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ABSTRAK 

Strategi pemasaran merupakan cara yang akan ditempuh oleh perusahaan 

untuk mencapai kinerjanya dengan memusatkan perhatian pada konsumen, 

pesaing dan tujuan perusahaan.Strategi pemasaran terdiri dari unsur-unsur 

pemasaran yang terpadu 4P dari bauran pemasaran yaitu product, price, 

promotion, dan place yang selalu berkembang sejalan dengan gerak perusahaan 

dan perubahan-perubahan lingkungan pemasarannya serta perubahan perilaku 

konsumen. Dalam keberhasilan suatu produk akan bermuara pada kinerja 

pemasarannya. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran strategi 

pemasaran dalam meningkatkan kinerja pemasaran pada konveksi baraya?, 

Bagaimana peran strategi pemasaran dalam meningkatkan kinerja pemasaran pada 

konveksi baraya menurut perspektif ekonomi islam?. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui bagaimana peran strategi pemasaran dalam meningkatkan 

kinerja pemasaran pada konveksi baraya, untuk mengetahui peran strategi 

pemasaran dalam meningkatkan kinerja pemasaran pada konveksi baraya menurut 

perspektif ekonomi islam. 

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research), data–data  

dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data 

dilakukan melalui editing dan sistematisasi data. Analisis dilakukan secara 

kualitatif dengan metode berpikir deduktif, sehingga didapat kesimpulan yang 

bersifat khusus 

Berdasarkan hasil penelitian, startegi pemasaran yang dilakukan oleh 

konveksi Baraya dalam meningkatkan kinerja pemasarannya secara keseluruhan 

cukup meningkat dilihat dari hasil total penjualan konveksi Baraya yang 

meningkat penjualannya pada periode penjualan pada tahun 2014 sampai dengan 

2016 yakni dari perode tahun 2014 Rp.394.005.000 yang mengalami peningkatan 

pada tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp.405.329.000 dan Rp.417.068.000. 

Kemudian pada pertumbuhan penjualannya mengalami peningkatan yang dapat 

dilihat dari persentasenya pada tahun 2015 mencapai 2.87 % sedangkan 

perkembangan penjualan pada tahun 2016 mengalami peningkatan persentase 

sebesar 2.89 %. Dan pada pertumbuhan pelanggannya dapat dijelaskan bahwa 

selama tahun 2014 hingga tahun 2016 jumlah pelanggan secara keseluruhan 

mengalami peningkatan adapun yang membeli produk konveksi baraya 

menunjukan peningkatan yang signifikan, jumlah pelanggan tahun 2014 yakni 

sebanyak 68, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 77 

pelanggan dan pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan disbanding tahun 

2014 dan 2015 yakni menjadi 81 pelanggan. Namun apabila di lihat dari jumlah 

per bulan, jumlah pelanggan mengalami fluktuasi yang sangat varian. 

Kata Kunci : Strategi Pemasaran, Bauran Pemasaran, Kinerja Pemasaran 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

MOTTO 

 

   …      …    

Artinya: …Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... 

 (QS. Al-Baqarah: 275) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 

memahami proposal skripsi ini maka diperlukan ulasan penegasan 

terhadap arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul 

skripsi ini. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak akan 

terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan judul proposal skripsi ini. 

Penelitian ini berjudul “PERAN STRATEGI PEMASARAN 

DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (Studi Pada Konveksi Baraya Gedung 

Air Bandar Lampung). Adapun istilah yang terdapat pada judul penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu 

hal pada suatu peristiwa.
1
 

2. Strategi pemasaran adalah alat fundemental yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan 

bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan 

program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran 

tersebut.
2
 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi 

keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h.1051. 
2
 Fandi Tjiptono, Manajemen Pemasaran, Bandung: Mandiri Maju, 2000, h. 488. 



 

 
 

3. Kinerja atau peformance merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang di tuangkan 

melalui perencanaan strategis suatu organisasi.
3
 

4. Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia 

dan sosial.
4
 

5. Perspektif adalah cara melukiskan sustu benda dan lain-lain pada 

permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata 

dengan tiga dimensi atau juga bisa diartikan sebagai cara pandang.
5
 

Sedangkan Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari 

usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai 

Al-Qur‟an dan sunnah.
6
 

 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dapat diketahui maksud dari 

judul ini adalah bagaimana strategi pemasaran dalam meningkatkan kinerja 

pemasaran pada konveksi Baraya menurut perspektif ekonomi islam. 

 

                                                             
3
 Moehariono, pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, 2012, h. 95. 
4
 Philip Kotler dan Kevin Lane Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, Erlangga, 

Jakarta, h. 5. 
5
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1990, h. 675. 
6
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Raja rafindo 

Persada, Jakarta, 2007, h. 19. 



 

 
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan objektif 

Secara objektif, penulis ingin meneliti hal tersebut karena dalam 

memperkenalkan suatu produk dibutuhkan strategi pemasaran  yang 

baik dan tepat serta meningkatkan kinerja pemasaran suatu produk. 

Oleh karena itu, penulis memilih penelitian mengenai peran strategi 

pemasaran dalam meningkatkan kinerja pemasaran pada konveksi 

baraya menurut perspektif ekonomi islam. 

2. Alasan subjektif 

Secara subjektif, permasalahan pada penelitian yang penulis 

lakukan ada relevansinya dengan bidang keilmuan yang pernah penulis 

pelajari di fakultas ekonomi dan bisnis islam, mengingat adanya 

ketersediaan reverensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha dewasa ini ditandai dengan makin 

tajamnya persaingan. Hal ini ditandai dengan munculnya perusahaan yang 

menawarkan jenis produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing 

dalam pemasaran.
7
  

                                                             
7
 Alma Buchari, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Bandung: Alfabeta, 2004, 

h.6. 



 

 
 

Perusahaan harus selalu memenuhi kebutuhan konsumen, karena 

suatu produk yang tidak sebaik produk saingan tidak akan berhasil 

menarik konsumen untuk melakukan pembelian, untuk itu suatu 

perusahaan harus memperhatikan faktor penunjang produk yang tercermin 

dalam atribut produk. Menurut Philip Kotler pekerjaan pemasaran bukan 

bagaimana menemukan konsumen yang tepat untuk sebuah produk tapi 

bagaimana menemukan produk yang tepat untuk konsumen. Dalam hal ini 

perusahaan perlu menawarkan produk yang sesuai dengan permintaan 

produk.
8
 

Strategi pemasaran merupakan cara yang akan ditempuh oleh 

perusahaan untuk mencapai kinerjanya dengan memusatkan perhatian 

pada konsumen, pesaing dan tujuan perusahaan. Kita memandang srategi 

pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.
9 

Strategi pemasaran terdiri dari unsur-unsur pemasaran yang 

terpadu 4P dari bauran pemasaran yaitu product, price, promotion, dan 

place yang selalu berkembang sejalan dengan gerak perusahaan dan 

perubahan-perubahan lingkungan pemasarannya serta perubahan prilaku 

konsumen. Strategi pemasaran dilakukan untuk dapat menarik konsumen, 

                                                             
8
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia. 

2005, h.6. 
9
 Philip Kotler dan Kevin Lane Kotler, Op.Cit, h. 5. 



 

 
 

memicu pembelian konsumen menciptakan suasana tertentu yang 

kemudian dapat mempengaruhi bagaimana konsumen berprilaku.
10

 

Di Bandar Lampung banyak terdapat industri konveksi bersekala 

kecil dan menengah mulai yang berbentuk industri rumah tangga maupun 

yang sudah di kelola dengan lebih profesional. Beberapa sentra industri 

konveksi antara lain yakni Konveksi Baraya produk yang dihasilkan dari 

kegiatan itu antara berupa kaos, seragam sekolah, topi, pakaian olahraga, 

dan lain sebagainya. Selain menjual produk eceran kebanyakan dari 

industri ini juga menerima pesanan produk dalam jumlah besar. 

Dalam keberhasilan suatu produk akan bermuara pada kinerja 

pemasarannya. Dari sinilah suatu produk akan dipertimbangkan oleh 

konsumen. Meskipun mengalami tingkat penjualan yang berfluktuatif 

perusahaan itu sendiri masih harus tetap memilik strategi dalam 

pemasarannya dengan harapan supaya memiliki keunggulan produk 

sehingga dapat diterima oleh pasar dan memiliki kinerja pemasaran yang 

tinggi.  

Kinerja pemasaran merupakan ukuran prestasi yang diperoleh dari 

aktifitas proses pemasaran secara menyeluruh dari sebuah perusahaan atau 

organisasi. Selain itu, kinerja pemasaran juga dapat dipandang sebagai 

sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana 

prestasi pasar yang telah dicapai oleh suatu produk yang dihasilkan 

perusahaan. Kinerja pemasaran merupakan faktor yang sering kali 

                                                             
10

 Sofjan assauri, Manajemen Pemasaran dasar Konsep dan strategi, Rajawali Press, 

Jakarta, 2004, h.150 



 

 
 

digunakan untuk mengukur dampak dari strategi yang diterapkan 

perusahaan. Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan 

kinerja pemasaran (seperti volume penjuaan dan tingkat pertumbuhan 

penjualan) yang baik dan juga kinerja keuangan yang baik. Kinerja 

pemasaran yang baik dinyatakan dalam tiga besaran utama nilai, yaitu 

nilai penjualan, pertumbuhan penjualan, dan porsi pasar. 

Untuk dapat mengetahui kinerja pemasaran berikut adalah data 

penjualan bulanan konveksi baraya pada periode 3 tahun terakhir yakni 

2014-2016. 

Tabel 1.1 

Data Hasil Penjualan Tahun 2014-2016 

 

NO BULAN TAHUN 

2014 2015 2016 

1 JANUARI 31.500.000 31.800.000 32.015.000 

2 FEBRUARI 31.789.000 31.925.000 32.150.000 

3 MARET 31.990.000 32.456.000 32.725.000 

4 APRIL 32.525.000 32.824.000 33.400.000 

5 MEI  33.666.000 34.110.000 34.352.000 

6 JUNI  33.200.000 35.435.000 32.700.000 

7 JULI 30.200.000 31.810.000 34.995.000 

8 AGUSTUS 31.100.000 32.332.000 35.125.000 

9 SEPTEMBER 33.800.000 33.670.000 36.700.000 

10 OKTOBER 34.135.000 35.892.000 36.900.000 



 

 
 

11 NOVEMBER 34.400.000 36.415.000 37.450.000 

12 DESEMBER 35.700.000 36.660.000 38.556.000 

JUMLAH 394.005.000 405.329.000 417.068.000 

Sumber: Laporan Penjualan Konveksi Baraya 2017 

Berdasarkan dari data penjualan diatas pada konveksi Baraya 

menunjukan bahwa hasil total penjualan mengalami peningkatan, 

berdasarkan tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016. Walaupun pada waktu tertentu mengalami penurunan 

penjualan. Karena pada umumnya pengusaha konveksi mendapatkan 

pesanan dan jumlah yang besar pada momen-momen tertentu.  

Selain itu media promosi yang digunakan saat ini masih 

menggunakan brosur, pamphlet sederhana dan sistem promosi dari mulut 

ke mulut. Hal ini dirasa masih kurang efektif untuk sistem pemasarannya 

karena tidak dapat menjangkau area lebih luas lagi. 

Suatu perusahaan yang mengedepankan pemasaran akan berupaya 

menciptakan barang-barang atau jasa yang mempunyai nilai memuaskan 

bagi para konsumen akan tertarik untuk membeli atau menggunakannya. 

Perusahaan tidak hanya menciptakan barang atau jasa, melainkan juga 

bagaimana produk atau jasa tersebut tersedia dengan jangkauan konsumen.  

Ekonomi islam diikat oleh seperangkat nilai iman, akhlak dan 

moral etika baik setiap aktivitas ekonominya baik dalam posisinya sebagai 



 

 
 

konsumen, produsen, distributor dan lain-lain dalam melakukan usahanya 

serta menciptakan hartanya.
11

 

Definisi yang dikemukakan oleh M. A Mannan meletakan ekonomi 

islam kedalam sebuah disiplin keilmuan. Menurut Muhammad 

Sholahuddin, ekonomi islam juga dapat dikatakan sebagai sebuah sistem 

ekonomi tersendiri. Aspek-aspek yang ada dalam kajian ekonomi islam 

tidak jauh beda dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu produksi, distribusi 

dan konsumsi. M. Sholahuddin dalam bukunya bejudul Asas-asas 

Ekonomi Islam menggunakan istilah sistem untuk penyebutan ekonomi 

islam dengan harapan agar masyarakat tidak terjebak dalam wacana 

islamisasi keilmuan.
12

  

Strategi pemasaran dilakukan untuk meperkenalkan suatu produk 

sehingga dibutuhkan pula landasan norma dan moralitas dalam proses 

pemasaran kepada para konsumen. Ketika suatu bisnis dilakukan oleh 

seorang produsen yang menerapkan etika yang baik, yaitu dengan tidak 

mengandung unsur kebatilan, kedzaliman dan paksaan, Maka 

keloyalitasan konsumen terhadap produk dapat dengan baik tercipta. Hal 

ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa‟ ayat 29 sebagai 

berikut:  

                                  

                       

 

                                                             
11

 Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, h. 2. 
12

 Muhammad Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2007, h. 7 dan h. 32-33 



 

 
 

 

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

harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.
13

 

 Dari penjelasan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT 

melarang dalam memperoleh dengan jalan batil, akan tetapi Allah 

menganjurkan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka diantara dua pihak yang terlibat dalam aktivitas perniagaan. Begitu 

pola bagi strategi pemasaran dengan memaksimalkan proses pemasaran 

dan transaksinya akan dapat meningkatkan volume penjualan dari produk 

yang dipasarkan. 

 Ukuran keberhasilan perusahaan dalam menetapkan strategi 

pemasarannya adalah mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Semakin banyak pelanggan yang menerima produk maka mereka semakin 

puas dan ini berarti strategi yang dijalankan sudah cukup berhasil.
14

 

Sehingga dengan keberhasilan strategi yang dicapai maka memiliki 

peluang untuk meningkatkan pendapatan (laba) usaha. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa adanya keterkaitan antara 

keberhasilan suatu produk melalui suatu strategi pemasaran terhadap 

kinerja pemasaran, maka masalah yang sering timbul dalam upaya 
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peningkatan perindustrian adalah cara meningkatkan produktivitas barang 

dan jasa. Karena banyak bertebaran usaha-usaha sama jenis khususnya di 

usaha konveksi, akan tetapi barang atau jasa yang ditawarkan tidak variatif 

dan terkesan serupa sehingga menyebabkan kinerja pemasaran yang 

kurang optimal.  

Hal ini antara lain karena perlu pada suatu usaha akan strategi 

pemasaran yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kinerja 

pemasaran, sehingga perlu dirumuskan suatu kebijakan yang strategis 

guna meningkatkan produktivitas. Yaitu perlu adanya pengetahuan khusus 

yang dapat membantu pengembangan ketrampilan individu atau dalam hal 

ini tenaga kerja. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian: 

“PERAN STRATEGI PEMASARAN  DALAM MENINGKATKAN 

KINERJA PEMASARAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM” (Studi Pada Konveksi Baraya Gedung Air Bandar Lampung) 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran strategi pemasaran dalam meningkatkan kinerja 

pemasaran pada konveksi baraya? 

