskon juga disebut dengan Khams. Diskon 

dalam jual beli islam terdapat pada akad Muwadla’ah atau Al-

Wadli’ah. Akad Muwadla’ah merupakan bagian dari prinsip jual beli 

dari segi perbandingan harga jual dengan harga beli. Bay’ Al-

Muwadla’ah adalah jual beli dimana penjual melakukan penjualan 

dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan 

potongan (diskon).
34

 

Hukum jual beli diskon adalah diperbolehkan selama tidak 

membawa kepada hal yang diharamkan seperti penipuan terhadap 

konsumen, menimbulkan mudharat kepada orang lain dan lain 

sebagainya. Seperti yang terdapat pada dalil-dalil berikut ini:
35

 Firman 

Allah QS. Al-Nisa’ ayat 29
36

: 
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 Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela 

diantaramu...” (QS. Al-Nisa’: 29). 

 

Ada banyak kategori promosi below the line yang berkembang 

dari masa ke masa. Pengiklan semakin kreatif dan inovatif dalam 

berpromosi mengingat ketatnya persaingan merebut hati konsumen.
37

 

D. Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang 

mencakup perilaku konsumen individual, kelompok dan anggota 

masyarakat yang secara terus menerus mengalami perubahan. Asosiasi 

Pemasaran Amerika mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

interaksi yang dinamis mengenai perasaan, kognisi, perilaku, dan 

lingkungan dimana individu  melakukan pertukaran dalam berbagai 

aspek di dalam kehidupannya.
38

 

Merujuk pada pendapat Hawkins dan Mothersbaugh, perilaku 

konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, 
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dan organisasi serta proses yang dilakukan untuk memilih, 

mengamankan, menggunakan dan menghentikan produk, jasa, 

pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhannya dan dampaknya 

terhadap konsumen dan masyarakat.
39

 

Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului tindakan tersebut. Perilaku konsumen adalah perilaku 

yang ditujukan oleh konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan mengonsumsi produk, jasa atau ide 

yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.
40

 

2. Model Perilaku Konsumen 

Konsumen banyak mengambil keputusan setiap hari. 

Perusahaan besar meneliti keputusan pembelian konsumen secara 

rinci untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan: apa, dimana, 

bagaimana, berapa banyak, kapan, dan mengapa mereka membeli. 

Pemasar dapat mempelajari pembelian konsumen untuk menjawab 

pertanyaan: apa, dimana, bagaimana, berapa banyak, kapan, dan 

mengapa mereka membeli, tetapi mempelajari tentang mengapa 

perilaku pembelian konsumen tidak terlalu mudah, sebab jawabannya 

sering terkunci jauh dalam kepala konsumen. 
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Pertanyaan sentral untuk pemasar adalah bagaimana konsumen 

menanggapi berbagai upaya pemasaran yang dapat digunakan 

perusahaan? Perusahaan yang tau betul bagaimana konsumen akan 

menanggapi berbagai sosok produk, harga dan rangsangan periklanan 

akan memiliki keunggulan dari persaingannya. 

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, proses keputusan 

pembelian konsumen terdiri dari lima tahap, yakni: 

a. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian diawali dengan pengenalan masalah 

atau kebutuhan si pembeli. 

b. Pencarian Informasi 

Konsumen yang bereaksi akibat adanya stimulan akan 

berusaha mencari informasi yang lebih banyak. Besarnya 

pencarianinformasi yang dilakukan tergantung pada kekuatan 

dorongannya. Sumber informasi tersebut terdiri dari keluarga, 

iklan, media massa, atau pengguna produk. 

c. Evaluasi Alternatif 

Hal tersebut berkaitan dengan bobot yang diberikan 

terhadap produk dengan membandingkan antara satu produk 

dengan produk lain. 

d. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi 

atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen 
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membentuk suatu niat membeli atas dasar faktor seperti 

pendapatan, harga, dan manfaat produk yang diharapkan. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen 

mengambil tindakan selanjutnya, setelah pembelian berdasarkan 

kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen juga akan terlibat dalam 

tindakan sesudah pembelian pada pemasar. 

E. Minat Menjadi Nasabah 

1. Pengertian Nasabah 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang 

menggunakan jasa bank atau orang (badan) yang mempunyai rekening 

simpanan atau pinjaman pada bank. 

