
BAB II 

MANAJEMEN PEMASARAN 

DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS 

 

A. Manajemen Pemasaran  

Dalam mengelolah proses transaksi dan atau kegiatan usaha,tentunya 

berkaitan dengan adanya pertukaran yang potensi dan mempunyai nilai finansial 

diperlukan suatu ketrampilan tertentu. Untuk mengatasinya seseorang akan 

berupaya dan menjadi mampu melakukan proses yang demikian.   

Manajemen Pemasaran berlangsung bila sekurang-kurangnya satu pihak 

mempertimbangkan sasaran dan sarana untuk memperoleh tanggapan yang 

diharapkan dari pihak lain,pada suatu pertukaran yang potensial. 

1. Pengertian Pemasaran  

Pemasaran merupakan upaya mengatur strategi dan cara agar 

konsumen mau mengeluarkan uang yang mereka miliki untuk menggunakan 

produk atau jasa yang dimiliki sebuah perusahaan,tak terkecuali bagi usaha 

kecil dan menengah. Dengan strategi pemasaran yang baik dan tepat ditambah 

dengan mengedepankan konsep spiritual,posisi usaha kecil dan menengah 

menjadi kuat dan patut diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi nasional yang 

akhirnya membawa keuntungan bagi usaha tersebut.  

Demikian halnya setiap organisasi,baik bisnis maupun nonbisnis,juga tidak 

terlepas dari aktifitas pemasaran. Memproduksi barang/jasa untuk 
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memuasakan kebutuhan dan keinginan pelanggan, menyampaikan produk ke 

konsumen atau pelanggan,merupakan beberapa contoh aktifitas pemasaran 

yang selalu dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan  

Memahami arti pentinganya pemasaran, akan sangat menentukan 

kelangsungan dan kemampuanya dalam mengelola usahanya,baik 

memuasakan konsume,sampai dengan menuntutnya memahami pasar sasaran 

yang sesuai dengan usaha yang dikelolanya,dmna pada akhrnya akan 

membuktiakan keberhasilanya dengan keuntungan yang akan diproses atas 

usaha yang ditekuninya.  

Seringkali terjadi salah pengertian dalam memahami arti pemasaran 

dalam sebuah perusahaan.Pemasaran diartikan sebagai cara-cara yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam menjual produknya,sementara pihak lain 

mengartikan pemasaran sebagai usaha promosi atau cara perusahaan 

mempengaruhi konsumen agar membeli produknya.Arti pemasaran yang 

sebenernya adalah lebih luas dari pengertian-pengertia itu.  

Menurut Irwan pemasaran adalah “proses sosial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan dan mempertemukan produk dan nilai dengan individu atau 

kelompok lainya.‟‟
1
 Diungkapkan juga oleh pakar pemasaran,Philip 

Kloter,dalam bukunya Marketing Manajement Analysis, Planning, and 

Control, mengartikan pemasaran secara lebih luas, yaitu: „‟Pemasaran adalah 

                                                           
1
Irawan,dkk ,Pemasaran Prinsip Dan Kasus,Edisi 2,BPFE,Yogyakarta:1988,h.10  
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suatu proses dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan,dan mereka inginkan dengan menciptakan dan mempertukar produk 

dan nilai dengan individu dan kelompok lainya.‟‟
2
 

Dari kedua definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa pemasaran 

berasal dari kenyataan bahwa manusia memiliki kebutuhan dan keinginan. 

Pemilihan produk ditentukan oleh konsep nilai,biaya dan kebutuhan. Kecuali 

itu pemasaran tidak hanya terbatas pada kegiatan penjualan dan promosi saja 

melainkan dimulai sejak merencanakan produk yang akan dipasarkan sampai 

pada acara pendistribusianya.Namun demikian dalam kenyataanya,meskipun 

para pelaku bisnis sudah tahu dan paham tentang arti pemasaran,masih sering 

kita lihat mereka hanya menekankan pada beberapa aspek pemasaran dalam 

memasarkan produknya saja.Kenyataan ini tidak terlepas dari orientasi 

mereka melakukan konsep pemasaran dalam memberikan nilai kepada 

konsumen,dan laba bagi perusahaan.Dengan kata lain,hal ini sangat 

tergantung dari strategi pemasaran yang mereka terapkan.  

