
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Penegasan Judul 

  Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang telah 

diajukan, terutama dalam penyajian karya ilmiah khususnya pelaporan hasil 

penelitian melalui penulisan skripsi, oleh karenanya istilah yang diajukan sebagai 

judul skripsi akan dikemukakan terlebih dahulu penegasan judul. 

Adapun pengertian yang akan ditegaskan dalam judul skripsi ini adalah : 

MANAJEMEN PEMASARAN BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYYAH 

(BTM) DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS DI BANDAR 

LAMPUNG penjelasannya adalah sebagai berikut: 

Manajemen pemasaran adalah analisisperencanaan penerapan, 

pengendalian terhadap program yang dirancang untuk menciptakan membangun 

dan mempertahankan pertukaran dan hubungan yang menguntungkan dengan 

pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.
1
 

Definisi diatas memandang manejemen pemasaran sebagai suatu 

proses yang meliputi analisi perencanaan implentasi dan pengendalian yang 

sekaligus mencakup gagasan barang dan jasa yang diterapkan 

 Baitut Tamwil Muhammadiyah yang sedang di teliti oleh penulis yaitu 

BTM yang terletak di Jl. Pulau Tegal No.17 Rt..02 LK I kelurahan Way Dadi 

                                                           
1
Philip Kotler,Manajemen Pemasaran,Erlangga,Jakarta:1988,h.20 
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Kec. Sukarame kota bandar lampung. Sejak tahun 1995 persyarikatkan 

muhammadiyah telah merintis tumbuhnya lembaga keuangan mikrosyari‟ah guna 

membantu memecahkan masalah-masalah permodalan yang dihadapi para pelaku 

usaha keci dan mikro diberbagai daerah termasuk provinsi lampung. 

Salah satu cara yang digunakan produsen dalam bidang pemasaran 

untuk tujuan meningkatkan hasil produksi yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang 

tercakup dalam manajemen pemasaran pada alat pemasaran yang terdiri dari 

kepuasan menjadi program pemasaran atau bauran ( marketing mix)  

Tujuan utama analisis manajemen pemasaran adalah untuk mengetahui 

dukungan apa saja yang diperlukan agar pelanggan potensial mau membeli 

produk yang ditawarkan.terutama adalah kondisi persaingan yang sangat ketat 

seperti saat ini, pelanggan banyak disuguhi dengan berbagai macam 

kelebihannya.semua informasi tersebut data sangat cepat,sehingga kondisi ini 

mengakibatkan para analisi pemasaran perlu mengetahui motivasi dan perilaku 

pelanggan potensial.
2
 

Pemahaman yang dapat dipetik dari kutipan di atas,bahwa dengan 

demikian pengusaha dalam hal ini produsen perlu mengetahui seberapa besar 

kebutuhan dan keinginan.selain itu perusahaan juga perlu memahami apakah 

terhadap segmen pasar multiple  (pasar yang menawarkan berbagai produk ), 

akan menyebabkan pasar bereaksi secara berbeda-beda terhadap produk yang 

ditawarkan. 

Karena hakekat modal dasar perusahaan untuk menetapkan kebijakan 

pemasaran yang akan dijalankan seperti penempatan produk dipasar (product 

positioning) ,segmentasi pasar,pengembangan produk atau pasar baru, oleh 

                                                           
2
Freddy Rangkuti,Business Plan,Tekhnik Membuat Perencanaan Bisnis & Analis 

Kasus,Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2001,h.41 
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karenanya kebijakan bauran pemasaran sangat berpengaruh terhadap produk 

yang akan ditawarkan kepada pelanggan. 

„‟Persaingan bisnis adalah usaha atau perusahaan yang memperoleh 

pangsa pasar yang lebih besar‟‟
3
 dari pengertian diatas dapat dipahami,bahwa 

dengan mengetahui siapa pesaing yang ada dipasar sasaran, dan apa yang mereka 

tawarkan, akan membantu meningkatkan produk, layanan dan pemasaran. 

Kebijakan ini membantu mengatur harga kompetitif dalam merebut pangsa 

pasar.Adanya persaingan bisnis menggunakan pengetahuan ini untuk 

menciptakan strategi pemasaran dan mengambil keuntungan dari kelemahan 

pesaing, juga meningkatkan kinerja bisnis yang dijalani, serta dapat menilai 

ancaman yang ditimbulkan oleh pendatang baru kepasar dan pesaing yang telah 

ada saat ini. 