2. Bagaimana peran strategi pemasaran dalam meningkatkan kinerja 

pemasaran pada konveksi baraya menurut perspektif ekonomi islam? 

 



 

 
 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran strategi pemasaran dalam 

meningkatkan kinerja pemasaran pada konveksi baraya. 

2. Untuk mengetahui peran strategi pemasaran dalam meningkatkan 

kinerja pemasaran pada konveksi baraya menurut perspektif ekonomi 

islam. 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dan 

mengembangkan kajian dalam dibidang strategi pemasaran dan 

sekalius memperkaya khazanah keilmuan.   

2. Penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai peran strategi 

pemasaran dalam meningkatkan kinerja pemasaran dan sebagai 

pembanding antara teori yang didapatkan dibangku kuliah dengan 

praktik di lembaga yang bersangkutan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang 

penerapan strategi pemasaran yang baik agar dapat diterima konsumen 

secara lebih luas. 

4. Bagi dunia pustaka, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan yang berguna dan menambah koleksi karya penelitian 

lapangan. 

  



 

 
 

F. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan aspek yang penting dalam 

penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Dilihat dari jenisnya, Jenis penelitian yang dilakukan penulis 

ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

dilakukan dalam kancah sebenarnya. Maka dalam pengumpulan 

data peneliti mengumpulkan data-data yang bersumber dari 

lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini yaitu Konveksi Baraya. 

b. Sifat penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bersifat Deskriptif, penelitian ini berupaya melakukan pencarian 

terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap 

data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang 

peneliti selidiki. 

Metode deskripsi dimaksudkan untuk melukiskan keadaan 

objek semata-mata apa adanya langkah ini diambil sebagai langkah 

awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan 

selanjutnya. 



 

 
 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang peneliti maksudkan adalah 

penelitian yang menggambarkan kesesuaian antara teori dengan penerapan 

strategi pemasaran dalam meningkatkan kinerja pemasaran pada konveksi baraya. 

 

2. Sumber data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari 

informan yang bersangkutan, dalam hal ini peneliti akan 

mewawancarai orang yang dianggap menguasai dan mengerti 

tentang masalah yang ingin diteliti. Sumber data primer merupakan 

data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok 

fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan 

narasumber.
15

 

b. Sumber Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari 

catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi 

perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, 

majalah dan lain sebagainya.
16

 Data ini biasa diperoleh dari 

perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. 
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3. Metode pengumpulan data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, adapaun 

metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
17

 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa jumlah 

pegawai dan data-data lainnya yang relevan pada peneitian penulis 

dengan cara bertatap muka secara langsung dengan orang-orang 

yang bekerja di Konveksi Baraya 

b. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian, dalam 

penelitian ini observasi yang diamati adalah tentang peran strategi 

pemasaran dalam meningkatkan kinerja pemasaran langsung ke 

lokasi penelitian yaitu Konveksi Baraya Gedung Air Bandar 

Lampung untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan dokumen 

lainnya.
18

  

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh 

karyawan yang ada di konveksi Baraya 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

dan mewakili populasi sebagai responden. Sampel yang akan 

digunakan pada penelitian ini yaitu pada seluruh karyawan yang 

terdiri dari 13 karyawan.
19

 

5. Metode  Analisa Data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 

mengkategorikannya, sehingga diperoleh sebuah temuan berdasarkan 

fokus atau masalah yang ingin dijawab.
20

 Analisis secara deskriptif 
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kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang 

berprilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini digunakan 

dengan menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan 

menggunakan pendekatan berfikir deduktif. 

Deduktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang 

berifat umum, yang kemudian dari fakta-fakta yang bersifat umum 

dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. 

  



 

 
 

BAB II 

 LANDASAN TEORI  

A. Strategi Pemasaran 

1. Pengertian Strategi Pemasaran  

Strategi menurut Steiner dan Miner, “strategi adalah penetapan 

misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan 

kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan 

implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama 

organisasi akan tercapai”.21 

Strategi perusahaan adalah rencana jangka panjang yang dirancang 

untuk memilih berbagai bisnis yang seharusnya dimasuki oleh 

perusahaan. Strategi ini mengidentifikasikan pasar-pasar yang akan 

dilayani (mengidentifikasikannya dalam bentuk kebutuhan atau 

pelanggan atau keduanya), serta lini produk atau jasa yang akan 

dihasilkan berdasarkan penilaian terhadap lingkungan sumberdaya dan 

sasaran perusahaan. 

 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 organisasi.
22

 

 Philip Kotler dan AB Susanto menyatakan bahwa pemasaran 

adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan 
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kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan 

dan pertukaran dengan yang lain.
23

 Menurut Asosiasi Pemasarn 

Amerika (AMA) Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan 

seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan 

pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para 

pemilik sahamnya.
24

 

 Kegiatan bidang pemasaran meliputi:
25

 

a. Tekanannya pada keinginan pelanggan  

b. Perusahaan pertama-tama menentukan apa yang diinginkan 

konsumen dan kemudian membuat atau mencari jalan 

keluarnya bagaimana membuat dan menyerahkan produk untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

c. Manajemen berorintasi ke laba usaha. 

d. Perencanaan berorientasi kehasil jangka panjang, berdasarkan 

produk-produk baru, pasar esok dan pertumbuhan yang akan 

dating. 

e. Tekanannya pada keinginan membeli. 

Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah dibidang 

pemasaran, untuk memperoleh hasil yang optimal. Menurut Kotler 
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strategi pemasaran yaitu logika pemasaran dimana perusahaan berharap 

untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubunan yang 

menguntukan perusahaan memutuskan pelanggan mana yang akan 

dilayaninya (segmentasi dan penetapan target) dan bagaimana cara 

perusahaan melayaninya (diferensiasi dan posisioning). Perusahaan 

mengenali keseluruhan pasar, lalu membaginya menjadi segmen-

segmen yang lebih kecil, memlih segmen yang paling menjanjikan dan 

memusatkan perhatian pada pelayanan dan pemuas pelanggan dalam 

segmen ini.
26

 

Tujuan utama analisis strategi pemasaran adalah untuk mengetahui 

dukungan apa saja yang diperlukan agar pelanggan potensial mau 

membeli produk yang ditawarkan. Terutama dalam kondisi persaingan 

yang sangat ketat saat seperti ini, pelanggan banyak di suguhi berbagai 

macam kelebihannya. Semua informasi tersebut datang dengan cepat, 

sehingga kondisi ini mengakibatkan para analisis strategi pemasaran 

perlu mengetahui motivasi dan prilaku pelanggan potensial. Mereka 

perlu mengetahui seberapa besar kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Selain itu, perusahaan perlu mengetahui apakah terdapat segmen pasar 

yang menyebabkan pasar bereaksi secara berbeda-beda terhadap produk 

yang ditawarkan. Perusahaan jasa harus mengetahui bagaimana 

mengidentifikasi segmen pasar yang potensial, menentukan target 
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pasar, dan melakukan positioning terhadap produk yang akan 

ditawarkan kepada pelanggan. 

Adapun proses strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan mencakup: 

a. Memilih konsumen yang ingin dituju 

b. Mengidentifikasi keinginan konsumen  

c. Menentukan bauran pemasaran 

Dalam menjalankan suatu perusahaan membutuhkan strategi 

pemasaran, karena dengan adanya strategi pemasaran tersebut maka 

usaha yang dijalankan oleh perusahaan akan lebih terarah dan strategi 

pemasaran yang akan dijalankan harus direncanakan dan dpersiapkan 

secara matang agar target yang ingin dituju dapat tercapai dan dengan 

adanya strategi pemasaran tersebut dapat membantu dan mengantisipasi 

segala perubahan lingkungan dan perkembangan yang berlaku dipasar 

sasaran. 

Jadi, kesimpulannya adalah bahwa strategi pemasaran merupakan 

suatu proses perencanaan perusahaan dalam memasarkan dan 

memperkenalkan produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada 

konsumen untuk mencapai suatu tujuan dengan segala resiko yang akan 

dihadapi. 

 

 



 

 
 

2. Konsep Pemasaran 

 Konsep pemaaran adalah dasar pemikiran bagaimana caranya 

aktivitas pemasaran dapat dilaksanakan berdasarkan suatu filsafat yang 

mantap, yang mengungkap pemasaran yang tanggap dan bertanggung 

jawab.
27

 Ada lima konsep alternatif yang mendasari langkah-langkah 

organisasi dalam melaksanakan strategi pemasaran yaitu:
28

 

a. Konsep Produksi (production concept) 

Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan 

menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. 

Karena itu manajemen harus berfokus pada peningkatan 

efisiensi produksi dan distribusi. Konsep produksi merupakan 

filosofi tertua yang bermanfaat dalam beberapa situasi dan 

merupakan konsep yang menekankan kepada volume produksi 

yang seluas-luasnya dengan harga yang serendah mungkin. 

b. Konsep Produk (product concept) 

Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan 

menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur 

inovatif yang terbaik. Berdasarkan konsep ini, strategi 

pemasaran berfokus perbaikan produk yang berkelanjutan. 

Kualitas dan peningkatan produk adalah bagian yang penting 

dalam sebagian besar dalam strategi pemasaran. Meskipun 
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demikian memfokuskan diri hanya pada produk perusahaan 

dapat menyebabkan rabun jauh dalam pemasaran. 

c. Konsep Penjualan (selling concept) 

 Banyak perusahaan mengikuti konsep penjualan, yang 

menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk 

perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam dalam skala 

penjualan dan usaha promosi yang besar. Konsep ini biasanya 

dipraktekan pada barang yang tidak dicari,  barang-barang yang 

tidak terpikir akan dibeli konsumen dalam keadaan normal 

seperti asuransi, donor darah.  

Konsep ini menitik beratkan penciptaan transaksi penjualan 

dan bukan pembangunan hubungan pelanggan jangka panjang 

yang menguntungkan. Tujuannya sering berkisar pada cara 

menjual produk yang dihasilkan perusahaan dan bukan 

membuat produk yang ingin dipasarkan. Dalam konsep 

penjualan juga, keuntungan diperoleh dengan terjadinya 

transaksi penjualan. Dengan terjadinya transaksi penjualan 

maka perusahaan akan emperoleh keuntungan. Konsep ini telah 

menyesatkan karena usaha pemasaran hanyalah menciptakan 

terjadinya transaksi penjualan, tidak melihat apakah pembeli 

memperoleh kepuasan atau tidak dari barang yang di belinya 

tersebut.
29
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d. Konsep Pemasaran (marketing concept) 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa mencapai tujuan 

organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan 

keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang 

diinginkan dengan lebih baik dari pada pesaing.  Berdasarkan 

konsep ini, fokus dan nilai pelanggan adalah jalan menuju 

penjualan dan keuntungan. Menurut Philip Kotler dalam 

konsep pemasaran, maka ada beberapa konsep yang perlu 

diperhatikan, yaitu:
30

  

1) Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya 

ketiadaan kepuasan dasar tertentu dan sifatnya ada dan 

terletak dalam tubuh dan kondisi manusia. 

2) Keinginan  adalah kehendak yang kuat akan pemuas 

yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih 

mendalam  

3) Permintaan adalah keinginan terhadap pruduk-produk 

tertentu yang didukung oleh semua kemampuan dan 

kemauan untuk membelinya.  

4) Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan kepada 

seseorang yang memuaskan sutau kebutuhan dan 

keinginan.  
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e. Konsep pemasaran berwawasan sosial (societal marketing 

concept) 

Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa 

strategi pemasaran harus dapat meberikan nilai bagi pelanggan 

dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan 

konsumen dan masyarakat. 

3. Perumusan Strategi Pemasaran  

Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan prosedur 

tiga langkah secara sistematik, bermula dari segmentasi pasar, 

penentuan pasar sasaran dan penentuan posisi pasar. 

a. Segmentasi Pasar  

Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar kedalam 

kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, 

karakteristik, ataupun prilaku yang membutuhkan bauran 

pemasaran dan bauran produk tersendiri, atau dengan kata lain 

segmentasi pasar merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap 

pasar terdiri atas beberapa segmen yang berbeda-beda. Untuk 

melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel yang 

harus diperhatikan. Tujuannya agar segmentasi yang telah 

dilakukan tepat sasaran. Salah dalam menentukan variabel segmen 

akan berdampak gagalnya sasaran yang ingin dicapai. Variabel 

untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari: 

 



 

 
 

1) Segmentasi geografis 

Segmentasi geografis dilakukan dengan cara mengklompokan 

konsumen yang tersebar dari berbagai wilayah kedalam 

kelompok konsumen tertentu atas dasar unit geografis 

misalnya, provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan. 

2) Segmentasi demografis 

Segmen ini dilakukan dengan cara membagi konsumen atas 

variabel demografis seperti misalnya umur, jenis kelamin, 

penghasilan, pekerjaan, agama dan kewarga negaraan 

3) Segmentasi Psikografis 

Pada segmentasi psikografis, pengkelompokan konsumen yang 

telah dilakukan pada segmen ini berdasarkan atas kelompok 

kelas sosial. Seperti gaya hidup atau karakteristik konsumen 

4) Segmentasi Menurut Prilaku 

Dalam segmentasi prilaku, konsumen dikelompokan atas dasar 

pengetahuan, sikap, tingkat penggunaan, manfaat atau respon 

yang diberikan terhadap suatu produk. 

Syarat-syarat untuk mengadakan segmentasi yang efektif adalah 

sebagai berikut: 

a) Measurability  

Yaitu tingkat informasi mengenai sifat-sifat pembeli, sejauh 

mana sifat-sifat tersebut dapat diukur 

 



 

 
 

b) Accessbility  

Yaitu dimana tingkat perusahaan itu secara efektif memutuskan 

usaha pemasarannya pada segmen yang telah dipilih 

c) Substantiality 

Yang dimana tingkat segmen itu adalah luas dan cukup 

menguntungkan untuk melakukan kegiatan pemasaran itu 

sendiri 

b. Penentuan Pasar Sasaran 

Secara umum penentuan pasar sasaran adalah proses untuk 

mengevaluasi setiap daya tarik segmen yang akan dimasuki. 

Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-

ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen yang 

diinginkan. 

Segmen-segmen yang perlu dievaluasi dalam hal: ukuran dan 

pertumbuhan segmen, daya tarik segmen, serta sasaran dan 

sumberdaya, yang dimiliki perusahaan.
31

 

1) Ukuran dan pertumbuhan segmen 

Perusahaan perlu mengumpulkan data mengenai tingkat 

permintaan pasar, tingkat pertumbuhan pasar, serta tingkat 

keuntungan yang diharapkan setiap segmen. 
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2) Daya tarik segmen  

Setelah mengetahui ukuran dan pertumbuhan setiap 

segmen, perusahan perlu mempertimbangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi daya tarik jangka panjang setiap segmen. 

3) Sasaran dan sumber daya perusahaan 

Apabila ternyata sebuah segmen memiliki ukuran dan 

pertumbuhan yang tepat dan memiliki daya tarik struktural 

yang baik, perusahaan masih harus memperhatikan sasaran dan 

sumberdaya perusahaan. Suatu segmen yang besar dan 

menarik mungkin saja tidak akan berarti apa-apa bila 

sumberdaya perusahaan tidak memungkinkan perusahaan 

bersaing disegmen ini. 