Agar dalam pelayanan yang diberikan benar-benar prima 

sehingga nasabah merasa terpenuhi segala keinginan dan 

kebutuhannya, maka perusahaan harus mengenal betul karakter 

nasabah secara umum. Karakter nasabah sulit sekali untuk 

diidentifikasikan, karena penampilan dan profesi tidak selalu dengan 

konsisten mencerminkan penampilan seseorang.  

Untuk menilai karakter seseorang nasabah dan meramalkan 

perilakunya dimasa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan 

beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain adalah profesi, 
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penampilan, lingkungan, sosial, pengalaman, dan tindakan atau prilaku 

di masa lalu.  

Meski bank telah berusaha untuk memilih hanya nasabah yang 

diramalkan akan berperilaku tidak merugikan bank, namun tidak 

tertutup kemungkinan di kemudian hari nasabah berperilaku berbeda.
41

 

2. Hal-hal yang Dapat Menarik Minat Menjadi Nasabah  

Secara umum, pengertian dari minat adalah keinginan, 

kehendak, dan kesukaan seseorang. Sedangkan untuk mengetahui 

apakan bank dapat menarik minat seseorang terhadap suatu produk, 

baik barang maupun jasa, maka terlebih dahulu bank harus 

mengadakan penentuan pasar supaya apa yang diinginkan oleh 

nasabah sesuai dengan apa yang diberikan oleh bank.  

Sedangkan apa yang diinginkan oleh nasabah serta apa yang 

mereka butuhkan seringkali yang ada malah sangat berbeda dan 

pemahaman serta kewaspadaan akan perbedaan tersebut penting jika 

dikaitkan dengan penentuan pasar.  

Salah satu riset pasar yang dapat dilakukan oleh bank yaitu 

dengan menanyai orang-orang atas pelayanan dan produk yang 

bagaimana yang mereka inginkan. Maka dari hasil pertanyaan tersebut 

akan diperoleh jawaban yang sangat luas. Dapat dilihat adanya 

perbedaan antara keinginan dan kebutuhan yang kadang kala sangat 

berbeda ataupun tidak sejalan dan bagi banyak karyawan hal tersebut 
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dapat dijelaskan dengan hasil jawaban yang hasilnya belum signifikan. 

Karenanya bank harus mencari tahu perbedaan tersebut  dengan 

menyusun suatu pertannyaan atas polling yang sebelumnya dilakukan 

berdasarkan hal tersebut.  

Diharapkan dengan demikian, bank menjadi tahu atas apa yang 

diharapkan oleh nasabah, sehingga bank dapat menerapkan kepada 

produk mereka yang bergerak di bidang jasa, karena jasa harus 

menciptakan pelayanan penuh yang dapat memuaskan nasabah, 

sehingga dengan demikian nasabah memiliki minat, yaitu kemauan 

ataupun keinginana untuk menjadi nasabah.  

Hal ini karena nasabah yang merasa bahwa produk jasa dan 

kualitas pelayanan yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan nasabah, yang mungkin selama ini nasabah 

masih belum menemukan apa yang sesuai dengan keinginan. Tahap 

yang dilalui dalam proses keputusan menjadi nasabah adalah sebagai 

berikut:  

a. Keputusan menjadi nasabah yaitu pada saat nasabah melihat strategi 

dan alternatif dari layanan kredit (prosedur pemberian kredit), 

produk, dan kualitas pelayanan yang ditawarkan membentuk minat 

menjadi nasabah dan nasabah akan menjatuhkan pilihan sesuai 

dengan apa yang diinginkan dan disukai.  
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b. Perilaku dari nasabah yaitu nasabah akan mengalami dua hal yaitu 

akan mengalami tingkat kepuasan untuk menjadi nasabah atau 

ketidakpuasan sama sekali menjadi nasabah.
42

 

3. Menarik, Menjaga dan Meningkatkan Jumlah Nasabah/ 

Konsumen 

Semakin maju kesadaran pelanggan dan semakin banyak 

pilihan produk (barang/jasa) yang ditawarkan oleh produsen, 

pelanggan menjadi semakin sulit dilayani, menjadi lebih sadar harga, 

menjadi semakin penuntut tentang kriteria produk (barang/jasa) yang 

dikehendaki. Kenyataan tersebut menentang perusahaan untuk tidak 

saja memperoleh pelanggan yang puas, tetapi juga pelanggan yang 

lebih puas (delighted), hingga sampai pada pelanggan yang loyal. 