Dari penegasan judul diatas maka penulis berusaha untuk 

memudahkan pembahasan agarlebih terarah dan terperinci maka permasalahan 

harus dibatasi terkait manajemen pemasaran dalam menghadapi persaingan 

bisnis. 

Kesimpulanya adalah strategi produk yang dilaksanakan pada BTM 

sampai sekarang ini hanya berdasarkan pada kebutuhan pasar. Dan Strategi 

promosi yang dilakukan yaitu face to face pegawai  BTM kepada calon nasabah  

dengan strategi produk tersebut BTM dapat menghadapi persaingan bisnis di 

Kota Bandar Lampung. 

                                                           
3
Freddy Rangkuti, Op cit, hal 25 
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B. Alasan Memilih Judul  

Setiap perbuatan atau tindakan pasti mempunyai landasan atau dasar 

pertimbangan dan alasan-alasan dalam memilih judul, sebagai titik tolak adalah 

sebagai berikut:  

1. Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah di terapkan oleh BTM 

dalam aturan – aturan  tersebut BTM telah  memberikan solusi  yang rinci 

untuk menghindari munculnya permasalahan akibat praktek persaingan yang 

tidak sehat. Minimal ada tiga unsur yang perlu dicermati dalam membahas 

persaingan bisnis menurut islam yaitu : (1) pihak-pihak yang bersaing, (2) 

cara persaingan,dan (3) produk atau jasa yang dipersaingkan. Ketiga hal 

tersebut diatas,ternyata sudah menjadi kesatuan yang dihadapi (BTM).  

2. Pada BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah ) yang terletak di JL. Pulau Tegal 

N. 17 RT. 02 LK. 1 Kelurahan Way-Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar 

Lampung ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai baik bagi penulis 

maupun bagi BTM itu sendiri sehingga mempermudah setiap jalan nya baik 

bagi penulis maupun BTM tersebut. 

3. Pada produk-produk BTM yang diteliti sesuai dengan konsentrasi mata kuliah 

yang ditempuh penulis sehingga sangat mempermudah penulis untuk 

melakukan penelitian tersebut. 

 

 

 



 5 

C. Latar Belakang Masalah  

BTM adalah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi yaitu 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya pada kondisi tersebut sukses 

tidaklah suatu bisnis bergantung pada apakah kita cukup memberikan terhadap 

apa yang dibutuhkan dan diinginkan orang atau konsumen yang menjadi 

sasaran bisnis kita.Untuk itu seseorang pengusaha harus selalu mengikuti 

perkembangan dunia usaha,menerapkan strategi pemasaranya mencapai sasaran 

pada akhirnya bisnis tersebut dapat berkembang dengan baik. 

Selain itu untuk meningkatkan kualitas dan memperluas permintaan 

pasar,pengusaha diharapkan mampu melaksanakan strategi 

pemasaranya.stretegi bauran pemasaran (marketing mix) adalah kombinasi dari 

empat kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan meliputi 

produk,struktur harga,kegiatan promosi,dan sistem distribusi. Dalam kondisi 

perekonomian sekarang ini kegiatan pemasaran merupakan peran yang sangat 

berperan dalam fungsi pemasaran karena merupakan salah satu fungsi pokok 

yang harus dilakukan oleh perusahaan agar berkembang dan mendapatkan laba 

yang harus dilakukan oleh perusahaan agar berkembang dan mendapatkan laba 

yang maksimal. 

Sebagaimana diketahui bahwa keadaan dunia usaha bersifat 

dinamis,setiap hari saat selalu mengalami perubahan yang terjadi dan adanya 

umumnya dan pada bidang pemasaran khususnya,oleh karenanya strategi 
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pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting pada penerapan 

manajemen pemasaran.  

Disamping itu strategi pemasaran yang diterapkan harus ditinjau dan 

dikembangkan sesuai dengan perkembangan pasar dan lingkungan pasar 

tersebut. Dengan demikian strategi pemasaran harus dapat memberikan 

gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang dilakukan perusahaan dalam 

menggunakan setiap kesempatan atau paduan pada beberapa sasaran pasar.  