 

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran berasal dari kata yaitu manajemen dan 

pemasaran, manajemen pemasaran berlangsung bila sekurang-kurangnya satu 

pihak mempertimbangkan sasaran dan sasaran untuk memperoleh tanggapan 

yang diharapkan dari pihak lain pada suatu pertukaran yang potensial. 

                                                           
2
Kotler,Philip,Manajemen Pemasaran,Erlangga,Jakarta:1988,h.5 
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a. Pengertian Manajemen Pemasaran  

Menurut Philip Kotler dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

Analisis   Perencanaan dan Pengendalian bahwa Manajemen Pemasaran 

adalah analisis perencanaan penerapan dan pengendalian terhadap 

program yang direncanakan untuk menciptakan membangun dan 

mempertahankan pertukaran danhubungan yang menguntungkan dengan 

pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.”
3
 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong:‟‟Manajemen 

Pemasaran adalah analisis pelaksanaan dan pengendalian atas program 

yang direncanakan untuk menciptakan membangun dan 

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli 

sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan.‟‟
4
 

Pendapat Panji Anoraga dalam bukunya Manajemen Bisnis 

dikemukakan bahwa manajemen pemasaran sebagai proses yang 

meliputi analisis perencanaan implementasi dan pengendalian bahwa ia 

mencakup gagasan barang dan jasa bahwa manajemen adalah 

menghasilkan keputusan bagi pihak-pihak yang terlibat.
5
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah sebagai kegiatan analisis perencanaan penerapan dan 

pengendalian program yang direncanakan untuk menciptakan 

                                                           
3
Ibid,h.8 

4
Kotler,Amstrong,Dasar-dasar Pemasaran,Edisi ke 5,Intermedia,Jakarta:1992,h.14 

5
Anoraga,Panji,Manajemen Bisnis,Rinika Cipta,Jakarta:1997, h.217 
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membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan 

meliputi pendistribusian  barang , penerapan harga terhadap kebijakan-

kebijakan yang telah dibuat yang tujuanya untuk mendapatkan tempat 

dipasar agar tujuan utama dari pemasaran dapat tercapai. 

Dari pemahaman pengertian manajemen pemasaran,maka 

sesungguhnya secara sadar berupaya mencapai pertukaran yang 

diinginkan dengan pasar sasaran.Untuk itu ada yang memahami bahwa 

seluruh kegiatan dalam perusahaan harus ditunjukan kepada pemuas 

kebutuhan konsumen,sehingga dapat diproleh laba maksimum dalam 

jangka panjang,demi kelangsungan hidup perusahaaan. 

 

b. Konsep-Konsep Pemasaran 

Telah dijelaskan diatas bahwa manajemen pemasaran sebagai 

upaya secara sadar untuk mencapai hasil jual-beli yang diharapkan 

dengan pasar sasaran,untuk pelaksanaanya terlebih dahulu perlu 

diketahui konsep pemasaran yang merupakan kunci untuk mencapai 

tujuan organisasi,yang terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan 

pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih 

efektifdan efesien dibandingkan para pesaing. 
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Ada lima konsep berdasarkan mana organisasi melakukan 

pemasaran mereka: konsep produksi ,konsep produk,konsep 

penjualan,konsep pemasaran dan konsep pemasaran kemasyarakatan‟‟.
6
 

1) Konsep Produksi 

Konsep produksi berpendapat bahwa para pelanggan akan menyukai 

produk-produk yang tersedia secara luas dan harganya 

murah.Manajemen dalam orgasisasi yang berorintasi pada produksi 

mengarahkan segenap upaya untuk mencapai efesiensi produksi yang 

tinggi dan liputan yang luas.
7
 

2) Konsep Produk 

Konsep produk berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk-

produk yang memberikan kualitas,penampilan dan ciri-ciri yang 

terbaik.Manajemen dalam organisasi yang demikian memusatkan energi 

mereka untuk membuat produk yang baik dan terus meningkatkan mutu 

produk tersebut.
8
 

3) Konsep Penjualan  

Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen,jika dibiarkan sendiri 

biasanya tidak akan membeli produk-produk dari organisasi tersebut.oleh 

                                                           
6
Kotler,Amstrong,Op.Cit,h.14  

7
Kotler,Op.Cit,h.24 

8
Ibid,h.25 
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karena itu organisasi harus melakukan kegiatan penjualan yang agresif 

dan usaha promosi yang gencar.
9
 

4) Konsep Pemasaran  

Konsep Pemasaran berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran dan penyerahan produk yang memuaskan secara efektif dan 

efesien dibandingkan para pesaing.
10

 