Banyak perusahaan mencoba untuk meningkatkan penjualan dan 

labanya melalui pencarian pelanggan yang baru. Namun hal itu tidak 

cukup, karena selain menarik pelanggan baru, mereka juga harus 

menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang sudah ada, serta 

meningkatkan volume bisnis dengan mereka. Paling tidak ada dua 

acara untuk menjaga pelanggan agar tetap setia, yang pertama, adalah 

mengembangkan loyalitas pelanggan, dan kedua, mengurangi 

pelanggan yang lari. 
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a. Mengembangkan loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan: 

1) Melakukan basic marketing, perusahaan hanya berupaya 

menjual produknya 

2) Melakukan reactive marketing, disini pemasar mendorong 

keberanian pelanggan untuk bersedia menghubungi 

perusahaan bilamana menghadapi kesulitan. Dan perusahaan 

menyediakan akses yang cukup untuk dapat dihubungi. 

3) Melakukan acountable marketing, disini perusahaan checking 

dengan menanyakan kepada pelanggan apakah mereka 

terpenuhi harapannya. 

4) Melakukan proactive marketing, disini pemasar 

menghubungi pelanggan secara reguler dari waktu ke waktu. 

5) Melakukan parthnership marketing, yaitu bekerjasama secara 

teratur dan berlanjut dengan pelanggan-pelanggan yang besar 

dengan tujuan membantu memperbaiki kinerja perusahaan 

mereka. 

b. Menggurangi pelanggan yang lari 

Biaya untuk memperoleh pelanggan baru lebih mahal 

dibandingkan dengan biaya untuk mempertahankan pelanggan 

yang lama. Oleh karena itu perlu dijaga agar pelanggan lama tidak 

beralih dari perusahaan kita ke perusahaan pesaing. Dengan 

demikian sangatlah penting upaya untuk mencegah dan sekaligus 

menurunkan tingkat pelarian pelanggan. Sekurang-kurangnya ada 
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lima upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi 

pelarian pelanggan, sebagai berikut: 

1) Perusahaan perlu menentukan terlebih dahulu tingkat pelarian 

pelanggan yang dapat diterima atau dengan kata lain 

menentukan tingkat minimum  jumlah pelanggan yang tetap 

dapat dipertahankan. Hal ini dapat ditentukan dengan 

menghitung tingkat rata-rata kerugian yang harus diderita 

perusahaan karena larinya seorang pelanggan. 

2) Mencari sebab-sebab larinya seorang pelanggan, dengan 

mengidentifikasi penyebab lari yang dapat dikendalikan lebih 

baik. Penyebab larinya seseorang pelanggan mungkin karena 

menemukan produk yang lebih baik ataupun lebih murah, 

namun perlu disadari bahwa mayoritas penyebab larinya 

pelanggan adalah disebabkan karena perhatian yang kurang 

dari salesman yang melayani pelanggan yang bersangkutan. 

3) Perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk mengestimasi 

berapa jumlah laba potensial yang hilang bilamana perusahaan 

kehilangan seorang pelanggan. 

4) Juga harus dihitung besarnya biaya yang harus ditanggung 

perusahaan untuk mengurangi tingkat pelarian yang dapat 

ditolerir. Selama biaya untuk mempertahankan pelanggan 

masih lebih rendah dari laba potensial yang datang dari 
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pelanggan yang bersangkutan maka perusahaan perlu 

memutuskan untuk menyediakan biaya tersebut. 

5) Perusahaan melalui salesmannya harus bersedia mendengarkan 

secara lebih baik terhadap keluhan pelanggan, kemudian 

mencarikan jalan keluar untuk mengatasi keluhan tersebut. 

Dengan demikian program pengurangan tingkat pelarian 

pelanggan harus berdasar kebijakan yang jelas dan dilakukan terus 

menerus, dan bukan kebijakan sewaktu-waktu. 

c. Membentuk ikatan yang lebih kuat dengan pelanggan 

Ada bebarapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk 

ikatan yang lebih kuat dengan pelanggan. Diantaranya: 

1) Meningkatkan manfaat finansial bagi pelanggan yang membeli 

lebih sering atau lebih banyak dengan memberikan insentif 

moneter, misalnya dalam bentuk diskon yang lebih besar, 

pengembalian kas (cash back), dan hadiah lain bernilai bagi 

pelanggan. 