Sisi lain yang tak kalah pentingnya adanya persaingan bisnis . Adapun 

keadaanya dengan demikian tidak menutup mata pengusaha mikro 

sekalipun,bila ,menginginkan usahanya berkembang tentu saja diharapkan 

mampu mengatasi dan memahami adanya persaingan bisnis. Berpijak pada 

konsepsi al Qur-an , sayogyanya adanya keterpaduan antara bisnis dan etika 

telah diatur dalam islam.Hal ini dapat dilihat dalam firman allah swt dalam 

surat As-Saff (61):10-11).yang berbunyi :  

                

                 

 

 

 

Yang artinya : 
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Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan 

yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih (yaitu) kamu beriman 

kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan 

jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. 

Kecuali itu juga firman Allah SWT,dalam Al Qur‟an surat an-nisa  ayat 29 

sebagai berikut :  

                   

          

 

Artinya: „‟Hai orang-orang janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh 

dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.( Q.S 

An.Nisaa‟(4): 29 )
4
 

Menyimak makna firman tersebut diatas,bahwa berimanan kepada 

allah SWT dan rosulnya,serta berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwa 

merupakan bagian bisnis yang sesungguhnya,maksudnya tidak saja untuk 

kehidupan didunia tetapi juga untuk kehidupan di akhirat, dan perniagaan serta 

perdagangan bukan perbuatan yang hanya berhubungan dengan manusia,oleh 

                                                           
4
Ibid,h.147 
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karenanya dalam hubungan tersebut tetap harus berlandasan keimanan agar 

terhindar dari kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan pihak lain.  

BTM menjadi salah satu alternatif menambah atau memperkuat 

permodalan para pedagang kecil sehingga mereka tidak terjerat pada praktek 

ribawi yangdilakukan oleh para renternir  setempat.  

 

 

Sehubungan dengan pernyataan diatas Allah SWT Berfirman;  

                             

Artinya:‟‟Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu 

mendapatkan keberuntungan” (Q.S.Ali Imron: 130) 
5
 

Maka dibutuhkan pengembangan lembaga yang dapat menjangkau 

para pedagang kecil yang tersebar diseluruh Bandar Lampung.Baik di desa 

maupun di kota seperti BTM dikelurahan Way-dadi Di sektor 

pertanian,industri maupun jasa,laki-laki maupun perempuan,berumur muda 

maupun berumur manula.Oleh karena itu diupayakan agar BTM dapat berdiri 

dalam jumlah yang lebih banyak dan besar di seluruh indosesia, sehingga 

kemandirian masyarakat dalam menata perekonomian dapat terwujud. 

                                                           
5
Badan wakaf Al-Qur’an,Al-Qur’an Terjemahannya PT Pantja Cemerlang Jakarta,h 67 



 9 

BTM bukan sekedar lembaga ekonomi yang bersifat bagi hasil.Namun 

BTM juga sebagai lembaga ekonomi dalam rangka memperbaiki 

perekonomian umat. Sesuai dengan itu maka dana yang dikumpulkan dari 

anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Pinjaman 

dana kepada anggota dalam konsep BTM disebut dengan pembiayaan. 

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan kepada anggotanya 

untuk menggunakan dana yang dikumpulkan oleh BTM dari anggotanya. 

Orientasi pembiayaan yang diberikanadalah untuk mengembangkan atau 

meningkatkan pendapatan anggota dan BTM dengan terbebas dari sistem 

bunga. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti 

pertanian,industri rumah tangga,perdagangan maupun jasa. 

Dengan melihat latar belakang BTM menerapkan sistem tanpa bunga 

(bagi hasil),maka penulis melihat ini merupakan suatu solusi terbaik bagi para 

pengusaha kecil dalam upaya mendapatkan modal usaha guna 

memperkuat/mengembangkan usahanya. Disamping dapat dijangkau oleh 

mereka. Karena susahnya pembiayaan dari bank-bank konversional dan yang 

tertinggi sehingga pedagang kecil tidak mampu mengembalikanya,tetapi BTM 

sebagai lembaga keuangan syari‟ah mampu memberikan pembiayaan kepada 

nasabah (pedagang kecil) yang memerlukan tambahan modal usaha dengan 

terbatas dari sistem bunga. 