 Setelah mengevaluasi berbagai segmen pasar yang ada, 

perusahaan harus memutuskan segmen mana yang akan 

dilayani. Ini merupakan seleksi pasar sasaran. Pasar sasaran 

terdiri dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau 

karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. 

c. Penentuan posisi pasar 

Penentuan posisi pasar adalah mengatur sebuah produk atau 

jasa untuk menempati tempat yang jelas, berbeda dan diinginkan 

oleh konsumen sasaran dibandingkan dengan tempat produk 

bersaing. Dalam memposisikan produknya perusahaan harus 

menawarkan nilai yang lebih besar kepada segmen sasaran yang 



 

 
 

dipilihnya dengan cara menetapkan harga yang lebih rendah 

dibandingkan dengan pesaing lainnya. 

Strategi penentuan posisi pasar terdiri dari: dasar atribut (harga 

murah atau mahal), menurut kelas pengguna (shampo bagi orang 

dewasa atau untuk anak-anak) dan menurut kelas produk (sabun 

kecantikan).
32

 

4. Strategi Bauran Pemasaran 

Pemasaran terdapat strategi pemasaran yang disebut bauran 

pemasaran (marketing mix) yang memiliki peranan penting dalam 

mempengaruhi konsumen agar dapat membeli suatu produk dan jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Elemen-elemen bauran pemasaran 

terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol perusahaan untuk 

dapat memuaskan para konsumen. Pengertian bauran pemasaran 

menurut Alma “Marketing mix merupakan strategi mencampur 

kegiatan-kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendapatkan hasil yang paling memuaskan”.
33

  Menurut Zeithhaml 

dan Bitner “Bauran pemasaran adalah elemen-elemen organisasi 

perusahaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan 

komunikasi dengan tamu dan untuk memuaskan tamu.
34

 Sedangkan 

menurut Kotler dan Amstrong “Bauran Pemasaran adalah alat 

pemasaran yang baik yaitu terdiri dari produk, harga, promosi, 
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distribusi, lalu dikombinasikan untuk menghasilkkan respon yang 

diinginkan dari target pasar”.
35

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas dapat disinpulkan 

bahwa bauran pemasaran merupakan alat pemasaran yang baik yang 

berbeda dalam suatu perusahaan, dimana perusahaan mampu 

mengendalikannya agar dapat mempengaruhi respon pasar sasaran. 

Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang 

dikenal dalam istilah 4P, yaitu produk, harga, tempat atau saluran 

distribusi, promosi.
36

 Berikut strategi bauran pemasaran untuk 

mencapai strategi pemasaran yang efektif: 

a. Strategi produk  

Stretgi produk yang harus diingat adalah yang berkaitan 

dengan produk secara utuh, mulai dari mana produk, bentuk, isi, 

atau pembungkus. Strategi produk menggambarkan tindakan yang 

digunakan oleh komponen produk dan bauran pemasaran untuk 

mencapai tujuan sebuah lembaga atau badan usaha.
37

  

Strategi produk dapat lebih efektif dalam rangka 

mempengaruhi angota untuk tertarik menggunakan dan kemudian 

mereka menjadi puas maka kita harus  mempelajari beberapa hal 

tentang strategi ini yaitu konsep produk, siklus kehidupan produk, 

dan jenis-jenis produk.  
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1) Konsep produk, merupakan suatu pengertian atau pandangan 

anggota terhadap suatu produk yang dibutuhkan dan 

diinginknnya. Jadi, anggota berfikir tentang seberapa penting 

dan bergunanya produk itu baginya. Biasanya anggota 

memiliki konsep atau pandangan tertentu terhadap suatu 

produk. Misalnya, terhadap produk A”. Apakah arti produk ini 

bagi anggota, biasanya anggota menimbang-nimbang sebelum 

menggunakan produk ini. Dengan menggunakan produk ini 

apakah usahanya semakin maju dan bermanfaat atau malah 

sebaliknya.  

Jadi, produk-produk yang mampu memberikan 

kemanfaatan bagi anggota akan mampu untuk menarik anggota 

dan kemudian membuat anggota tersebut terdorong  untuk 

menggunakan produk tersebut dan setelah menggunakannya 

nasabah akan dapat menjadi puas sehingga terjadilah 

penggunaan produk itu berulang-ulang oleh anggota. 

2) Siklus kehidupan produk, setiap produk sebenarnya akan 

memiliki siklus perputaran terhadap kehidupannya. Masa 

perkenalan kepada masyarakat, masa pertumbuhan, masa 

kedewasaan, kemudian masa penurunan. Masa-masa itu semua 

yang akan dialami setiap produk. 

3) Jenis-jenis produk, agar dapat memasrkan produk 

pengembangan  ekonomi kreatif  dengan baik kepada anggota 



 

 
 

maka para pegawai perlu mengetahui produk ekonomi kreatif 

termasuk dalam jenis yang mana, karena masing-masing jenis 

produk akan memerlukan penanganan yang berbeda dalam 

memasarkan produk tersebut agar berhasil. 

b. Strategi harga  

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan 

mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya 

produk dan jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga 

akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan 

berkaibat tidak lakunya produk tersebut dipasar. Penentuan harga 

yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. 

Adapun tujuan penetuan harga oleh suatu perusahaan secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1) Untuk bertahan hidup, yaitu penentuan harga dilakukan 

semurah mungkin. Tujuannya adalah agar produk dan jasa 

yang ditawarkan laku dipasaran dengan harga murah, tetapi 

masih dalam kondisi yang menguntungkan. 

2) Untuk memaksimalkan laba, yaitu bertujuan agar penjualan 

meningkat sehingga laba menjadi maksimal. 

3) Untuk memperbesar market share, yaitu untuk memperbesar 

jumlah pelanggan  



 

 
 

4) Mutu produk, yaitu memberikan kesan bahwa produk atau jasa 

yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi 

dari kualitas pesaing. 

5) Karena pesaing, yaitu bertujuan agar harga yang ditawarkan 

lebih kompetitif dibandingkan harga yang ditawarkat pesaing 

c. Strategi Tempat atau Distribusi  

Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya, 

mulai dari perusahaan sampai ketangan konsumen akhir. Strategi 

distribusi sangat penting dalam upaya perusahaan melayani 

konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam 

penyaluran mengakibatkan perusahaan  kehilangan waktu dan 

kualitas barang serta diambilnya kesempatan oleh pesaing. 

Saluran distribusi merupakan seperangkat organisasi yang 

saling tergantung satu sama lain, yang dilibatkan dalam proses 

penyediaan suatu produk atau jasa, untuk digunakan atau 

dikonsumsi oleh konsumen atau pengurus bisnis. Saluran distribusi 

mengerahkan komoditas atau barang-barang hasil produksi anggota 

hingga kekonsumen akhir.
38

 

Penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk sampai 

ketangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. 

Saluran distribusi sangat diperlukan karena produsen menghasilkan 
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produk dengan memberikan kegunaan bentuk bagi konsumen 

setelah sampai ketangannya.
39

 

Pemahaman tentang aktivitas ekonomi secara sederhana 

distribusi diartikan segala kegiatan penyaluran barang atau jasa 

dari tangan konsumen. Aktivitas distribusi harus dilakukan secara 

benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang 

dihasilkan produsen dapat sampai ketangan konsumen atau yang 

membutuhkan.
40

 

Penempatan suatu barang dan jasa pada tempat yang tepat, 

kualitas yang tepat, jumlah yang tepat, harga yang tepat dan waktu 

yang tepat, dibutuhkan saluran distribusi yang tepat pula. 

Kesalahan perusahaan dalam memilih saluran distribusi akan 

mengganggu kelancaran arus barang dari perusahaan ketangan 

konsumen. Oleh karena itu, pemilihan saluran distribusi yang tepat 

akan bermanfaat dalam mencapai sasaran penjualan yang 

diharapkan. 

Proses distribusi dalam ekonomi islam haruslah diterapkan 

dengan benar, dan sesuai dengan perinsip-perinsip syariah. Dalam 

mendistribusikan produk, harus merata agar semua konsumen 

dapat menikmati produk. Selain dalam distribusi juga tidak 

diperbolehkan berbuat dzalim terhadap pesaing lainnya. 
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d. Strategi Promosi  

Promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran yang 

cukup besar peranannya. Promosi merupakan suatu ungkapan 

dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatanyang secara efektif yang 

dilakukan perusahaan (penjual) untuk mendorong, membujuk, 

mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang dihasilkan.
41

 

Menurut Philip kotler promosi merupakan segala bentuk 

komunikasi persuasif yang dirancangkan untuk menginformasikan 

pelanggan tentang barang atau jasa, dan untuk memengaruhi 

mereka agar membeli barang atau jasa tersebut, yang mencakup 

publisitas, penjualan perorangan, dan periklanan. Promosi 

menyangkut baik periklanan maupun penjualan secara pribadi. 

Tujuannya adalah menginformasikan dan membujuk pelanggan. 

Iklan mengkomunikasikan manfaat barang atau jasa pada 

calon pelanggan melalui media masa. Penjualan secara pribadi 

melibatkan seni membujuk dalam penjualan dengan dasar tatap 

muka. Program promosi perusahaan dapat mempunyai peranan 

penting dalam menciptakan citra dalam pikiran pelanggan.
42

 

Bauran Pemasaran (promotion mix), menurut Philip kotler, 

1997 yaitu pengiklanan, penjual pribadi (personal selling), 

hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung (direct 

marketing), serta promosi penjualan. 
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1) Pengiklanan adalah bentuk presentasi dan promosi ide, barang 

atau jasa secara non personal oleh seponsor. Bentuk 

pengiklanan misalnya adalah brosur dan booklet: poster 

leaflet, bilboard: bentuk audio visual melalui media telivisi, 

logo atau simbol, dan lain sebagainya. 

2) Hubungan masyarakat dan publisitas adalah suatu program 

yang didesain untuk mempromosikan atau melindungi 

perusahaan atau produk perusahaan secara individual. 

Misalnya melalui seminar, laporan tahunan, sponsor kegiatan, 

donatur, dan lain sebagainya. 

3) Pemasaran langsung adalah menggunakan surat, telpon dan 

alat kontak nonpersonal lainnya untuk berkomunikasi atau 

mendapatkan respon dari pelanggan atau prospek tertentu. 

Bentuknya antara lain melalui katalog, pos, telemarketing, 

belanja melalui tv, dan lain sebagainya. 

4) Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk 

mendorong, mencoba, atau membeli suatu produk. Bentuknya 

antara lain adalah pemberian sampel, kupon, hadiah, dan 

demonstrasi. 

Keempat strategi tersebut saling mempengaruhi (independent) 

sehingga semuanya penting sebagai suatu kesatuan strategi, yaitu 

strategi acuan/bauran. Sedangkan strategi bauran pemasaran 

merupakan bagian dari strategi pemasaran (marketing strategi), 



 

 
 

dan berfungsi sebagai pedoman dalam menggunakan unsur-unsur 

atau variabel pemasaran yang dapat dikendalikan pimpinan 

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam bidang 

pemasaran.
43

 

B. Kinerja Pemasaran 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja disebut juga sebagai perfomance yang artinya sebagai hasil 

kerja, atau prestasi kerja. Ada beberapa pengertian kinerja yaitu:  

a. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya 

menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses 

kerja berlangsung.  

b. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang 

dicapai dari pekerjaan tersebut. 

c. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya. 

d. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen 

dan memberikan kontribusi ekonomi (Amstrong dan Baron 

dalam buku Wibowo).
44

  

 Colquitt, LePine, dan Wesson, dalam buku Wibowo 

mengemukakan bahwa kinerja adalah nilai serangkaian perilaku 
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pekerja yang memberikan kontribusi, baik secara positif maupun 

negatif, pada penyelesaian tujuan organisasi, pendapat lain 

memandang kinerja sebagai cara untuk memastikan bahwa pekerja 

individual atau tim tau apa yang diharapkan dari mereka dan mereka 

tetap fokus pada kinerja efektif dan memberikan perhatian pada tujuan, 

ukuran dan penilaian. Pendapat lain menyatakan bahwa kinerja adalah 

hasil dari pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan organisasi seperti 

kualitas, efisiensi dan kriteria lain dari efektifitas (Gibson, Ivancevich, 

donnelly, dan konopaske dalam buku Wibowo).  

2. Kinerja Pemasaran  

Kinerja pemasaran merupakan elemen penting dari kinerja 

perusahaan secara umum karena kinerja suatu perusahaan dapat dilihat 

dari kinerja pemasarannya selama ini. Kinerja pemasaran merupakan 

konsep untuk mengukur prestasi pemasaran suatu perusahaan. Setiap 

perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasinya sebagai 

cermin dari keberhasilan usahanya dalam persaingan pasar. Slater dan 

Narver menggambarkan hasil dari penerapan strategi perusahaan 

diantaranya berupa kepuasan konsumen, kesuksesan produk baru, 

peningkatan penjualan, dan profitabilitas perusahaan.
45

 

3. Tujuan Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja merupakan salah satu fungsi dari manajemen 

sumber daya manusia, maka sudah seharusnya untuk dijalankan 
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dengan sebaik-baiknya. Tanpa penilain kinerja tentu pihak manajemen 

akan sulit untuk menentukan, misalnya berapa gaji atau bonus, atau 

kesejahteraan lain yang pantas yang diberikan pada karyawan. Oleh 

karena itu penilaian kinerja sangat penting guna memenuhi tujuan 

yang lebih dicapai baik oleh perusahaan maupun bagi karyawan.  

Menurut McGregor dalam buku Veithzal Rivai mengklasifikasikan 

tujuan penilaian kinerja dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Administratif, menyediakan dengan rapih cara untuk 

menentukan promosi, mutasi karyawan, dan kenaikan gaji. 

b. Informatif, memberi masukan data kepada manajemen 

mengenai kekuatan dan kelemahan dari para bawahannya 

langsung dan individu-individu lainnya dalam organisasi. 

c. Motivasional, menciptakan pengalaman belajar yang dapat 

memotivasi para pegawai untuk mengembangkan diri sendiri 

dan meningkatkan kinerja mereka. 

4. Indikator kinerja pemasaran  

Kinerja pemasaran adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur 

sampai sejauh mana keberhasilan strategi yang digunakan perusahaan 

yang telah dicapai oleh suatu produk yang dihasilkan perusahaan. 

Menurut Ferdinand menyatakan bahwa kinerja pemasaran merupakan 

faktor yang seringkali digunakan untuk mengukur dampak dari strategi 

yang diterapkan perusahaan. Strategi perusahaan selalu diarahkan 



 

 
 

untuk menghasilkan kinerja pemasaran (seperti volume penjualan dan 

tingkat pertumbuhan penjualan) yang baik.
46

 

a. Volume penjualan adalah volume atau jumlah penjualan produk 

yang berhasil dicapai oleh perusahaan. 

b. Pertumbuhan pelanggan adalah tingkat pertumbuhan pelanggan 

yang berhasil dicapai oleh perusahaan.  