2) Membentuk program keanggotaan club, ada persyaratan 

tertentu bagi pelanggan untuk dapat menjadi member dari club 

ini. Keuntungan yang dapat diperoleh dari keanggotaan club 

dapat berupa informasi pasar yang memadai tentang situasi 

bisnis yang dihadapi bersama sebagai cara untuk bertukar 

informasi antar anggota dan dengan perusahaan, dan pada 
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waktu tertentu dapat dilakukan pertemuan tetap antar anggota 

ataupun melakukan rekreasi bersama. 

3) Menambah manfaat sosial dengan cara menciptakan hubungan 

yang lebih pesonal antara anggota dengan perusahaan. 

4) Memperkuat hubungan struktural, misalnya dengan 

disediakannya peralatan khusus ataupun komputer link yang 

dapat membantu pelanggan untuk mengelola pesanan, 

pembayaran upah dan gaji, serta mengendalikan persediaan. 

Hal lain yang dapat dipikirkan misalnya dalam bentuk: 

(a) Menciptakan kontrak penjualan jangka panjang. 

(b) Mengenakan harga yang lebih rendah untuk pembelian 

jumlah yang besar. 

(c) Menambah atau menyediakan jasa pelayanan jangka 

panjang sebagai tambahan terhadap pembelian produk 

perusahaan.
43

 

Menjaga hubungan baik dengan pelanggan paling tidak ada 

dua cara, yang pertama, adalah mengembangkan loyalitas 

pelanggan, dan kedua, mengurangi pelanggan yang lari dengan 

memperhatikan nasabah dengan pelayanan kepada pelanggan. 

Menurut Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula 

dalam syariah marketing bersikap melayani dan rendah hati 

(khidmah) merupakan strategi promosi Rasulullah SAW untuk 
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 Ma’ruf Abdullah, Manajemen Komunikasi Periklanan, (Yogyakarta: Aswaja, 
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menjalin hubungan dengan pelanggannya. Dalam peningkatan 

jumlah nasabah tentu diperlukan menumbuhkan kesan yang baik 

terlebih dahulu dengan nasabah. Rasulullah bersabda bahwa salah 

satu ciri orang beriman adalah mudah bersahabat dengan orang 

lain, dan orang lain pun mudah bersahabat dengannya. Rasulullah 

SAW bersabda, ”Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada 

orang yang murah hati, sopan pada saat dia menjual, membeli, atau 

saat menuntut haknya. ”Al-Quran memerintahkan dengan sangat 

ekspresif agar kaum Muslim bersifat lembut dan sopan santun 

manakala berbicara dan melayani pelanggan
44

. 

F. Kerangka Pikir  

Dalam usahanya setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama 

yaitu untuk memperoleh keuntungan. Dalam perkembangannya tujuan dari 

suatu usaha tidak hanya untuk memperoleh keuntungan namun juga 

bagaimana mereka dapat terus melangsungkan aktivitas bisnisnya. Guna 

mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dilakukan oleh perusahaan. 

Dari berbagai macam strategi yang ada faktor pemasaran adalah faktor 

yang terpenting, karena faktor pemasaran dalam bisnis yang menentukan 

terjualnya produk perusahaan dipasaran. 

Bagian penting dari instrumen pemasaran adalah pesan yang 

dikomunikasikan kepada masyarakat melalui berbagai unsur yang ada 

dalam kegiatan promosi (promotion). Dengan adanya komunikasi yang 

                                                           
44

 Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: 

Mizan, 2006), h. 75 



56 
 

baik dalam promosi pemasaran maka tujuan perusahaan menyampaikan 

informasi yang tepat telah tercapai dengan baik. Promosi digunakan untuk 

membangun kedekatan dengan konsumen sehingga dapat membantu 

pemasaran suatu produk. Promosi menjadi salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan pemasaran suatu produk/jasa. 

Menurut Nelly Nailaitie promosi dibagi menjadi dua bagian yaitu 

Above The Line (ATL) dan Below The Line (BTL)
45

. Below the line adalah  

kegiatan marketing ditingkat retail/konsumen yang bertujuan supaya 

konsumen (aware) terhadap produk perusahaan. Variabel below the line 

dalam penelitian ini yaitu event dan diskon. 

Kegiatan promosi below the line suatu perusahaan paling banyak 

dilakukan melalui beragam event. Dengan event ini, konsumen akan 

berhubungan langsung dengan brand, sehingga bisa terjadi komunikasi 

antara brand dengan konsumen. Jika kegiatan promosi yang dilakukan 

sudah dijalankan dengan baik maka peningkatkan jumlah kosumen tentu 

akan dirasakan oleh perusahaan. 