Terlepas dari terjadinya pada (BTM) dan telah dipaparkan pada 

halaman terdahulu,penulis menduga belum diterapkan secara maksimal 
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menejemen pemasaran dalam hal strategi pemasaran,kaitanya dengan masalah 

(marketing mix)sehingga berdampak pada kelemahan dalam menghadapi 

persaingan bisnis.Oleh karenaya dirasa perlu penulisan meneliti mengapa 

(BTM) kurang mampu menerobos persaingan bisnis?  

 

 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana manajemen pemasaran (BTM) dalam menghadapi persaingan 

bisnis di Bandar Lampung ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen pemasaran 

dalam menerapkan strategi pemasaran pada (BTM) ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Ingin mengetahui penerapan manajemen pemasaran (BTM) dalam 

menghadapi persaingan bisnis dibandar lampung. 

2. Ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen 

pemasaran dalam menerapkan strategi pemasaran pada (BTM). 

 

F. Metode Penelitian  
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Penelitian adalah suatu proses,yaitu suatu rangkaian langkah-langkah 

yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan 

masalah ataumendapatkan jawaban terdapat pertanyaan-pertanyaan tertentu .  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiyah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.Cara ilmiah berarti kegiatan itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan,yaitu rasional,empiris dan sistematis.Rasional 

berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk 

akal,sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.Empiris berarti cara-cara yang 

dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia,sehingga orang lain dapat 

mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunkan.Sistematis artinya,proses 

yang digunakan dalam penelitian itu meggunakan langkah-langkah yang bersifat 

logis. 
6
 

Maka metode penelitian diartikan,sebagai cara ilmiah untuk 

memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat ditentukan,dibuktikan,dan 

dikembangkan dan digunakan untuk memahami,memecahkan,dan mengantisipasi 

masalah yang diteliti.  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) ,yaitu: “suatu penelitian yang dilakukan sistematis dengan 

                                                           
6
Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis,Alfabeta,Bandung: 1999, h. 1  
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mengangkat data yang ada dilapangan” 
7
 Penelitian lapangan dimaksud 

untuk menghimpun data lapangan,adapun data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data tentang penerapan manajemen pemasaran dalam 

kaitanya dengan strategi pemasaran pada (BTM). 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif yaitu penelitian berupaya 

menghimpun,mengolah dan menganalisis data secara kualitatif‟‟
8
 , 

maksudnya melakukan suatu pendekatan investigasi,penelitian 

mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berintegrasi 

dengan orang-orang ditempat penelitan. 

Dalam penelitian ini penulis bermaksud menjelaskan tentang 

manajemen pemasaran kaitanya dengan strategipemasaran dan faktor 

penghambat dalam menghadapi persaingan bisnis yang dilakukan oleh 

(BTM) dengan mengangkat data yang ada dilapangan. 

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas:objek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang diterapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya‟‟. 
9
 

                                                           
7
Suharsimi Arikounto,Dasar-dasar Research,Tarsito,Bandung: 1995,hal.58 

8
Bachtiar,Wardi,Metode Penelitian Ilmu Dakwah,Logos,Jakarta: 1997,h.21 

9
Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis,Alfabeta,Bandung: 1999,hal.72 
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Jadi populasi bukan hanya orang,tetapi juga objek dan benda-benda 

alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subjek yang dipelajari,tetapi meliputi seluruh karateristik/sifat 

yang dimiliki oleh subjek atau objek penelitian. 

Adapun populasi dalam penelitian pada lembaga (BTM) berjumlah 61 

orang yakni dari unsur pengurus BTM muhammadiyyah Sukarame 

sebanyak 5 orang dari 61 orang pengurus yang ada di BTM 

Muhammadiyyah Sukarame,adalah Dewan Pegawas,Dewan 

Pengurus,Manajer Utama,Manajer Pembiyaan dan Manajer Keuangan 

yang masing-masing diambil 1 orang. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar,dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi,misalnya karena 

keterbatasan dana,tenaga dan waktu,maka penelitian dapat 

menggunakan sample yang diambil dari populasi itu.Apa yang 

dipelajari dari sample itu,kesimpulanya akan diberlakukan untuk 

populasi.Untuk itu sample diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili).
10

 

”Di dalam penelitian ini sample yang digunakan adalah non random 

samplingartinya tidak semua populasi diberikan kesempatan untuk 

ditugaskan menjadi anggota sample. 