 

5. Kinerja dalam Islam 

Kinerja (performance) adalah gambaran tentang tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana 

strategi (strategic planning) suatu organisasi. Pengukuran kinerja 

(performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan 

pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi pengelolaan 

sumberdaya (input) dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas 

barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang 

diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sementara 

itu, menurut Robbins dalam Siagan, kinerja adalah keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang 
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telah ditetapkan.
47

 Menurut Mursi dalam Wibisono, kinerja religius 

islam adalah suatu pencapaian yang diperoleh seseorang atau 

organisasi dalam bekerja/berusaha yang mengikuti kaidah-kaidah 

agama atau prinsip-prinsip ekonomi islam. Terdapat beberapa dimensi 

kinerja islmi meliputi:
48

 

a. Amanah dalam bekerja yang terdiri atas profesional, jujur, 

ibadah dan amal perbuatan 

b. Mendalami agama dan profesi terdiri atas memahami tata nilai 

agama dan tekun bekerja. 

Islam mempunyai beberapa unsur dalam melakukan penilaian 

kinerja suatu kegiatan/usaha yang meliputi: 

a. Niat bekerja karena Allah  

b. Dalam bekerja adalah mencari keberuntungan di dunia dan 

akherat 

c. Dalam bekerja dituntut penerapan azas efisiensi dan manfaat 

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan  

d. Mencari keseimbangan antara harta dengan ibadah dan setelah 

berhasil dalam bekerja hendaklah bersyukur kepada Allah 

SWT 
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Dalam unsur penilaian kinerja tersebut, orang yang bekerja adalah 

mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kenaikan diri, 

keluarga, masyarakat dan negara tanpa menyusahkan orang lain. Oleh 

karena itu, kategori “ahli surga” seperti yang digambarkan dalam Al-

Qur‟an bukanlah orang yang mempunyai pekerjaan/jabatan yang tinggi 

dalam suatu perusahaan/instansi sebagai manajer, direktur, teknisi 

dalam suatu benkel dan sebagainya. Tetapi sebaliknya Al-Qur‟an 

menggariskan golongan yang baik lagi beruntung (al-falah) itu adalah 

orang yang banyak takwa kepada Allah, khusyu shalatnya, baik tutur 

katanya, memelihara pandangan dan kemaluannya serta menunaikan 

tanggung jawab sosialnya seperti mengeluarkan zakat dan lainnya. 

C. Pemasaran Dalam islam 

1. Pengertian Pemsaran dalam Islam 

Pemasaran atau dalam bahasa inggrisnya lebih dikenal dengan 

sebutan marketing istilah tersebut sudah sangat dikenal dikalangan 

pebisnis. Pemasaran mempunyai peran penting dalam peta bisnis suatu 

perusahaan dan berkontribusi terhadap strategi produk, strategi harga, 

strategi penyaluran/distribusi dan strategi promosi. Sedangkan 

Pemasaran dalam pandangan Islam merupakan suatu penerapan 

disiplin strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. 

Pemasaran merupakan ruh dari sebuah institusi bisnis. Semua 

orang yang bekerja dalam institusi tersebut adalah marketer yang 

membawa intergritas, identitas dan image perusahaan. Sebuah institusi 



 

 
 

yang menjalankan Pemasaran Syariah adalah perusahaan yang tidak 

berhubungan dengan bisnis yang mengandung unsur-unsur yang 

dilarang menurut syariah yaitu bisnis judi, riba dan produk-produk 

haram. Namun, walaupun bisnis perusahaan tersebut tidak 

berhubungan dengan kegiatan bisnis yang diharamkan, terkadang 

taktik yang digunakan dalam memasarkan produk-produk mereka 

masih menggunakan cara-cara yang diharamkan dan tidak etis. 

Marketing syariah adalah sebuah disiplin strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari 

satu inisiator kepada stakeholder-nya, yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah islami.
49

 

Dalam fiqih muamalah kegiatan pemasaran juga merupakan kegiatan 

perdagangan jual beli. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud 

jual beli adalah sebagai berikut:
50

 

a. Menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang 

dengan jalan melepaskan hak milik dengan yang satu kepaksa 

yang lain atas dasar saling merelakan. 

b. Pemilik harta dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan 

aturan syara. 

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

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

bolehkan. 

e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling 

merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada 

penggantinya dengan cara yang dibolehkan. 

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

maka jadilah hak milik secara tetap. 

Pemasaran dalam bisnis islami adalah aktivitas yang dilandasi oleh 

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

dalam sebuah pasar. Rasullullah telah mengajarkan kepada umatnya 

untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam 

melakukan kegiatan dalam melakukan kegiatan ekonomi, islam 

mengajarkan agar memasarkan suatu barang dengan berlaku jujur 

tanpa merugikan orang lain dan tidak melakukan penipuan dengan cara 

melebih-lebihkan atau barang yang dijual agar masyarakat tertarik 

untuk membeli barang tersebut. Dari Abu Hurairah, ia berkata: 

“Rasullullah shallallahu „alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk 

makanan, lalu beliau memasukan tangannya kedalamnya, kemudian 

tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau 

bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya 

menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasullullah.” 

Beliau bersabda, “mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian 



 

 
 

makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa 

menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no. 102).  

Praktek bisnis dan pemasaran tengah mengalami pergeseran dan 

mengalami transformasi, dari level intelektual (rasional), ke emosional, 

dan pada akhirnya ke level spiritual.  

Pada level intelektual, pemasar akan menyikapi pemasaran secara 

fungsional-teknikal dengan menggunakan sejumlah tools pemasaran, 

seperti segmentasi pasar, bauran pemasaran (marketing mix), targeting, 

dan lain sebagainya. 

Di level emosional, kemampuan pemasar dalam memahami emosi 

dan perasaan pelanggan menjadi penting. Jika di level intelektual 

pemasaran layaknya sebuah “robot”, di level emosional menjadi 

seperti “manusia” yang berperasaan dan empatik. 

Di level spiritual ini, pemasaran sudah disikapi sebagai “bisikan 

nurani” dan “panggilan jiwa” (calling). Di sini praktek pemasaran 

dikembalikan kepada fungsinya yang hakiki dan dijalankan dengan 

moralitas yang kental. Prinsip-prinsip kejujuran, empati, cinta, dan 

kepedulian terhadap sesama menjadi dominan. 

Paradigma baru muncul dalam pemasaran, dilandasi oleh 

kebutuhan yang paling pokok, yang paling dasar, yaitu kejujuran, 

moral, dan etika dalam bisnis. Inilah spiritual marketing. Hal ini 

menjadikan spiritual marketing merupakan tingkatan tertinggi dalam 



 

 
 

konsep pemasaran syariah. Spiritual marketing menjadi jiwa bagi 

bisnis yang berprinsipkan syariah.
51

  

Seorang pengusaha dalam pandangan etika 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 

dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil (bendawi), 

tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immaterial (spiritual).
52

 

Ada empat karakteristik yang terdapat pada pemasaran syariah: 

1. Ketuhanan (rabbaniyyah) 

Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang 

religius. Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa 

hukum-hukum syari‟at yang bersifat ketuhanan merupakan 

hukum yang paling adil, sehingga akan mematuhinya dalam 

setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Dalam setiap 

langkah, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan harus selalu 

menginduk kepada syariat Islam. Seorang syariah marketer 

meskipun ia tidak mampu melihat Allah, ia akan selalu merasa 

bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Sehingga ia akan 

mampu untuk menghindar dari segala macam perbuatan yang 

menyebabkan orang lain tertipu atas produk-produk yang 
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dijualnya. Sebab seorang syariah marketer akan selalu merasa 

bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dihisab. 

2. Etis (akhlaqiyyah) 

Keistimewaan lain dari syariah marketer adalah 

mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek 

kegiatannya. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang 

sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli 

dari agama apapun, karena hal ini bersifat universal. 

3. Realistis (al-wqi’iyyah) 

Pemasaran syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, 

anti modernitas, dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang 

fleksibel. Syariah marketer bukanlah berarti para pemasar itu 

harus berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi. 

Namun syariah marketer haruslah tetap berpenampilan bersih, 

rapi, dan bersahaja apapun model atau gaya berpakaian yang 

dikenakan. 

4. Humanistis (insaniyyah) 

Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang humanistis 

universal. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah 

diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat 

kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat 

kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. 

Syariah Islam adalah syariah humanistis, diciptakan untuk 



 

 
 

manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, 

warna kulit, kebangsaan, dan status. Sehingga pemasaran 

syariah bersifat universal.
53

 

Sistem ekonomi islam menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang 

bersumber pada ajaran syar‟i dalam berekonomi. Nilai, prinsip dan 

tujuan tersebut menjadi alasan dalam semua proses ekonomi, baik 

produksi, konsumsi maupun distribusi, sehingga membedakannya 

dengan sistem ekonomi lainnya.  

Strategi pemasaran harus dinyatakan bagi setiap pasar sasaran 

dalam segi penjualan, kontribusi laba, tujuan kualitatif lainnya seperti 

membangun citra Uswah Rasullah SAW tentang penampilan: Tidak 

membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran kuantitas maupun 

kualitas”. Seperti halnya pada ayat al-Qur‟an dibawah ini:
54

    

QS. Asy-syu‟araa‟: 181-183 
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Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk 

orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan.”
55

 

jadi, pada ayat ini menjelaskan dalam pemasaran seperti hal nya 

Rasulallah SAW yakni tidak adanya penipuan atau membohongi 

pelanggan  serta jelas dalam menyangkut kuantitas maupun kualitas 

pada barang yang kita jual. 

2. Prinsip-prinsip Pemasaran Dalam Islam 

Tanpa memperhatikan intensitas persaingan, perusahaan harus 

bersaing secara etis. Etika pemasaran menunjuk pada prinsip atau 

nilai-nilai moral secara umum yang mengatur perilaku seseorang atau 

kelompok. Standar-standar hukum mungkin tidak selalu etis atau 

sebaliknya, standar-standar etika belum tentu seuai dengan standar 

hukum. Karena hukum merupakan nilai-nilai dan standar-standar yang 

dapat dipaksakan oleh pengadilan. Etika terdiri dari prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai moral perseorangan dan bukannya perintah-perintah sosial. 

Prinsip-perinsip pemasaran pemasaran islam yaitu:
56

 

a. Berlaku adil 
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Pada dasarnya kompetitor akan memperbesar pasar, sebab 

tanpa kompetitor industri tidak akan berkembang, kemudian 

kompetitor sebenarnya perlu diikuti, mana yang bagus dan jelek, 

dimana kompetitor yang bagus akan ditiru. 

b. Tanggap terhadap perubahan 

Dunia tidak akan selamanya seperti ini, langkah bisnis akan 

selalu berubah. Kompetisi yang semakin sengit tidak dapat 

dihindari lagi, globalisasi dan teknologi akan membuat pelanggan 

semakin pintar. Kalau kita tidak sensitif dan tidak cepat-cepat 

mengubah diri, maka kita akan habis. 

c. Berbuat yang terbaik disisi produk dan harga 

Pada perinsip ini kita tidak boleh menjual barang jelek 

dengan harga yang tinggi, dikarnakan marketing yang benar adalah 

marketing yang fair, dimana harga dan produk sesuai dengan 

adanya rela sama rela dan juga ada hak khiyar pada pembeli (hak 

pembatalan terhadap transaksi) 

Pada prinsip ini marketer yang mendapatkan pelanggan, 

haruslah memelihara hubungan yang baik dengan mereka. Dan 

harus dipastikan bahwa pelanggan selalu merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan, sehingga pelanggan menjadi lebih loyal. 

Ini yang namanya keep the costumer. Namun, keep the kostumer 

saja tidak cukup, dimana value yang diberikan kepada pelanggan 

harus ditingkatkan, sehingga pelanggan akan lebih berkembang, 



 

 
 

jikalau pelanggan berkembang, maka value yang diberikan kepada 

marketer juga akan semakin berkembang pula. 

d. Berorientasi kualitas 

Tugas sebagai marketer adalah untuk meningkatkan QCD: 

quality, cost, dan delivery. Kasihan konsumen bila penjual 

memberikan barang yang rongsokan. 

Di dalam islam dilarang melakukan tadlis, yaitu penipuan. 

Dalam bisnis, penipuan itu banyak macamnya, baik yang 

menyangkut kualitas dan waktu penyerahan barang serta harga. 

Selain itu prinsip-prinsip pemasaran syariah menurut 

Abdullah Amrin meliputi:
57

 

1) Ikhtiar  

Adalah salah satu bentuk usaha untuk mengadakan 

perubahan yang dilakukan seseorang secara maksimal dengan 

segenap kemampuan yang dimiliki dengan harapan 

menghasilkan ridha Allah SWT. 

2) Manfaat 

Manfaat artinya berguna bagi si pemakai produk atau jasa. 

Bermanfaat jika mempunyai nilai guna yang dirasakan 

pemakai. 

3) Amanah / Tanggung Jawab 
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Yaitu yang bertanggung jawab terhadap apa yang 

dipromosikan dan menepati jani yang diberikan dalam sebuah 

promosi. Maka dari itu tidak diperkenalkan membuat iklan 

yang berlebih-lebihan dan terlalu banyak memuji produk. 

4) Nasihat  

Produk dan jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur 

peringatan berupa nasihat, sehinga hati setiap konsumen yang 

memanfaatkannya tersentuh terhadap tujuan hakiki 

kemanfaatan produk atau jasa yang digunakan. 

5) Keadilan  

Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya,bukan hanya 

imbauan dari Allah SWT. Sikap adil termasuk diantara nilai-

nilai yang telah diteteapkan oleh islam dalam semua aspek 

ekonomi islam. 

6) Transparan / Keterbukaan  

Dalam perusahaan yang berprinsip syariah, pengukuran 

yang jelas dan tranparan merupakan suatu hal yang penting, 

karena prinsip syariah mengajarkan mengenai keadilan dan 

kejujuran perusahaan. Dalam pemasaran perusahaan harus 

transparan dengan stakeholdernya (pelanggan, karyawan dan 

pemegang saham) yaitu dengan keterbukaan informasi yang 

sejelas-jelasnya dan tidak boleh ditutup-tutupi 

 



 

 
 

 

 

7) Kejujuran  

Dalam promosi, informasi yang dipaparkan harus sesuai 

dengan spesifikasi produk itu sendiri dan tidak boleh 

menyelewengkan informasi tentang sutau produk. 

8) Ikhlas / Tulus 

Ikhlas / tulus merupakan salah satu nilai keislaman yang 

terdapat dalam kegiatan promosi. Dalam mempromosikan 

produknya seseorang / perusahaan harus mempunyai niat yang 

baik, iklas / tulus dan tidak ada itikad buruk. 

Untuk membangun sebuah strategi pemasaran yang efektif, suatu 

perusahaan menggunakan variabel-variabel bauran pemasaran 

(marketing mix), yang terdiri atas:  

1. Produk (product): Barang/jasa yang ditawarkan 

2. Harga (price): yang ditawarkan  

3. Saluran distribusi (placement) yang digunakan (grosir, 

distributor, pengecer) agar produk tersebut tersedia bagi para 

pelanggan  

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

dan publikasi. 



 

 
 

Implementasi syariah dalam variabel-varibel bauran pemasaran 

dapat dilihat, misalnya pada produk, barang dan jasa yang ditawarkan 

adalah yang berkualitas atau sesuai dengan yang dijanjikan. Pada 

variabel harga, terhadap pelanggan akan disajikan harga yang akan 

kompetitif. Pada saluran distribusi, pebisnis muslim sekali-kali tidak 

akan pernah melakukan tindakan kezaliman terhadap pesaing lainnya.  

Pada promosi, pebisnis muslim juga akan menghindari iklan porno, 

bohong dan promosi yang menghalalkan segala cara. 