Kegiatan promosi below the line yang lain yaitu diskon. Diskon 

merupakan penyesuaian harga yang ditetapkan untuk menghargai 

konsumen atas respon tertentu. Diskon adalah potongan harga yang sering 

digunakan perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan dan hasil 

penerimaan penjualan serta share pasar perusahaan dengan memberikan 

potongan harga kepada pembeli yang membeli dalam jumlah besar atau 
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kepada pembeli yang membayar dengan tunai. Berdasarkan pemikiran di 

atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti gambar 2.1. 

 

 

 

 

Keterangan :                     Hubungan Simultan 

                Hubungan Parsial 

Sumber : konsep yang dikembangkan untuk penelitian 

 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pikir 

 

E. Penelitian Terdahulu 

    Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan tinjauan 

pustaka terhadap beberapa skripsi yang memiliki kemiripan judul untuk 

menghindari plagiat, diantaranya: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Penelitian Metode Analisa Hasil Analisis 

Allan Dwi 

I’sana, Rini 

Nugraheni 

(2013) 

Analisis Pengaruh 

Display Produk, 

Promosi Below 

The Line, Dan 

Emosi Positif 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Impulsif Pada 

Sriratu 

Departement 

Uji Ordinalry Least 

Square. Analisis OLS 

pada dasarnya adalah 

studi mengenai 

ketergantungan variabel 

dependen (terikat) 

dengan satu atau lebih 

variabel independen 

(variabel penjelas/bebas), 

dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan/atau 

Hasil nilai indeks untuk 

tanggapan responden 

terhadap display produk 

sebesar 70.63 dan termasuk 

dalam kategori tinggi. Hasil 

nilai indeks untuk 

tanggapan responden 

terhadap promosi below the 

line dengan indikator 

pemberian bonus menarik, 

potongan harga (diskon) dan 

Peningkatan 

Jumlah Nasabah 

(Y) 

 

Below The Line 

Event (X1) 

Diskon (X2) 
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Store 

 

memprediksi rata-rata 

populasi atau nilai-nilai 

variabel dependen 

berdasarkan nilai 

variabel independen yang 

diketahui. Dalam upaya 

menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini 

maka digunakan analisis 

regresi berganda 

(Multiple Regression). 

program undian berhadiah 

sebesar 70.33 dan termasuk 

dalam kategori tinggi. Hasil 

nilai indeks untuk 

tanggapan responden 

terhadap emosi positif 

sebesar 72.73 dan termasuk 

dalam kategori tinggi. Hasil 

nilai indeks untuk 

tanggapan responden 

terhadap keputusan 

pembelian impulsif adalah 

sebesar 72.17 dan termasuk 

dalam kategori tinggi 

Asnia 

Minarti 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Periklanan Above 

The Line Dan 

Below The Line 

Terhadap Brand 

Awareness Dan 

Brand Equity 

Minuman 

Berenergi Extra 

Joss Di Semarang 

Metode analisis data 

yang digunakan adalah 

analisis kuantitatif, yaitu 

uji reliabilitas dan 

validitas, uji 

penyimpangan klasik, uji 

hipotesis, koefisien 

determinasi serta analisis 

regresi linear berganda. 

 

Variabel daya tarik endorser 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap brand awareness 

extra joss dengan koefisien 

regresi sebesar 0,177, 

variabel efektivitas pesan 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap brand awareness 

extra joss dengan koefisien 

regresi sebesar 0,321 dan 

variabel event sponsorship 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap brand awareness 

extra joss dengan koefisien 

regresi sebesar 0,429 

sedangkan variabel brand 

awareness mempunyai 

pengaruh positif terhadap 

brand equity extra joss 

dengan koefisien regresi 

sebesar 0,622. 

Mira 

Maryam 

Tibyan S 

(2014) 

Pengaruh Promosi 

Below The Line 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian (Studi 

Pada Konsumen 

Susu Khusus 

Untuk Ibu Hamil 

Ddan Menyusui 

di Supermarket 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

deskriptif dan verifikatif, 

metode yang digunakan 

adalah explanatory 

survei dengan teknik 

sampel jenuh dan jumlah 

responden sebanyak 100 

orang. Teknik analisis 

data yang digunakan 

Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian menyatakan 

bahwa promosi below the 

line memiliki pengaruh 

sebesar 60,4% terhadap 

keputusan pembelian. Dari 

hasil penelitian terhadap 

pengujian hipotesis dapat 

diketahui bahwa promosi 

below the line dengan 
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Yogya Sunda  dan 

Yogya Pahlawan 

Kota Bandung) 

adalah regeresi linier 

sederhana, dengan alat 

bantu software computer 

SPSS 20.0 for windows. 

indikator sampling, event 

organization, sponsorship, 

dan visual merchandising 

memiliki pengaruh positif 

terhadap keputusan 

pembelian. 