5) Konsep Pemasaran Bersifat Kemasyrakatan 

Konsep pemasaran yang bersifat kemasyarakatan berpegang pada asumsi 

bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan,keinginan,dan 

minat dari pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan 

dengan cara yang lebih efektif daripada pesaing sedemikian rupa 

sehingga dapat menjamin atau mendorong kesejahteraan konsumen dan 

masyarakat.
11

 

Atas dasar pendapat diatas,dapat difahami,sesungguhnya ada yang 

mendasari konsep pemasaran,yaitu meliputi: 

a). Seluruh perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada 

keinginan konsumen atau pasar. 

b). Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan 

peruusahaan. 

                                                           
9
Ibid,h.28S 

10
Ibid,h.30 

11
Ibid,h.43 
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c).Seluruh kegiatan perusahaan dalam pemasaran harus dikordinasiakan 

dan diintegrasikan secara organisasi. 

Setelah mengetahui dasar falsafah pemasaran yang bisa dipergunakan 

oleh para pengusaha,kemudian konsep manakah yang paling relavan 

untuk dijadikan pedoman dalam industri mulai meningkat maka 

konsep penjualan yang paling baik untuk dipergunakan.Dengan kata 

lain,hampir sebagian besar para pelaku bisnis saat ini berada dalam 

industri yang tingkat persaingan dan perubahan yang tinggi.Oleh 

kerena itu,tidak ada konsep lain yang biasa dipergunakan dalam 

memasarkan produknya selain konsep pemasaran. 

 

c. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) dan Ruang Lingkupnya  

Dikemukakan oleh panji Anoraga Bauran Pemasaran ( Marketing 

Mix) adalah variabel-veriabel yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan,yang terdiri dari produk,harga,distribusi dan promosi. 

Terhadap variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan manajemen 

pemasaran tidak dapat bertindak banyak.
12

 

Dengan demikian dapat difahami bahwa bauran pemasaran 

merupakan salah satu teori pemasaran modern yang berupa transformasi 

dan strategi pemasaran yang menjadi dasar untuk pembuatan kumpulan 

alat pemasaran (Marketingtools ) yang akan digunakan perusahaan untuk 

                                                           
12

Anoraga,Panji,Op.cit,h.220. 
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mencapaitujuan pemasaran didalam terget pasar. Alat pemasaran ini 

terdiri dari kepuasan menjadi program pemasaran atau (Marketing mix) 

adalah „‟Suatu tempat variabel,yaitu produksi (product) harga 

(price),distribusi (place),dan promosi (promotion) atau lebih dikenal 

sebagai 4P‟s‟‟
13

 

Untuk lebih memperjelas,dibawah ini akan dikemukakan uraian 

untuk masing-masing variabel tersebut,adalah sebagai berikut:  

1). Produk (Product) 

Keputusan tentang produk merupakan suatu keputusan strategi dan 

penting karena mempengaruhi eksisitensi perusahaan dalam jangka 

panjang.Dampaknya mempengaruhi setiap fungsi dan setiap 

tingkatan dalam organisasi. 

Suslina Sanjaya Pendapat Craven,dalam bukunya Analisis Efektifitas 

Strategi mengemukakan bahwa produk adalah‟‟Segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian,dibeli 

,dipergunakan,atau dikonsumsi dan dapat memuaskan keinginan dan 

kebutuhan.‟‟
14

 

Sedangkan menurut Fhilip Kloter‟‟Variabel yang paling mendasar 

dari pemasaran adalah produk,yang merupakan tawaran nyata kepada 

                                                           
13

Swasta,Basu,Manajemen Penjualan,BPFE,Yogyakarta:1998,h.22 
14

Sanjaya,Suslina, Analisis Efektifitas Strategi , Fakultas dakwah 2009,h.28 
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pasar ,meliputi ciri-ciri dan wujud produk,kemasan,merek dan 

kebijakan pelayananya.
15

 

2). Harga (Price) 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari produk dan pelayanaanya.
16

 

Sedangkan Philip Kotler berpendapat,bahwa variabel keputusan 

pemasaran yang penting lainya adalah harga,yakni‟‟jumlah uang 

yang harus dibayar pelnggan untuk memproleh produk tersebut.
17

 