D. Penelitian Terdahulu 

1. Nur’aini pada tahun 2015 “analisis strategi pemasaran produk 

dalam meningkatkan volume penjualan perspektif ekonomi 

islam”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh strategi pemasaran yang 

diterapkan oleh PT Hulu Batu Perkasa dalam meningkatkan volume 

penjualan produksinya. Strategi pemasaran merupakan variabel yang 

dapat dikontrol oleh pemasar dalam usaha memberi informasi dan 

mempengaruhi konsumen. Dalam hal ini yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli terkait dengan strategi pemasaran 

adalah faktor produk, promosi, dan harga. Perusahaan PT Hulu Batu 

Perkasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengolahan bahan baku untuk dijual kembali pada kontraktor yang 

membutuhkan bahan untuk dijadikan bahan banguan, pembuatan 

kramik, dan batu seplit. 



 

 
 

Rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah 1) 

bagaimanakah strategi pemasaran produk dalam meningkatkan vlume 

penjualan di PT. Hulu Batu Perkasa Lampung Tengah?; 2) 

bagaimanakah pandangan ekonomi islam terhadap strategi pemasaran 

produk di PT. Hulu Batu Perkasa Lampung Tengah?. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui strategi pemasaran produk dalam 

meningkatkan volume penjualan, dan untuk mengetahui persaingan 

pemasaran produk dalam ruang lingkup ekonomi islam pada PT. Hulu 

Batu Perkasa Lampung Tengah. Penelitian ini adalah merupakan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk 

menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena 

yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau 

dipahami. Metode analisis yang digunakan menggunakan deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pemasaran yang 

diterapkan dalam rangka mendukung volume penjualan adalah 

melaksanakan rangkaian aktifitas perusahaan dalam memasarkan 

produknya dengan berfokus pada produk.  

Penerapan strategi pemasaran di PT. Hulu Batu Perkasa sudah 

optimal, baik dilihat dari perspektif ekonomi konvensional, dan 

ekonomi islam. PT. Hulu Batu Perkasa telah menggunakan teknik 

pemasaran modern. Volume penjualan PT. Hulu Batu Perkasa pada 

tahun 2011-2012 mengalami peningkatkan sebesar 35.000m
3
 atau 



 

 
 

sebesar 16,06%, pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan 

penjualan sebanyak 84.000m
3
 atau sebesar 31,46%. Strategi pemasaran 

yang diterapkan dalam rangka meningkatkan volume penjualan 

melalui personal selling, melalui media elektronik, media masa dan 

website. PT. Hulu Batu Perkasa juga mengikuti sistem tender proyek 

guna meningkatkan penjualan dalam skala besar. Persaingan strategi 

pemasaran PT. Hulu Batu Perkasa dalam pandangan islan telah sesuai 

dengan etika pemasaran islan yang didasarkan pada maksimalisasi 

nilai yang memerlukan empati terhadap orang lain dan menyiratkan 

menahan diri dari perilaku merugikan orang lain dan mencegah 

merebaknya peraktik-peraktik pemasaran yang tidak etis. Kepatuhan 

terhadap kerangka etika islam yang didasarkan pada kejujuran dan 

keadilan menjamin martabat dan kebebasan baik manusia (konsumen 

maupun produsen) dalam melakukan transaksi penjualan sehingga 

antara produsen konsumen saling diuntungkan.
58

 

2. Ummi Kaltsum Karunianing Utami, “analisis bauran pemasaran 

dalam meningkatkan volume penjualan produk dijinjau dari etika 

bisnis islam”. Bauran pemasaran merupakan strategi pemasaran yang 

terstruktur dan terorganisir. Dibutuhkan oleh tiap-tiap perusahaan guna 

memaksimalkan proses pemasaran agar dapat meningkatkan volume 

penjualan produk. 
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 Strategi pemasaran yang tepat, dengan menerapkan bauran 

pemasaran yang tepat pula, akan mampu meningkankan volume 

penjualan perusahaan. Batik merupakan identitas bangsa Indonesia 

yang saat ini sedang naik daun. Sehingga kain batik semakin populer 

dan membuka peluang yang menjanjikan. Seiring peluang usaha yang 

besar, maka dapat juga menciptakan persaingan yang semakin kuat. 

Dimana persaingan menuntut produsen untuk lebih kreatif dan inovatif 

untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaannya. 

Sebagai umat muslim, dalam berbisnis memerlukan kode etik yang 

dikenal dengan etika bisnis islam sebagai pedoman bagi pelaku usaha 

bisnis dalam melakukan kegiatan pemasaran. Kini lampung telah 

memiliki kain dengan corak khas daerah Lampung. Yang menjadi 

objek penelitian ini adalah Griya Batik Gabovira yang merupakan 

produsen batik khas Lampung yang telah berdiri sejak tahun 2002 dan 

terus mengalami pertumbuhan positif dalam hal penjualan. 

Adapun permasalahan pada penelititan ini adalah bagaimana 

bentuk bauran pemasaran yang diterapkan pada Griya Batik Gabovira, 

bagaimana peran bauran pemasaran tersebut dalam meningkatkan 

volume penjualan produk, serta bagaimana peran bauran pemasaran 

yang diterapkan tersebut ditinjau dari etika bisnis islam? tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja 

bentuk bauran pemasaran yang diterapkan oleh Griya Batik Gabovira, 

bagaimana peran bauran pemasaran tersebut dalam meningkatkan 



 

 
 

volume penjualan produk, dan bagaimana tinjauan etika bisnis islam 

tentang bauran pemasaran yang diterapkan oleh Griya Batik Gabovira. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat 

analisisdeskriptif dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui 

data primer, yaitu data dari Griya Batik Gabovira dan data sekunder, 

seperti buku-buku, jurnal dan internet yang berhubungan dengan judul 

ini. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Griya Batik Gabovira 

menerapkan empat variabel strategi bauran pemasaran, yaitu strategi 

produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi.dengan 

menggunakan keempat variabel tersebut Griya Batik Gabovira mampu 

meningkatkan penjualannya dengan menghasilkan produk yang 

berkualitas, harga yang bersaing, pendistribusian yang tepat, serta 

promosi yang baik. Hal ini diketahui dari hasil penelitian, yakni 

volume penjualan pada Griya Batik Gabovira pada tahun 2009 

sebanyak 3600 potong dan selalu meningkat hingga pada tahun 2013 

Griya Batik Gabovira dapat menjual 6000 potong kain batik. Dalam 

menjalakna strategi bauran pemasarannya, secara tidak langsung Griya 

Batik Gabovira telah menerapkan prinsip dan etika bisnis secara 

islami, diantaranya adalah dengan menghasilkan produk yang 

bermanfaat dan berkualitas, menetapkan harga yang kompetitif, saling 

menguntungkan antara konsumen dan perusahaan, tidak menjelek-



 

 
 

jelekan pesaing, serta tidak mengandung dalam memasarkan 

produknya.
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3. Rina Rachmawati, “Peranan Bauran Pemasaran (marketin mix) 

terhadap peningkatan penjualan (sebuah kajian terhadap bisnis 

restoran)”. Dari waktu kewaktu bisnis dibidang makanan mempunyai 

kecendrungan harus meningkat merupakan kebutuhan dasar manusia 

berimbas terhadap peningkatan penawaran makanan. Hal ini sesuai 

dengan hukum permintaan dan penawaran (supply dan demand law). 

Terdapat bbermacam-macam bisnis makanan antara lain adalah bisnis 

restoran dan bisnis popular catering (cafe, coffe shop, toko roti/ 

bakery, dan steak house). Dalam bidang pemasaran, kondisi paling 

sulit adalah mempertahankan konsumen untuk selalu menggunakan 

produk dari penjual, atau sering disebut dengan loyalitas pelanggan. 

Untuk mampu menciptakan loyalitas pelanggan tersebut, para 

usaha perlu memiliki sesuatu  strategi pemasaran yang jitu dalam 

memasarkan produknya. Salah satu bentuk strategi pemasaran yang 

mampu mendukung dalam memasarkan produk makanan untuk 

menciptakan loyalitas konsumen adalah penggunaan strategi marketing 

Mix (bauran pemasaran) yang meliputi product, price, promotion, dan 

place. Jika konsumen mendapatkan kepuasan terhadap produk yang 
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dijual, maka mereka akan loyal. Jika terwujud loyalitas pelanggan, 

maka akan berimbas terhadap penigkatan penjualan.
60

 

4. Ivadhatul Karimah, “analisis strategi pemasaran pada usaha kecil 

dan menengah (UKM)”. Usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai 

jaring pengaman perekonomian di saat perusahaan besar berada pada 

pasar yang penuh dengan persaingan. Untuk itu dibutuhkan strategi 

pemasaran dalam bertahan di pasar tersebut. Pemasaran merupakan 

bagian penting dalam suatu usaha yang memperkenalkan usahanya dan 

menjual produknya kepada konsumen. Pemilik atau manajer UKM 

sering memahami pemasaran secara umum, sedangkan pemasaran 

yang umum atau teori pemasaran yang kompleks mungkin tidak sesuai 

untuk usaha kecil dan mungkin tidak akan membantu dalam 

memahami pasar mereka.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran 

yang diterapkan oleh UKM GS4 Woodcraft berdasarkan pemilihan 

pasar, perencanaan produk, penetapan harga, sistem distribusi dan 

komunikasi pemasaran (promosi). Selain itu untuk mengetahui peranan 

strategi pemasaran dalam perkembangan omset, asset, permintaan, 

tenaga kerja dan kemitraan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan 

permasalahan dan hasil yang ada dengan teknik wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Data yang di dapat dianalisis dengan mereduksikan 
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data kemudian disajikan dan ditarik kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa GS4 Woodcraft melakukan strategi pemasaran diantaranya 

dengan menetapkan pasar pada ibu-ibu dan anak-anak dikalangan 

menengeh keatas, merencanakan produk sebagai produk khas kota 

malang dengan menonjolkan karakteristik produk GS4, melakukan 

penetapan harga berdasarkan wilayah serta penetapan harga dengan 

sistem loss leader pricing serta demand oriented pricing, untuk sistem 

distribusi yang digunakan adalah distribusi langsung dan distribusi 

tidak langsung yang ketat dan pada komunikasi pemasaran dilakukan 

secara langsung dengan pameran dan internet, selain itu juga dengan 

hubungan masyarakat.  

Dari strategi pemasaran yang dilakukan terdapat perananya 

terhadap perkembangan omset dan asset, permintaan, tenaga kerja dan 

kemitraan yang dilakukan oleh UKM GS4 Woodcraft.
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5. Suindrawati, “strategi pemasaran islami dalam menigkatkan 

penjualan”. Berkenaan dengan strategi bisnis yang dilakukan oleh 

Toko Jesy Busana Muslim Bapangan Mendenrejo Blora, maka peneliti 

tertarik untuk mempelajari strategi pemasaran Islami yang diterapkan 

Toko Jesy Busana Muslim Bapangan Mendenrejo Blora dalam 

pemilihan lokasi. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah strategi 

                                                             
61

 Ivadhatul Karimah, analisis strategi pemasaran pada usaha kecil dan menengah 

(UKM), tahun 2012. 



 

 
 

pemasaran Islami di toko Jesy busana muslim Bapangan Mendenrejo 

Blora dalam meningkatkan laba usaha? Apakah kelebihan dan 

kekurangan dari strategi pemasaran pemilihan lokasi toko Jesy busana 

muslim Bapangan Mendenrejo Blora?  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat kualitatif. Data primer adalah data yang diperoleh dari 

Pemilik toko Jesy Busana Muslim Bapangan Mendenrejo Blora dan 

bagian pemasaran toko Jesy Busana Muslim Bapangan Mendenrejo 

Blora. Data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan 

melengkapi dokumentasi yang telah ada. Metode pengumpulan data 

yang penulis gunakan adalah wawancara, telaah dokumen, dan 

observasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik 

analisis data kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif 

strategi pemasaran Islami, maka walaupun Toko Jesy Busana Muslim 

menerapkan teori dan konsep strategi pemasaran konvensional, namun 

ternyata menerapkan juga strategi pemasaran Islami yang terdiri dari 

pertama, karakteristik pemasaran Islami; kedua, etika bisnis Islami; 

ketiga, mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW. 

Karakteristik pemasaran Islami yang diterapkan Toko Jesy Busana 

Muslim adalah ketuhanan (tauhid), akhlak, realistis, humanistis. etika 

bisnis Islami yang diterapkan Toko Jesy Busana Muslim yaitu produk 

yang halal dan thoyyib, produk yang berguna dan dibutuhkan, produk 



 

 
 

yang berpotensi ekonomi atau benefit, produk yang bernilai tambah 

yang tinggi, dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, produk 

yang dapat memuaskan masyarakat. Toko Jesy Busana Muslim 

mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW mulai dari 

segmentasi dan targeting, positioning, sampai bauran pemasaran 

(marketing mix).  

Kelebihan dari pemilihan lokasi oleh Toko Jesy Busana Muslim 

Bapangan adalah harga tanah yang murah, kemudahan dalam akses 

penjualan dan pembelian barang, ruang jual luas dan halaman parkir 

cukup dan mudah terlihat. Karena tidak ada bangunan yang 

menghalangi, selain itu juga Pemukiman di sekitar toko merupakan 

aset bagus bagi pasar target pemasaran toko, kemudian juga 

kemudahan dalam mencari karyawan dari warga sekitar dan juga 

masih minimnya pesaing yang sama dalam hal penjualan busana 

muslim. Sedangkan untuk kekurangan dari pemilihan lokasi ini antara 

lain permasalahan modal dalam pengembangan usaha, akses jalan 

yang kurang baik dan masih banyak jalan yang rusak, kemudian tidak 

ada anggota keamanan bagi toko/parkir serta promosi penjualan, dan 

juga gaya hidup atau daya beli konsumen berubah-ubah, selain itu juga 

tenaga SDM kurang berkualitas terutama dalam pemasaran dan kurang 

bisa dalam memaksimalkan harga bagi produk-produk yang dijual di 

Toko Jesy Busana Muslim Bapangan.
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6. Jeane D. Kaunang, “Strategi Pemasaran Industri Rumah Tangga 

Gula Aren di Kota Tomohon Marketing Strategy Home Industry 

of palm sugar in Tomohon”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan alternatif strategi pemasaran khususnya bauran pemasaran 

bagi industri rumah tangga gula aren di Kota Tomohon.  

Metode analisis yang digunakan analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) dan SPACE (Stategic Position 

and Action Evaluation).  

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa industri rumah tangga gula 

aren memiliki kekuatan kualitas produk yang dihasilkan sudah baik, 

memiliki ketersediaaan tenaga kerja, memiliki ketersediaaan bahan 

baku, dan modal yang dibutuhkan relatif sedikit. Sedangkan 

kelemahan yaitu kemasan produk yang dihasilkan masih memakai 

daun pisang dan tidak menarik, belum memiliki merek dan label 

produk, promosi yang dilakukan belum optimal, saluran distribusi 

yang panjang dan minimnya sumber informasi harga.  