Adapun jenis sample yang akan digunakan adalah Purposif Sampling. 

“Dalam porposive sampling,pemilihan sekelompok subjek didasarkan 

atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai 

                                                           
10

Op.cit,hal.73 
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sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya. Sebutan purposive menunjukan bahwa 

teknis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
11

Pada 

pelaksanaanya” Penyidik secara internasional hanya mengambil 

beberapa daerah atau kelompok kunci.
12

 

Adapun kriteria yang penulis jadikan sample dalam penelitian ini 

berdasarkan ciri-ciri khususnya adalah:  

a. Dewan pengurus BTM Muhammadiyah sukarame yang aktif 

mengawasi setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh BTM 

muhammadiyah sukarame  

b. Pengurus yang bertugas dikantor pasar tempel. 

Sample dari unsur pengurus BTM Muhammadiyah sukarame sebanyak 

5 orang dari 61 orang pengurus yang ada di BTM Muhammadiyah 

sukarame adalah: Dewan Pegawas,Dewan Pengurus,Manajer 

Utama,Manajer Pembiayaan dan Manajer Keuangan yang masing-

masing diambil 1 orang.  

Adapun bagi nasabah yang akan dijadikan sample BTM 

Muhammadiyah sukarame dalam penelitian ini adalah: 

1. Anggota nasabah BMT Muhammadiyah sukarame yang aktif 

dan dibiayai melalui produk murabaha selama dua tahun. 

                                                           
11

Ahmad,Beni Saebani,Metode Penelitian,Pustaka Setia,Bandung: 2008,h.179. 
12

Ibid. 
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2. Nasabah BTM yang disukarame pasar tempel 

3. Ada indikasi perkembangan usahanya  

4. Nasabah yang memiliki aktifitas ekonomi dipasar tempel 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Metode Wawancara (interview)  

Wawancara atau interview adalah teknis dalam upaya menghimpun 

data yang akurat untuk melaksanakan untuk keperluan melaksanakan 

proses pemecahan masalah tertentu,yang sesuai dengan data. Data 

yang diperoleh dengan tekhnis ini adalah dengantanya jawab secara 

lisan dan bertatap muka langsung.
13

 

Penerapan metode interview merupakan metode utama atau 

metode pokok yang dipakai penulisan untuk mencari data dari 

lapangan tentang penerapan manajemen pemasaran.Dalam kaitanya 

dengan manajemen strategi yang mengedepankan bauran pemasaran 

(marketing mix)dalam menghadapi persaingan bisnis pada 

(BTM),menyangkut keseluruhan proses kegiatan dari tahap awal 

sampai tahap akhir,sehingga mampu merekam keadaan keseluruhan 

dari usaha (BTM) sampai saat ini. 

                                                           
13

Bachtiar,Wardi,Op,Cit,h.72 
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Secara teknis wawancara terpimpin dilakukan dengan terlebih 

dahulu mempersiapkan bahan-bahan atau pedoman sebagai pegangan 

pokok penelitian. Bahan atau pedoman tersebut disusun dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan meskipun dalam pelaksanaanya 

daftarpertanyaan itu masih sangat mungkin untuk berubah atau bahkan 

berkembang.
14

 

Metode ini digunakan untuk mencapai data yang objektif 

tentang apa faktor-faktor kemajuan yang telah dicapai dan faktor-faktor 

penghambat yang dihadapi sehingga kurang maksimalnya pelaksanaan 

manajemen pemasaran dalam menghadapi persaingan bisnis,terutama 

data hasil jawaban semple. 

b. Metode Observasi 

Bermaksud mengumpulkan fakta yaitu,mengumpulkan pertanyaan-

pertanyaan yang merupakan deskripsi,penggambaran dan kenyataan 

yang menjadi perhatianya. 
15

 

Dengan pengamatan seperti ini,maka kenyataan yang ada 

dilapangan dapat diketahui secara efektif dan objektif serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan 

yaitu:suatu bentuk observasi khusus,dimana peneliti tidak hanya 

                                                           
14

Saiful,Asep Muhtadi,Metode Penelitian dakwah,Pustaka Setia,Bandung:2003,h.162-163. 
15