Didi Rendra 

Sukma 

(2011) 

Analisis 

Efektivitas 

Promosi Above 

The Line Dan 

Below The Line 

Sawangan Golf, 

PT. Pakuan 

 

Jenis data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini berupa data 

primer dari pengamatan 

langsung di lapangan 

yang merupakan hasil 

dari observasi, 

wawancara, dan 

penyebaran kuesioner 

serta data sekunder 

berasal dari berbagai 

buku dan literatur, tulisan 

ilmiah, dan internet. 

Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis 

deskriptif, EPIC model, 

Direct Rating Method 

dan regresi linear. 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, perhatian 

konsumen terhadap promosi 

above the line dapat 

dikatakan berimbang yaitu 

berkisar 20 – 30 persen 

meskipun persentase 

tertinggi pada media brosur 

(29%). Pada media promosi 

below the line, media 

promosi yang paling 

mendapat perhatian adalah 

marketing by phone (42%) 

dan turnamen bulanan 

(41%). Berdasarkan hasil 

analisis dengan 

menggunakan EPIC Model, 

tingkat keefektifan promosi 

above the line dan below 

the line berada pada rentang 

skala cukup efektif yaitu 

sebesar 2,6 – 3,4. 

Berdasarkan hasil analisis 

dengan menggunakan 

Direct Rating Method, 

tingkat keefektifan promosi 

above the line dan below 

the line berada pada rentang 

skala cukup baik yaitu 

sebesar 40 – 60. Nilai direct 

rating promosi above the 

line sebesar 56,5 dan nilai 

direct rating promosi below 

the line sebesar 58,36. 

Dr. 

Abhinanda 

Gautam 

(2013) 

Sebuah Studi 

Tentang Strategi 

Promosi (Below 

The Line) Industri 

Telekomunikasi Di 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan penelitian 

kuantitatif. Data 

dikumpulkan melalui 

Promosi yang digunakan 

oleh RCOM signifikan 

untuk mempengaruhi 

penjualan. Variabel promosi 

below the line yang berupa 
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Barat (Atas) 

(India) Dengan 

Referensi Khusus 

Untuk Komunikasi 

Ketergantungan  

 

 

 

kuesioner yang dikelola 

sendiri Dalam sebuah 

survei. Pertanyaan close-

ended (5 Point Likert) 

banyak digunakan. Data 

dikumpulkan dari tiga 

Jenis responden; 76 

distributor, 700 pengecer 

dan 76 karyawan RCOM. 

Simple random sampling 

Metode yang digunakan 

untuk memilih 700 

pengecer, dari populasi 

12000 pengecer RCOM 

di Western (U.P) 

lingkaran. Analisis 

menggunakan 

penggunaan prosedur 

statistik dan tes untuk 

menafsirkan dan menarik 

kesimpulan dari Data 

dikumpulkan Uji Chi-

kuadrat, ANOVA dan 

post-hoc telah digunakan 

untuk penelitian ini. 

skema nasabah, Road 

Shows, Event Sponsoring, 

Distributor skema pengecer, 

margin menarik, hubungan 

dengan merek lain, skema 

kelompok, dan penawaran 

diskon mencerminkan 

bahwa hasil ini secara 

statistik sangat signifikan 

karena p <0,05 bahkan p 

<0,001, kecuali dalam 

hubungan dengan merek 

dan skema kelompok 

hasilnya tidak signifikan. 

 

Sumber : Data Diolah 2017 

 Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulunya 

adalah penelitian ini untuk peningkatan jumlah nasabah dan sebagai upaya 

dari suatu perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar.  

F. Hipotesis  

    Hipotesis adalah suatu jawaban sementara rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 
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fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
46

 Maka 

hipotesisnya sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan below the line event terhadap 

peningkatan jumlah nasabah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung. 

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan below the line diskon terhadap 

peningkatan jumlah nasabah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung. 

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan strategi promosi below the line 

event dan diskon secara bersama-sama terhadap peningkatan jumlah 

nasabah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                           
46

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XIII, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 64 