Peluang yang ada untuk dapat dimanfaatkan industri rumah tangga 

gula aren di Kota Tomohon terdiri dari perkembangan teknologi, 

terbukanya pasar ekspor, kerjasama kemitraan dengan perusahaan 

makanan dan perubahan jumlah penduduk. Sedangkan ancaman yang 

dihadapi adalah perubahan selera konsumen dan munculnya produk 

sejenis dari daerah lain. Posisi pemasaran industri rumah tangga gula 

aren di Kota Tomohon berada pada kuadran I. Strategi yang diterapkan 



 

 
 

dalam pemasaran industri rumah tangga ini memiliki peluang dan 

kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi 

yang sesuai dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alternatif strategi 

pemasaran yang dijabarkan dalam bauran pemasaran yang diperoleh 

melalui matriks SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) 

adalah sebagai berikut: peningkatan kualitas produk dengan membuat 

kemasan yang higienes dan lebih menarik dari produk sejenis lainnya, 

penetapan harga yang berorientasi biaya, promosi dengan membuat 

brosur melalui kerjasama dengan dinas pariwisata dan perhotelan 

ataupun melakukan promosi melalui internet, peningkatan  kerjasama 

kemitraan usaha dengan perusahaan makanan/minuman dan 

supermarket, perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan 

jaringan teknologi.  

Adapun saran yang dapat diajukan adalah perlu adanya lembaga 

swadaya masyarakat seperti Koperasi Unit Desa (KUD) untuk 

membantu pemasaran gula aren secara langsung dan pengembangan 

mutu SDM dari pengusaha - pengusaha industri rumah tangga gula 

aren di Kota Tomohon melalui pelatihan terpadu baik pelatihan 

internal dari instansi terkait maupun mendatangkan pakar dari luar atau 



 

 
 

lingkungan akademis oleh Pemerintah Kota Tomohon khususnya 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tomohon.
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7. Riani fauziah. “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Hasil 

Produksi Pada Pabrik Garmen”. 

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai 

tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh swasta 

“strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan 

bagaimana sebuah perusahaan berporasi untuk mencapai tujuan”. 

Sehingga untuk menjalankan usaha kecil khususnya diperlukan adanya 

pengembangan melalui strategi pemasarannya. Dengan adanya 

perkembangan jaman, kebutuhan menjadi suatu keinginan 

mengkonsumsi suatu produk dengan ciri khas tertentu. Munculnya 

keinginan akan menciptakan permintaan spesifik terhadap suatu 

produk. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai 

bagaiaman feomena strategi pemasaran dalam meningkatkan hasil 

produksi pabrik garment. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui strategi pemasaran pada pabrik garment PT Putri Doro 

Thea. 

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan 

trianggulasi (gabungan) melalui observasi pertisipasi pasif dan 
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melakukan wawancara mendalam dengan pihak perusahaan, dan 

mengumpulkan dokumentasi berupa gambar-gambar atau catatan 

kecil. Dimana penelitian sebagai instrumen kunci, dan analisis data 

bersifat induktif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh 

PT Putri Doro Thea melalui vendor atau supplier adalah lembaga, 

perorangan atau pihak ketiga yang menyediakan jasa, produk untuk 

diolah atau dijual kembali atau dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Karenanya, mendata vendor seperti 

kita memperlakukan pelanggan menjadi kebutuhan penting bagi 

perusahaan. Vendor juga adalah sebuah perusahaan yang memiliki 

mekanisme kerja dan sistem, sebagaimana perusahaan kita sendiri. 

Karenanya, apa yang menjadi persoalan vendor, Hubungan perusahaan 

dengan vendor, bisa juga lebih kompleks.  

Maka sistem pengkodean vendor kita gunakan untuk memproses 

data dalam perusahaan kita sendiri. Penggunaan kode yang dibuat oleh 

supplier atau vendor kerap lebih menghemat waktu kerja dan biaya 

jika dibandingkan jika kita mengkodekan sendiri data 

barang/persediaan yang kita beli. Aplikasi ini menempatkan vendor 

sebagai partner yang seluruh informasi dan datanya dapat dicatat 

selengkap mungkin, sebagaimana kita memperlakukan pelanggan.
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8. Sensi tribuana dewi.“analisis pengaruh orientasi pasar dan inovasi 

produk terhadap keunggulan bersaing untuk meningkatkan 

kinerja pemasaran”. Penelitian ini menganalisis pengaruh orientasi 

pasar dan inovasi produk terhadap keunggulan bersaing untuk 

meningkatkan kinerja pemasaran. Rumusan masalah adalah bagaimana 

menciptakan keunggulan bersaing untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran. 

Penelitian ini menggunakan data 120 kuesioner yang dikumpulkan 

dari industri batik di Pekalongan sebagai sampelnya. Alat analisis data 

yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) pada 

program AMOS 5.0.  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa model penelitian 

mempunyai kesesuaian/fit yang baik dan semua hipotesis penelitian 

dapat dibuktikan. Kesimpulan yang diambil adalah orientasi pasar dan 

inovasi produk berpengaruh positip dan signifikan terhadap 

keunggulan bersaing dan selanjutnya keunggulan bersaing 

berpengaruh positip dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa 

diantara kedua faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing 

(orientasi pasar dan inovasi produk) didapatkan kesimpulan bahwa 

orientasi pasar merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap keunggulan bersaing. Implikasi manajerial yang dapat 

disarankan oleh penelitian ini adalah kebijakan yang menitikberatkan 



 

 
 

pada penerapan orientasi pasar pada perusahaan. Penelitian ini 

memberikan beberapa keterbatasan penelitian serta agenda penelitian 

mendatang yang bisa dilakukan pada penelitian lanjutan.
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9. Afriadi Muflikhul Athfal. “strategi marketing dalam 

meningkatkan volume penjualan perspektif etika bisnis islam”. 

Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini 

menunjukan pada kecenderungan yang cukup memprihatinkan. Praktik 

atau aktivitas hidup yang dijalani umat manusia khususnya di 

Indonesia menunjukan kecenderungan pada aktivitas yang banyak 

meninggalkan nilai-nilai atau etika keislaman, terutama dalam dunia 

bisnis. Perusahaan tertuntut untuk bersaing dengan keras bagaimana 

cara memasarkan dan mendistribusikan produk atau jasa secara tepat 

dan sempurna dengan tidak mengabaikan kepuasan dan kepercayaan 

konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif-kualitatif. Dalam 

pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk 

menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaktif yang 

dilakukan selama dan setelah kegiatan pengumpulan data dilakukan. 

Kegiatan ini meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data 
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(display data), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion 

drawing/verification). 

 Berdasarkan hasil penelitian, strategi marketing yang dilakukan 

PT Lestari Jaya dalam meningkatakn volume penjualan meliputi 4 

aspek, yaitu: 1) aspek produk adalah dengan cara selalu menjaga mutu 

dan standar kualitas produk, menunjukan izin resmi pada produk, dan 

inovasi produk; 2) aspek harga adalah dengan cara memberikan harga 

yang terjangkau, menerima pembayaran tempo, dan pembayaran giro; 

3) aspek distribusi adalah dengan cara adanya outlet-outlet yang 

tersebar diberbagai daerah, terdapat pos-pos distribusi atau gudang 

yang tersebar; 4) aspek promosi adalah dengan cara diskon dan 

potongan harga, penukaran bungkus kosong, bonus pada produk 

tertentu, pemberian hadiah.  

Dalam perspektif etika bisnis Islam, etika pemasaran adalah 

bagaimana cara aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

dalam melakukan pemasaran dilakukan dengan benar dan tidak 

menyimpang, sehingga dalam pasar terjadi kepuasan pasar, pasar 

dalam hal ini adalah konsumen. Ketika kepuasan pasar terjadi maka 

disitu telah ada kondisi yang saling ridho dan rahmat antara penjual 

dan pembeli. Karena terdapat asas saling menguntungkan melalui 

pemanfaatan produk, harga, distribusi, dan promosi.
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10. Santi novitasari. “strategi pemasaran islami dalam menigkatkan 

laba”. Pemasaran tidak hanya meliputi kegiatan menjual barang dan 

jasa saja, tetapi mencakup beberapa kegiatan lain yang cukup 

kompleks seperti riset mengenai perilaku konsumen, riset mengenai 

potensi pasar. Yang menjadi perumusan masalah bagaimanakah 

strategi pemasaran Islam Toko Fizaria Busana Muslim Tahunan Jepara 

dalam meningkatkan laba? Apa kelebihan dan kekurangan dari strategi 

pemasaran Islami Toko Fizaria Busana Muslim Jepara? Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat kualitatif.  

Data primer diperoleh dari wawancara dengan pemilik toko Fizaria 

Busana Muslim Tahunan Jepara, dan bagian pemasaran toko Fizaria 

Busana Muslim Data sekunder adalah kitab atau buku yang 

mendukung data primer. Metode pengumpulan data dengan 

wawancara, telaah dokumen dan observasi. Dalam menganalisis data, 

peneliti menggunakan deskriptif analisis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran Islam 

Toko Fizaria Busana Muslim Tahunan Jepara dalam meningkatkan 

laba yaitu dengan menggabungkan teori dan konsep strategi pemasaran 

konvensional, dan strategi pemasaran Islami yang terdiri atas tiga hal 

pokok pertama, penerapan karakteristik pemasaran Islami; kedua, 

penerapan etika bisnis Islami; ketiga, mencontoh praktik pemasaran 

Nabi Muhammad SAW.  



 

 
 

Karakteristik pemasaran Islami yang diterapkan Toko Fizaria 

Busana Muslim adalah ketuhanan (tauhid), akhlak, realistis, 

humanistis. Etika bisnis Islami yang diterapkan Toko Fizaria Busana 

Muslim yaitu produk yang halal dan thoyyib, produk yang berguna dan 

dibutuhkan, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit, produk 

yang bernilai tambah yang tinggi, dalam jumlah yang berskala 

ekonomi dan sosial, produk yang dapat memuaskan masyarakat.  

Toko Fizaria Busana Muslim mencontoh praktik pemasaran Nabi 

Muhammad SAW mulai dari segmentasi dan targeting, positioning, 

sampai bauran pemasaran (marketing mix). Kelebihan dari pemilihan 

lokasi oleh Toko Fizaria Busana Muslim Tahunan Jepara adalah harga 

tanah yang murah, kemudahan dalam akses penjualan dan pembelian 

barang, ruang jual luas dan halaman parkir cukup dan mudah terlihat. 

Karena tidak ada bangunan yang menghalangi, kemudian juga 

kemudahan dalam mencari karyawan dari warga sekitar dan juga 

masih minimnya pesaing yang sama dalam hal penjualan busana 

muslim.  

Sedangkan untuk kekurangan dari pemilihan lokasi ini antara lain 

permasalahan modal dalam pengembangan usaha, akses jalan yang 

kurang baik dan masih banyak jalan yang rusak, kemudian tidak ada 

anggota keamanan bagi toko/parkir serta promosi penjualan yang tidak 

bisa maksimal, dan juga gaya hidup atau daya beli konsumen sekitar 

toko tidak tetap atau berubah-ubah, selain itu juga tenaga SDM kurang 



 

 
 

berkualitas terutama dalam pemasaran dan kurang bisa dalam 

memaksimalkan harga bagi produk-produk yang dijual di Toko Fizaria 

Busana Muslim Tahunan Jepara.
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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

G. GAMBARAN UMUM  

1. Sejarah Singkat Konveksi Baraya 

Konveksi Baraya merupakan suatu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri pakaian dari tekstil yang sangat berkaitan erat 

dengan produk yang dihasilkannya adalah berbagai kebutuhan seragam 

baik seragam sekolah, kantor dan berbagai instansi lainnya, serta 

pakaian olahraga dan sebagainya. Adapun pada Produknya konveksi 

ini selalu berusaha komitmen dalam mutu layanan yang konsisten dan 

bahkan selalu berusaha memberi lebih baik dari persyaratan 

pelanggan. Oleh karena itu, mutu dan reliabilitas produk menjadi 

preoritas tertinggi  pada konveksi ini. 

Konveksi Baraya berdiri pada tahun 2010 hingga saat ini. Usaha 

ini dikelola atau dijalankan oleh pemiliknya yang bernama Bapak 

Lihin. Usaha ini berlokasi di Jalan Sisinga mangaraja, gang Nuri, 

kecamatan Tanjung Karang Barat,  kelurahan Gedong Air , RT 14, 

Lingkungan II No 31 B, Bandar Lampung. 

Dalam perusahaan ini mutu bukan berarti hanya untuk memuaskan 

keinginan pelanggan semata, tetapi secara konsisten adalah proses 

yang sistematis dalam usaha mencapai sasaran organisasi. Oleh karena 

itu upaya pencapaian sasaran organisasi harus terwujud dan menjadi 



 

 
 

komitmen bersama dari manajemen sampai seluruh karyawan, seperti 

halnya menciptakan sebuah mutu. 

Konveksi ini selain memproduksi pakaian seragam sekolah dan 

pakaian olahraga juga melayani pesanan baik partai besar maupun 

partai kecil. Dalam penerimaan pesanannya konveksi ini 

memberlakukan pesanan langsung datang kelokasi usaha, Tidak 

menganjurkan konsumen selain pelanggan tetapuntuk melakukan 

pemesanan melalui media komunikasi seperti telpon dimaksudkan agar 

konsumen dapat melakukan negosiasi langsung dengan pihak 

perusahaan dan melihat langsung contoh produk yang dihasilkan. 

Konveksi ini dalam hal pemesanan barangnya menerapkan sitem 

produksi yang apabila ada pesanan atau order dari konsumen maka 

barang tersebut akan diproduksi. Kegiatannya bermula dari pemesanan 

oleh konsumen kemudian berlanjut pada model dan jenis yang 

diinginkan. Tahap selanjutnya adalah persetujuan dari pihak konveksi 

ke konsumen. Setelah kesepakatan terjadi antara pemesan dengan 

pihak konveksi maka konveksi akan memesan bahan kepada toko atau 

pasar, bahan bisa didapat dari dalam maupun luar kota Bandar 

lampung. Setelah bahan didapat kemudian akan dibentuk pola yang 

kemudian akan dipotong sesuai dengan pesanan konsumen. kemudian 

bahan yang telah dipotong aan dijahit, setelah proses jahit selesai maka 



 

 
 

tahap finishing akan dilakukan. Tahap terakhir adalah packing dan 

pesanan bisa diantar atau dijemput oleh konsumen.
68

 

Adapun maksud dari perusahaan yang didirikan ini yaitu: 

a) Menjalankan usaha-usaha dalam bidang konveksi. 

b) Menjalankan usaha diberbagai bidang, seperti menjahit, membordir 

dan obras. 

c) Menerima order dari konsumen dan bertanggung jawab langsung 

terhadap order yang diterima hingga selesai ke tangan konsumen. 

2. Visi dan Misi 

Konveksi Baraya ini memiliki tujuan yaitu sebagai usaha dalam 

bidang perdagangan dengan menciptakan usaha bisnis yang kompetitif 

dan menjalankan visi dan misi dengan baik. Adapun visi dan misi nya 

sebagai berikut: 

a. Visi 

Menjadi perusahaan yang menyediakan produk-produk tekstil 

yang unggul dan kompetitif. 

b. Misi 

Melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang perdagangan, yang 

memberikan dampak positif kepada semua pihak dan 

memuaskan para pelanggan. 
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3. Struktur Organisasi  

Pihak-pihak yang mengelola perusahaan diatur sedemikian rupa 

dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil 

dari proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu 

kerangka dasar tertentu yang menunjukan hubungan satuan organisasi 

dan individu-individu didalam suatu organisasi. 