Dengan demikian strategi harga adalah dapat mengkomunikasikan 

posisi nilai perusahaan kepada pasar melalui sasaran konsumen,oleh 

karenanya harga dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan seluruh 

bauran pemasaran yeng terkait,sehingga mampu menutupi seluruh 

biaya produksi dan biaya-biaya pemasaran lainya dan menghasilkan 

keuangan bagi perusahaan.Aallah SWT telah memberikan hak setiap 

orang untuk membeli dengan harga yang disenangi.Dikutip oleh 

suslina Sunjaya,bahwa‟‟Ibnu Majah meriwayatkan dari sa;id yang 

mengatakan nabi SAW ,bersabdasesungguhnya jual beli itu (sah 

karena) sama-sama suka.
18

Sedangkan menurut Kotler‟‟perusahaan 

                                                           
15

Klotler,Philip,Op.Cit,h.101 
16

Sanjaya,Suslina,Loc.Cit. 
17

Kotler,Philip,Loc.Cit 
18

Sanjaya,Suslina.Op.cit,h.29 
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harus mempertimbangkan beberapa langkah dalam menentukan 

kebijakan penetapan harga,diantaranya adalah.
19

 

1) Memilih tujuan penetapan harga 

2) Menentukan permintaan  

3) Memperkirakan biaya 

4) Menganalisis biaya,harga dan tawaran pesaing 

5) Memilih metode penetapan harga 

6) Memilih harga akhir.
20

 

Perusahaan-perusahaan biasanya menerapkan struktur 

penetapan harga yang mencerminkan perbedaan dalam permintaan dan 

biaya,tuntutan segmen pasar,waktu pembelian,tingkat 

pemesanan,frekuensi pengiriman,jaminan dan faktor-faktor lainya. 

Tujuanya adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimun,mencapai 

terget tertentu,mencegah dan mengurangi pesaing,serta 

mempertahankan atau meningkatkan keuntungan dan perubahan 

pasar(market share). 

c). Promosi (Promotion) 

Promosi menunjukan pada berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk mengkominasikan kebaikan produknya dan 

                                                           
19

Kotler,Philip,Op.cit,h.104  
20

Ibid. 
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membujuk para pelanggan dan konsumen sasaran untuk membeli 

produk itu‟‟.
21

 

Maksudnya promosi merupakan salah satu bagian dari bauran 

pemasaran.sebagai suatu bentuk komunikasi pemasaran beruapa 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi,mempengaruhi,dan meningkatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima,membeli dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

d). Distribusi/Tempat (Place) 

Tempat menunjukan pada berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk membuat produk tersedia dan dapat diproleh bagi 

konsumen sasaran”.
22

 Secara garis besar pendistribusian dapat 

diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusahan melancarkan dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen,sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan 

saluran distribusi mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan agar produk dapat diproleh dan tersedia bagi para 

pelanggan sasaran. 

 

 

                                                           
21

Ibid,h.101. 
22

Ibid,h.104 
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 4. Pengertian dan Ruang lingkup Strategi Pemasaran  

Menurut Panji Aniraga,strategi pemasaran adalah‟‟wujud rencana 

yang terarah dibidang pemasaran untuk memperoleh suatu hasil yang 

optimal.
23

 

Strategi Pemasaran mengandung dua faktor yang terpisah tetapi 

berhubungan dengan erat yaitu: 

a. Pasar terget/sasaran,yaitu suatu kelompok konsumen yang 

homogeny,yang merupakan‟‟sasaran‟‟perusahaan. 

b. Bauran pemasaran (Marketing Mix),yaitu variabel-variabel pemasaran 

yang dapat dikontrol,yang akan dikombinasikan oleh perusahaan untuk 

memperoleh hasil yang maksimal.
24

 

 

Kedua faktor ini berhubungan erat. Pasar sasaran merupakan sasaran 

yang akan dituju,sedangkan bauran pemasaran merupakan alat untuk menuju 

sasaran tersebut. 

Dengan demikian dapat difahami bahwa strategi pemasaran adalah 

analisis strategi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dalam strategis 

penentuan pasar sasaran bagi produk pada tiap unit bisnis,penetapan tujuan 

pemasaran,dan pengembangan,pelaksanaan,serta pengelolaan strategi program 

                                                           
23

Anoraga,Panji,Ibid,h.230 
24

Ibid,h.231 
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pemasaran,penentuan posisi pasar yang dirancang untuk memahami keinginan 

konsumen pasar sasaran. 