Ibid,h.78 
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mengangkat yang pasif melainkan juga mengambil berbagai peran 

dalam situasi tertentu dan perpartisipasi dalam peristiwa yang akan 

diteliti. Obyek yang akan diobservasi ditunjukan terutama pada kegiatan 

usaha yang akan dilaksanakan pada (BTM) Bandarlampung. 

c. Metode Dokumentasi  

Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen 

memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian,menerangkan 

dan mencatat serta menafsirkanya serta menghubungkanya dengan 

fenomena lain.
16

 

Penulis menggunakan metode ini mengharapkan agar 

menemukan data yang berkenaan tentang:  

1. Sejarah pendirian (BTM) 

2. Dokumen-dokumen (BTM) 

3. Data-data yang berkaitan dengan subjek/objek yang akan diteliti.  

Data dimaksud meliputi: Gambaran Umum (BTM),Visi-Misi 

(BTM),Struktur perusahaan dan informasi produk dan Perkembangan 

dan Pelaksanaan Pemasaran dan strategi Pemasarannya. 

Kedudukan metode ini sebagai metode pembantu sekaligus sebagai 

pelengkap data-data tertulis maupun yang tergambar ditempat 

penelitian,sehingga dapat membantu penulis dalam mendapatkan data-

data yang lebih objektif dan konkrit. 

                                                           
16

Ibid,h.77 
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d. Metode Analisis Data  

Untuk memperoleh hasil yang baik dan benar dalam analisis data de 

analisis kualitatif hal ini mengingat data yang dihimpun bersifat 

kualitatif,yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-

pisahkan menurut  katagori guna memperoleh kesimpulan.
17

Oleh 

karenanya dalam menganalisis data penulis mempergunakan teknik 

Criti Discussion yang berarti mencoba menemukan penyebab 

terjadinya kesenjangan tersebut dan memberikan saran atas langkah-

langkah yang dapat dilakukan untuk mendekatkan kondisi objektif 

dilapangan dan kondisi yang seharusnya diterapkan. Critic Discussion 

digunakan untuk mengkaji yang lebih mendalam guna menemukan 

kebijakan-kebijakan pemimpin pemimpin (BTM) dalam 

mengembangkan usahanya dimasa mendatang.terutama dengan hasil 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan skripsi yang 

memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti,oleh karena itu 

penulismelakukan kajian ulang terhadap penelitian-penelitianterdahulu yang 

telah dilakukan sebelumnya.Hal ini bertujuan untuk melihat relevansi dan 

sumber-sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini serta untuk 

                                                           
17

Ibid,hsal.209 
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menghindari duplikasi terdapat penelitian ini.Adapun judul skripsi tersebut antara 

lain :  

1. Pada Tahun 2012 Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung , Siti Fatimah 

,NPM 1241030064 Melakukan Penelitian dengan Judul Manajemen 

Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Pada Asumsi 

Tafakul Bandar Lampung.Penelitian tersebut berisi tentang apa faktor 

pendukung atau penghambat pelaksanaan manajemen pemasaran dalam 

menerapkan strategi pemasaran pada kualitas produk pada asumsi tafakul 

bandar lampung. 

2. Pada Tahun 2011 Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung , Eliya Sari,NPM 

1141030002,Melakukan Penelitian dengan judul Manajemen Pemasaran 

distributor rabbani dalam meningkatkan minat konsumen terhadap busana 

muslim di bandar lampung,penelitian tersebut berisi tentang bagaimana 

manajemen pemasaran rabbani dalam meningkatkan minat konsumen 

terhadap busana muslim di bandar lampung. 

3. Pada Tahun 2003 Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung, Widi Triyanti  

NPM,0341030014,Melakukan Penelitian dengan judul Manajemen 

Pemasaran Asuransi Tafakul Bandar lampung,penelitian tersebut berisi 

tentang bagaimana Manajemen Pemasaran  bandar lampung. 

`Dari ketiga penelitian yang telah terlibat dahulu dilakukan oleh para 

penelitian diatas,maka penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa 

perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian 
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terdahulu adalah pada objek yang penulis teliti,yaitu tentang Manajemen 

pemasaran (BTM) dalam menghadapi persaingan bisnis dibandar 

lampung.Penelitian ini membahas tentang bagaimana manajemen pemasaran 

(BTM) dalam menghadapi persaingan bisnis dibandar lampung.  

 