Dikatakan suatu organisasi harus terdiri dari dua orang atau lebih 

dan bekerja serta memiliki tujuan yang sama. Dapat berjalannya 

kegiatan organisasi secara baik, maka sudah sewajarnya dibuat dalam 

bentuk struktur organisasi. Pentingnya struktur organisasi dalam 

hubungannya dengan pemasaran adalah suatu organisasi diarahkan 

agar lebih mampu untuk memproduksi barang dan jasa. Organisasi 

harus mengetahui bagaimana menyajikan tawaran yang lebih baik ke 

pasar yang menjadi sasaran. Organisasi harus menghadapi segala 

perubahan dan terus menerus meninjau dan memperbaiki tawarannya 

di pasar. 

Bentuk usaha ini adalah home industri (industri rumahan), 

sehingga untuk struktur industri masih sangat sederhana dan masih 

diisi oleh anggota keluarga atau kerabat. 

Pencapaian tujuan konveksi Baraya memiliki bentuk struktur 

organisasi garis. Bentuk organisasi ini hanya mengenal satu pimpinan 

yang yang langsung membawahi karyawannya, adanya garis lurus dari 

atas kebawah pada organisasi tersebut menggambarkan adanya suatu 



 

 
 

perintah sedangkan garis dari bawah keatas mennggambarkan 

pertanggung jawaban kepada atasannya. 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

 

Sumber: struktur Organisasi pada Konveksi Baraya 

 

Berikut ini adalah keterangan struktur organisasi diatas: 

a. Pimpinan perusahaan  

Adapun tugas-tugas yang dilakukan antara lain: 

1) Pimpinan perusahaan bertanggung jawab atas operasional 

perusahaan sehari-hari. 

2) Melakukan tugas pokok pada semua fungsi perusahaan 

termasuk intern dan tugas ekstern yang berhubungan 

dengan kepentingan perusahaan. 

Pemimpin 
perusahaan

Bagian 
Produksi

Karyawan 

Bagian 
administrasi



 

 
 

3) Pimpinan perusahaan mengkordinir semua bagian 

perusahaan 

b. Bagian administrasi 

Adapun tugas-tugas yang dilakukan antara lain: 

1) Mengatur dan menyusun masalah administrasi perusahaan. 

2) Membayar tagihan-tagihan. 

c. Bagian produksi 

Adapun tugas-tugas yang dilakukan antara lain: 

1) Mengawasi proses produksi 

2) Mendesain pola 

3) Mengatur tenaga kerja 

d. Karyawan 

Terdiri dari berbagai bagian yaitu: 

1) Bagian pemotong 

Adapun tugas-tugas yang dilakukan antara lain: 

a) Bertanggung jawab terhadap penyedian-penyediaan 

bahan-bahan untuk spesifikasi pesanan yang telah 

ditentukan berdasarkan daftar pesanan. 

b) Melakukan pemotongan terhadap bahan baku yang akan 

diproses jahit sesuai dengan ukuran dan jenis kain yang 

diminta pemesan. 

c) Menghitung jumlah bahan baku yang diminta setiap 

pemesan 



 

 
 

2) Bagian jahit 

a) Melanjutkan hasil dari bagian potong untuk melakukan 

penjahitan terhadap pemesan. 

b) Bertanggung jawab terhadap proses penjahitan. 

c) Memelihara dan merawat terhadap peralatan mesin jahit 

yang digunakan dalam operasional setiap pesanan. 

3) Bagian bordir/ overdek/ obras 

a) Melanjutkan hasil pekerjaan dari bagian jahit yang telah 

selesai proses jahitnya untuk selanjutnya diproses yang 

sesuai dengan sfesifikasi pesanan. 

b) Melakukan tugas pembordiran terhadap semua hasil 

jahitan yang telah selesai dari bagian jahit. 

c) Bertanggung jawab terhadap semua pembuatan pesanan 

yang telah ditentukan sfesifikasi berdasarkan daftar 

pesanan. 

H. Penerapan Strategi Pemasaran Pada Konveksi Baraya 

Strategi pemasaran dalam hal ini mengacu pada teori strategi 

pemasaran sebagaimana yang tertuang pada bab sebelumnya, adapun 

startegi pemasarannya dalam penelitian ini menggunakan bauran 

pemasaran yang terdiri dari 4P (Produk, Price, Promotion and Place): 

 

 



 

 
 

a. Produk (product) 

Produk yang dimaksud adalah barang yang menjadi komoditas 

dalam aktivitas jual beli atau barang yang diproduksi dalam waktu 

tertentu. Adapun produk dalam konveksi baraya adalah sebagai 

berikut : 

1) Seragam sekolah 

2) Topi 

3) Seragam Olahraga 

4) Dan lain-lain 

b. Harga (Price) 

Harga adalah suatu nilai yang dibuat untuk menjadi patokan 

nilai suatu barang. 

Harga merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya 

produk dan jasa yang ditawarkan, salah dalam menentukan harga 

akan berakibat fatal terhadap produk yang di tawarkan dan 

berakibat tidak lakunya produk di pasar. Harga dalam hal ini adalah 

penentuan dalam menetapkan harga produk yang di tawarkan 

kepada konsumen agar dapat bersaing. 

c. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan Suatu ungkapan dalam arti luas tentang 

kegiatan secara efektif dilakukan perusahaan untuk mendorong, 

membujuk, mempengaruhi konsumen akan membeli produk yang 

dihasilkan. Adapun promosi yang dilakukan oleh konveksi baraya 



 

 
 

adalah dengan menggunakan kartu nama, melakukan promosi 

dengan mouth to mouth (mulut ke mulut) dan dilakukan dengan 

sosialisai ke sekolah-sekolah.
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d. Tempat/distribusi (Place) 

Tempat dalam hal ini merupakan cara perusahaan 

menyalurkan barangnya mulai dari perusahaan sampai ketangan 

konsumen akhir. Tempat yang menjadi tujuan distribusi barang 

harus tepat sasaran baik sesuai dengan segementasi pasar, 

keinginan konsumen yang tepat waktu dan tepat sasaran. Adapun 

tempat konveksi baraya berada di gedung air Bandar lampung, 

tempat usaha yang strategis menjadi salah satu keunggulan 

konveksi baraya dalam melakukan distribusi barang yang di 

produksi.  

e. Volume Penjualan 

Volume penjualan adalah jumlah penjualan produk yang 

dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Semakin 

besar jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan, semakin besar 

kemungkinan laba yang akan dihasilkan perusahaan.  

Adapun jumlah volume penjualan selama tiga tahun adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel3.1 

Data Hasil Penjualan Tahun 2014-2016 

 

NO BULAN TAHUN 

2014 2015 2016 

1 JANUARI 31.500.000 31.800.000 32.015.000 

2 FEBRUARI 31.789.000 31.925.000 32.150.000 

3 MARET 31.990.000 32.456.000 32.725.000 

4 APRIL 32.525.000 32.824.000 33.400.000 

5 MEI  33.666.000 34.110.000 34.352.000 

6 JUNI  33.200.000 35.435.000 32.700.000 

7 JULI 30.200.000 31.810.000 34.995.000 

8 AGUSTUS 31.100.000 32.332.000 35.125.000 

9 SEPTEMBER 33.800.000 33.670.000 36.700.000 

10 OKTOBER 34.135.000 35.892.000 36.900.000 

11 NOVEMBER 34.400.000 36.415.000 37.450.000 

12 DESEMBER 35.700.000 36.660.000 38.556.000 

JUMLAH 394.005.000 405.329.000 417.068.000 

Sumber: Laporan PenjualanKonveksiBaraya 2017 

Dari tabel volume penjualan di atas dapat dijelaskan bahwa selama 

periode penjualan tahun 2014 hingga tahun 2016 secara keseleruhan 

mengalami peningkatan yakni penjualan tahun 2014 sebesar Rp. 

394.005.000, meningkat menjadi Rp. 405.329.000 pada tahun 2015, 

kemudian tahun 2016 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 



 

 
 

417.068.000. begitu juga volume penjulan jika dilihat dari jumlah per 

bulan juga mengalami pengingkatan meskipun di beberapa bulan tertentu 

mengalami penurunan.  

f. Pertumbuhan pelanggan 

Pertumbuhan pelanggan merupakan salah satu indicator 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai target pemasaran, 

pertumbuhan pelanggan dalam hal ini adalah sebagai berikut: 

Tabel3.2 

Tingkat Pertumbuhan Pelanggan Tahun 2014-2016 

NO BULAN 
JUMLAH PELANGGAN  

2014 2015 2016 

1 JANUARI  4 5 7 

2 FEBRUARI 4 6 4 

3 MARET 3 5 7 

4 APRIL 5 7 6 

5 MEI 8 8 9 

6 JUNI  4 3 4 

7 JULI 4 4 3 

8 AGUSTUS 7 8 9 

9 SEPTEMBER 9 9 8 

10 OKTOBER 7 7 7 

11 NOVEMBER 5 7 9 

12 DESEMBER  9 8 8 

JUMLAH 

PELANGGAN 69 77 81 

Sumber: Laporan Pelanggan Konveksi Baraya 2017 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2014 

hingga tahun 2016 jumlah pelanggan yang membeli produk konveksi 



 

 
 

baraya secara keseluruhan menunjukan peningkatan yang signifikan, 

jumlah pelanggan tahun 2014 yakni sebanyak 68, kemudian mengalami 

peningkatan di tahun 2015 menjadi 77 pelanggan dan pada tahun 2016 

juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 dan 2015 yakni 

menjadi 81 pelanggan. Namun apabila di lihat dari jumlah per bulan, 

jumlah pelanggan mengalami fluktuasi yang sangat varian.  

g. Sasaran konsumen dan Tujuan 

1) Sasaran konsumen 

Pada konveksi ini sasaran konsumennya yakni: masyarakat Bandar 

Lampung maupun daerah diluar Bandar Lampung, pelajar atau 

sekolah-sekolah TK, SD, SMP, SMA dan sebagainya, komunitas-

komunitas di Bandar Lampung 

2) Tujuan  

Adapun tujuan pada usaha ini yakni mencari keuntungan/profit 

yang halal dan barokah, melakukan usaha perdagangan sesuai 

syariat islam, melebarkan sayap perdagangan keluar daerah.
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan 

dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.  

Peran pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa 

hingga tangan konsumen tetapi juga bagaimana produkatau jasa tersebut dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari 

pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan nilai superior, menetapkan 

harga menarik, mendistribusikan produk dengan murah, mempromosikan secara 

efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang 

prinsip kepuasan pelanggan. 

Adapun kepuasanpelanggan adalah respon pelangganyang dirasakan 

antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan bahwa pada 

persaingan yang semakin ketat ini, semakin banyak produsen yang terlibat dalam 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga hal ini menyebabkan 

setiap badan usaha harus menempatkan orientasi  pada kepuasan pelanggan dalam 

pernyataan misi, iklan. Badan usaha atau instansi dapat mengetahui kepuasan dari 

para konsumennya melalui umpan balik yang diberikan oleh konsumen  kepada 

organisasi pemberi layanan tersebut sehingga dapat menjadi masukkan bagi 

keperluan pengembangan dan implementasi serta peningkatan kepuasan 

pelanggan. Dari sini dapat diketahui pada saat pengusaha komplain. Hal ini 



 

 
 

merupakan peluang bagi badan usaha untuk dapat mengetahui kinerja dari 

organisasi pemberi layanan. Dengan adanya komplain tersebut organisasi dapat 

memperbaiki dan meningkatkan layanan. Biasanya konsumen mempunyai 

komitmen yang besar pada organisasi yang menanggapi komplain darinya.  

Hal ini dapat dianalisis dari strategi pemasaran dengan menggunakan 

bauran pemasaran yakni 4P yang telah dilakukan konveksi Baraya Bandar 

Lampung yaitu: 

1. Strategi Produk 

Menurut Justin Longenecker dkk strategi produk yang harus diingat adalah 

yang berkaitan dengan produk secara utuh, mulai dari mana produk, 

bentuk, isi, atau pembungkus. Strategi produk menggambarkan tindakan 

yang digunakan oleh komponen produk dan bauran pemasaran untuk 

mencapai tujuan sebuah lembaga atau badan usaha. Dan menurut Veithzal 

dkk bahwa produk meliputikualitas, keistimewaan, desain, gaya, 

keanekaragaman, bentuk merek, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan dan 

pengembalian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa produk yang 

ditawarkan oleh konveksi Baraya memeliki kualitas, desain dan pelayanan 

yang baik terhadap pelanggan adapun produk dalam konveksi ini adalah 

seragam sekolah, pakaian olah raga, topi. Dalam menghasilkan produk 

disini dengan Kulitas yakni pada bahan yang digunakan dalam 

menghasilkan produk, kemudian desain yang selalu berusaha inovatif. 

 

 



 

 
 

2. Strategi Harga 

Harga merupakan suatu nilai yang dibuat untuk menjadi patokan nilai 

suatu barang. 

Harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan 

penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya biasa saja. Pada 

variabel harga, terhadap pelanggan akan disajikan harga yang kompetitif. 

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat 

harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk atau jasa yang 

ditawarkan.Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi harga yang 

dilakukan oleh konveksi Baraya adalah dengan harga yang kompetitif agar 

mampu bersaing harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produk, 

Karena salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap 

produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut 

dipasar. 

3. Strategi Distribusi  

Distibusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya, mulai dari 

perusahaan sampai ketangan konsumen akhir. Penyaluran (distribusi) 

merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai 

atau konsumen pada waktu yang tepat. Strategi distribusi yang dilakukan 

oleh konveksi ini adalah selalu berusaha melayani konsumen dengan 

kualitas yang tepat, jumlah yang tepat, harga yang tepat dan waktu yang 

tepat. 

 



 

 
 

4. Strategi Promosi  

Promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran yang cukup besar 

peranannya.Menurut Philip koteler promosi merupakan segala bentuk 

komunikasi yang dirancangkan untuk menginformasikan pelanggan 

tentang barang atau jasa dan untuk mempengaruhi konsumen untuk 

membeli barang atau jasa tersebut, yang mencakup publisitas, penjualan 

perorangan dan periklanan. Berdasarkan penelitian strategi promosi yang 

dilakukan oleh konveksi Baraya dengan brosur, menggunakan kartu nama 

yang di sebarkan ke daerah-daerah ataupun kesuatu tempat sasaran, akan 

tetapi belum menggunakan layanan media sosial (on-line) seperti internet 

yang jangkauan promosinya lebih luas sehingga dapat membangun citra 

yang baik bagi perusahaan. 

 

A. Peran Strategi Pemasaran Konveksi Baraya Dalam Meningkatkan 

Kinerja Pemasaran. 

Disini akan dipaparkan peran strategi pemasaran konveksi baraya 

dalam meningkatkan kinerja pemasaran yaitu strategi pemasaran yang 

dilakukan oleh konveksi baraya secara garis besar yakni memberikan 

kepuasan kepada konsumen terhadap hasil produk dan jasa. Hasil dari 

penelitian ini yaitu, bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh konveksi 

baraya dalam meningkatkan kinerja pemasarannya dapat dilihat dari hasil 

laporan penjualan bulanan pada periode 3 tahun terakhir yang dapat dilihat 

pada table di bawah ini. 



 

 
 

Tabel4.1 

Data HasilPenjualanTahun 2014-2016 

 

NO BULAN TAHUN 

2014 2015 2016 

1 JANUARI 31.500.000 31.800.000 32.015.000 

2 FEBRUARI 31.789.000 31.925.000 32.150.000 

3 MARET 31.990.000 32.456.000 32.725.000 

4 APRIL 32.525.000 32.824.000 33.400.000 

5 MEI  33.666.000 34.110.000 34.352.000 

6 JUNI  33.200.000 35.435.000 32.700.000 

7 JULI 30.200.000 31.810.000 34.995.000 

8 AGUSTUS 31.100.000 32.332.000 35.125.000 

9 SEPTEMBER 33.800.000 33.670.000 36.700.000 

10 OKTOBER 34.135.000 35.892.000 36.900.000 

11 NOVEMBER 34.400.000 36.415.000 37.450.000 

12 DESEMBER 35.700.000 36.660.000 38.556.000 

JUMLAH 394.005.000 405.329.000 417.068.000 

 

 Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan laporan penjualan bulanan 

selama periode 3 tahun yakni pada tahun 2014 hingga tahun2016, secara 

keseluruhan mengalami peningkatan pada tahun 2014 jumlah penjualan 

Rp.394.005.000 meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp.405.329.000 dan 

kemudian meningkat pula pada tahun berikutnya tahun 2016 menjadi 



 

 
 

Rp.417.068.000. begitu juga laporan penjualan setiap bulannya mengalami 

peningkatan meskipun dibeberapa bulan tertentu mengalami penurunan. 

Berdasarkan table diatas, maka dapat disajikan laju pertumbuhan 

penjualan sebagai berikut: 

1. Tahun 2014/2015 

Besarnya perkembangan penjualan untuk periode 2014/2015 dapat 

ditentukan sebagai berikut: 

 

 Perkembangan penjualan = 
405.329.000− 394.005.000

394.005.000
 x 100% 

  = 2.87 % 

 

2. Tahun 2015/2016 

Besarnya perkembangan penjualan untuk periode 2015/2016 dapat 

ditentukan sebagai berikut:  

 

 Perkembangan penjualan = 
417.068.000 −405.329.000

405.329.000
 x 100% 

  = 2.89 % 

Perkembangan penjualan pada tahun 2015 hingga tahun 2016 dapat 

dilihat dari persentasenya pada tahun 2015 mencapai 2.87 % sedangkan 

perkembangan penjualan pada tahun 2016 mengalami peningkatan 

persentase sebesar 2.89 %. Hal tersebut menunjukan bahwa strategi 

pemasaran yang dilakukan konveksi baraya berperan baik dalam 

peningkatan pemasarannya.   



 

 
 

Pertumbuhan pelanggan pada konveksi ini sepertihalnya 

pembahasan pada bab sebelumnya guna melihat tingkat pertumbuhan 

pelanggan yang berhasildicapai oleh perusahaan. 

Tabel4.2 

Tingkat PertumbuhanPelangganTahun 2014-2016 

 

NO BULAN 
JUMLAH PELANGGAN  

2014 2015 2016 

1 JANUARI  4 5 7 

2 FEBRUARI 4 6 4 

3 MARET 3 5 7 

4 APRIL 5 7 6 

5 MEI 8 8 9 

6 JUNI  4 3 4 

7 JULI 4 4 3 

8 AGUSTUS 7 8 9 

9 SEPTEMBER 9 9 8 

10 OKTOBER 7 7 7 

11 NOVEMBER 5 7 9 

12 DESEMBER  9 8 8 

JUMLAH 

PELANGGAN 68 77 81 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2014 

hingga tahun 2016 jumlah pelanggan secara keseluruhan mengalami 

peningkatan adapun yang membeli produk konveksi baraya menunjukan 

peningkatan yang signifikan, jumlah pelanggan tahun 2014 yakni 

sebanyak 68, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 77 

pelanggan dan pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan disbanding 



 

 
 

tahun 2014 dan 2015 yakni menjadi 81 pelanggan. Namun apabila di lihat 

dari jumlah per bulan, jumlah pelanggan mengalami fluktuasi yang sangat 

varian. Secara garis besar tampak bahwa pada awal perhatian konveksi 

baraya cukup besar dan dari tahun ketahun pada periode tahun 2014 

hingga tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini berkaitan dengan 

beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu (1) Ummi Kaltsum 

karunianing utami, “analisis bauran pemasaran dalam meningkatkan 

volume penjualan produk ditinjau dari etika bisnis islam” bahwa dalam 

menjalankan strategi pemasaran yang tepat dengan menerapkan bauran 

pemasaran yaitu strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, stategi 

promosi mampu meningkatkan volume penjualan dengan menghasilkan 

produk yang berkualitas, harga yang bersang, pendistribusian yang tepat, 

serta promosi yang baik. Hal ini diketahui dari hasil penelitian, yakni 

volume penjualan pada Griya Btaik Gabovira pada tahun 2009 sebanyak 

3600 potong dan selalu meningkat hingga pada tahun 2013 dapat menjual 

6000 potong kain batik. (2) Alfriadi muflikhul athfal. “strategi marketing 

dalam meningkatkan volume penjualan perspektif ekonomi islam”. Dalam 

meningkatkan volume penjualan meliputi aspek berikut, yautu: aspek 

produk adalah dengan cara selalu menjaga mutu dan standar kualitas 

produk, menunjukanizin resmi pada produk, dan inovasi produk, aspek 

harga adalah dengan caramemberikan harga yang terjangkau, menerima 

pembayaran tempo, dan pembayarangiro, aspek distribusi adalah dengan 



 

 
 

cara adanya outlet-outlet yang tersebardiberbagai daerah, terdapat pos-pos 

distribusi atau gudang yang tersebar, aspekpromosi adalah dengan cara 

diskon dan potongan harga, penukaran bungkus kosong,bonus pada 

produk tertentu, pemberian hadiah. 

B. Prinsip-prinsip strategi pemasaran dalam islam 

Pada bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian tentang 

prinsip-prinsip strategi pemasaran dalam islam. Pemasaran atau dalam 

bahasa inggrisnya lebih dikenal dengan sebutan marketing istilah tersebut 

sudah sangat dikenal dikalangan pebisnis. Pemasaran mempunyai peran 

penting dalam peta bisnis suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap 

strategi produk, strategi harga, strategi penyaluran/distribusi dan strategi 

promosi. 

Pemasaran dalam pandangan Islam merupakan suatu penerapan 

disiplin strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah.Tanpa 

memperhatikan intensitas persaingan, perusahaan harus bersaing secara 

etis. Etika pemasaran menunjuk pada prinsip atau nilai-nilai moral secara 

umum yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Standar-standar 

hukum mungkin tidak selalu etis atau sebaliknya, standar-standar etika 

belum tentu sesuai dengan standar hukum. Karena hukum merupakan 

nilai-nilai dan standar-standar yang dapat dipaksakan oleh pengadilan. 

Etika terdiri dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral perseorangan dan 

bukannya perintah-perintah sosial. 

 



 

 
 

Prinsip-perinsip pemasaran pemasaran islam yaitu: 

e. Berlaku adil 

Pada dasarnya kompetitor akan memperbesar pasar, sebab tanpa 

kompetitor industri tidak akan berkembang.  

PenerapanberlakuadilpadakonveksiBarayaberartibahwakompetito

rsebenarnyaperludiikutimana yang baik atau tidak, sehingga ia mampu 

untuk menghindar dari segala macam perubahan yang menyebabkan 

orang lain tertipu atas produk yang dijual 

f. Tanggap terhadap perubahan 

Dunia tidak akan selamanya seperti ini, langkah bisnis akan 

selalu berubah. Kompetisi yang semakin sengit tidak dapat dihindari 

lagi, globalisasi dan teknologi akan membuat pelanggan semakin 

pintar. Kalau kita tidak sensitif dan tidak cepat-cepat mengubah diri, 

maka kita akan habis. 

Penerapan pada konveksi ini belum sepenuhnya tercermin, 

contoh: Pada proses pembukuan masih terbilang manual, pada promosi 

yang dilakukan terbilang belum cukup menjangkau area yang lebih 

luas. 

g. Berbuat yang terbaik disisi produk dan harga 

Pada perinsip ini kita tidak boleh menjual barang jelek dengan 

harga yang tinggi.dikarnakan marketing yang benar adalah marketing 

yang fair, dimana harga dan produk sesuairela sama rela dan adanya 

hak khiyar pada pembeli (hak pembatalan terhadap transaksi). 



 

 
 

Pada konveksi ini menjual produknya yang berkualitas dengan 

harga yang sesuai dengan kualitas produk tersebut. 

Pada prinsip ini marketer yang mendapatkan pelanggan, haruslah 

memelihara hubungan yang baik dengan mereka. Dan harus dipastikan 

bahwa pelanggan selalu merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan, sehingga pelanggan menjadi lebih loyal ini yang namanya 

keep the costumer. Namun, keep the kostumer saja tidak cukup, dimana 

value yang diberikan kepada pelanggan harus ditingkatkan, sehingga 

pelanggan akan lebih berkembang, jikalau pelanggan berkembang, 

maka value yang diberikan kepada marketer juga akan semakin 

berkembang pula. 

h. Berorientasi kualitas 

Tugas sebagai marketer adalah untuk meningkatkan QCD: 

quality, cost, dan delivery. Kasihan konsumen bila penjual 

memberikan barang yang rongsokan. 

Di dalam islam dilarang melakukan tadlis, yaitu penipuan. Dalam 

bisnis, penipuan itu banyak macamnya, baik yang menyangkut kualitas 

dan waktu penyerahan barang serta harga. 

Pada konveksi ini selalu berusaha mengedepankan kualitas dan 

waktu penyerahan produk yang tepat sesuai dengan persetujuan 

Untuk membangun sebuah strategi pemasaran yang efektif, 

suatu perusahaan menggunakan variabel-variabel bauran pemasaran 

(marketing mix), yang terdiri atas:  



 

 
 

1. Produk (product): Barang/jasa yang ditawarkan 

2. Harga (price): yang ditawarkan  

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

pengecer) agar produk tersebut tersedia bagi para pelanggan  

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

dan publikasi. 

Implementasi syariah dalam variabel-varibel bauran pemasaran 

dapat dilihat, misalnya pada produk, barang dan jasa yang ditawarkan 

adalah yang berkualitas atau sesuai dengan yang dijanjikan. Pada 

variabel harga, terhadap pelanggan akan disajikan harga yang akan 

kompetitif. Pada saluran distribusi, pebisnis muslim sekali-kali tidak 

akan pernah melakukan tindakan kezaliman terhadap pesaing lainnya.  

Pada promosi, pebisnis muslim juga akan menghindari iklan porno, 

bohong dan promosi yang menghalalkan segala cara. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisa dan penulisan skripsi yangtelah penulis 

paparkan sebelumnya, maka pada penulisan ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Startegi pemasaran yang dilakukan oleh konveksi Baraya dalam 

meningkatkan kinerja pemasarannya secara keseluruhan cukup 

meningkat dilihat dari hasil total penjualan konveksi Baraya yang 

meningkat penjualannya pada periode penjualan pada tahun 2014 

sampai dengan 2016 yakni dari perode tahun 2014 Rp.394.005.000 

yang mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 

Rp.405.329.000 dan Rp.417.068.000. Kemudian pada pertumbuhan 

penjualannya mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari 

persentasenya pada tahun 2015 mencapai 2.87 % sedangkan 

perkembangan penjualan pada tahun 2016 mengalami peningkatan 

persentase sebesar 2.89 %. 

Pada pertumbuhan pelanggannya dapat dijelaskan bahwa selama 

tahun 2014 hingga tahun 2016 jumlah pelanggan secara keseluruhan 

mengalami peningkatan adapun yang membeli produk konveksi 

baraya menunjukan peningkatan yang signifikan, jumlah pelanggan 

tahun 2014 yakni sebanyak 68, kemudian mengalami peningkatan di 

tahun 2015 menjadi 77 pelanggan dan pada tahun 2016 juga 



 

 
 

mengalami peningkatan disbanding tahun 2014 dan 2015 yakni 

menjadi 81 pelanggan. Namun apabila dilihat dari jumlah per bulan, 

jumlah pelanggan mengalami fluktuasi yang sangat varian. 

2. Berdasarkan perspektif ekonomi islam startegi pemasaran yang 

dilakukan konveksi baraya dalam meningkatkan kinerja pemasarannya 

memenuhi prinsip-prinsip pemasaran dalam islam yang menggariskan 

nilai, prinsip dan tujuan yang bersumber pada ajaran syar‟i dalam 

berekonomi,akan tetapi belum sepenuhnya tercermin pada tanggap 

terhadap perubahan yang mengharuskan perusahaan selalu berinovasi, 

berbuat yang terbaik disisi produk dan harga serta berorientasi pada 

kualitas. 

 

B. SARAN  

Dengan melihat keterbatasan yang dikemukakan diatas maka penulis 

menyadari tidak ada satupun penelitian yang sempurna untuk itu saran-

saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membangun sebuah strategi pemasaran yang efektif, suatu 

perusahaan memerlukan variabel-variabel bauran pemasaran 

(marketing mix), yang terdiri atas: Produk (product): Barang/jasa yang 

ditawarkan, Harga (price): yang ditawarkan, Saluran distribusi 

(placement) yang digunakan (grosir, distributor, pengecer) agar produk 

tersebut tersedia bagi para pelanggan, Promosi (promotion): iklan, 

personal selling, promosi penjualan dan publikasi. 



 

 
 

2. Diharapkan bagi konveksi dapat selalu berinovasi, berbuat yang 

terbaik disisi produk dan harga serta berorientasi pada kualitas dan 

bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing agar lebih 

memenuhi nilai, prinsip-prinsip pemasaran islam, dan tujuan yang 

bersumber pada ajaran syariat islam 
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Wawancara Penelitian 

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu di tempat, 

 Pertanyaan yang ada dalam wawancara ini semata-mata hanya untuk data 

penelitian dalam rangka menyusun Skripsi adapun Judul Penelitian sebagai 

berikut: peran strategi pemasaran dalam meningkatkan kinerja pemasaran dalam 

perpektif ekonomi islam (Studi pada Konveksi Baraya Gedong Air Bandar 

Lampung)” 

 Di bawah ini ada beberapa macam pertanyaan yang saya harapkan kepada 

Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut sesuai 

dengan pendapat dan pandangan Bapak/Ibu. 

Daftar pertanyaan wawancara: 

1. Bagaimana sejarah berdirinya konveksi baraya ? 

2. Apakah visi dan misi pada konveksi baraya ? 

3. Bagaimana struktur organisasi konveksi baraya ? 

4. Bagaimana perkembangan konveksi secara umum ? 

5. Bagaimanakah proses yang sekarang berjalan di konveksi ini ? 

6. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam usaha ini ? 

7. Apakah ada strategi yang anda lakukan dalam menghadapi pesaing-

pesaing dalam usaha ini ? 

8. Adakah kalangan yang menjadi target pemasaran? 



 

 
 

9. Bagaimana cara anda dalam mempromosikan produk atau jasa yang anda 

miliki pada konsumen ? 

10. Apakah konsumen merasa puas atas barang yang telah dipesan konsumen? 

11. Bagaimana cara perusahaan tetap mempertahankan kepercayaan 

konsumen? 

 