Adapun elemen-elemen strategi pemasaran beserta hubungan antara 

masing-masing elemen dapat dilihat pada gambar:  

Gambar 2.1 Elemen-elemen strategi pemasaran 
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi pebisnis pada umumnya, kondisi persaingan saat ini sangat ketat, 

sudah sepatutnya perlu memperhitungkan menggunakan strategi yang tepat.  

Sehingga perusahaan akan mampu persaingan merebut pangsa pasar. “strategi 

pemasaran adalah logika pemasaran dimana perusahaan berharap untuk 

menciptakan nilai pelanggan dan menciptakan hubungan yang 

menguntungkan” 
26

 

                                                           
25

Purwanto, Iwan, Manajemen Strategi, Yrama Widya, Bandung: 2008, hal.151 
26

Kotler & Armstrong.Op.cit, h. 58 
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Selanjutnya untuk memahami strategi pemasaran, patut diketahui hal 

yang berkaitan dengan segmentasi, targeting dan positioning, secara rinci akan 

dipaparkan di bawah ini.  

a. Segmentasi Pasar  

Secara garis besar, “Segmentasi pasar dapat diartikan sebagai proses  

mengelompokkan pasar  keseluruhan yang hetrogen menjadi kelompok-

kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, 

keinginan, perilaku, dan respon terhadap program pemasaran spesifik.”
27

 

Segmentasi pasar merupakan konsep pokok yang mendasari strategi 

pemasaran perusahaan dan penglokasian sumber daya yang harus 

dilakukan dalam rangka mengimplikasikan program pemasaran. Segmen 

pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki kesamaan dalam 

hal tertentu kepuasan terhadap suatu produk.  

Jika kita mendefinisikan segmen pasar atas dasar manfaat atau solusi, 

maka kita menerapkan prespektif permintaan. Pendekatan ini dapat 

menghasilakan deskripsi pasar untuk produk tertentu yang terkadang sama 

sekali diluar dugaan. Sementara itu jika kita mendefinisikan pasar 

berdasar pada tipe produk yang dihasilkan , maka pendekatan yang 

dipakai adalah persepektif penawaran.
28

 

                                                           
27

Purwanto, Iwan, Loc.Cit 
28

Purwanto, Iwan, Ibid, h.154 
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Perspektif ini berfokus pada semua pesaing yang menawarkan 

produk dan jasa serupa. Perspektif ini juga mempertimbangkan proses 

pemanufakturan, struktur biaya, ketersediaan bahan mentah, 

perkembangan dan pemanfaatan teknologi, strategi pemasaran dan 

distribusi, lingkup geografis, biaya masuk dan biaya keluar  dari industri 

yang bersangkutan.
29

 

Dalam konteks ini pasar adalah lahan persaingan dimana masing-

masing perusahaan berlomba untuk merebut perhatian pasar dalam 

mengambil keputusan pembelian. Perspektif permintaan dan penawaran 

menjadi golongan yang membedakan antar keinginan dan kebutuhan 

pembeli yang telah menjadi segmen dari produk yang dikeluarkan 

perusahaan.   

b. Target Pasar 

Daya tarik segmen pasar dapat dilakukan dengan 

mengelompokkan menjadi tiga faktor utama, antara lain: 

Pertama, ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. Meskipun 

segmen yang besar dan berkembang pesat kelihatannya lebih menarik, 

ukuran segmen dan potensi pertumbuhan yang cocok bagi setiap 

perusahaan harus disesuaikan dengan sumber daya dan kapabilitas 

organisasi.
30

 

                                                           
29

Ibid. 
30

Ibid, h.156 
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Kedua, karakteristik struktural segmen yang terdiri atas kompetisi, 

kejenuhan segmen, protektabilitas dan risiko lingkungan. Perusahaan 

wajib mencermati intensitas dan dinamika persaingan yang berkaitan 

dengan hambatan masuk, hambatan keluar, ancaman pendatang baru, 

tekanan dari produk dan jasa substitusi, kekuatan tawar menawar pemasok 

dan kekuatan tawar menawar konsumen. Perusahaan juga menilai apakah 

para pesaing yang sudah ada saat ini telah melayani semua kemungkinan 

segmen yang ada atau masih tersedia sangat potensial dalam pasar yang 

dimasuki perusahaan.
31

 

Ketiga, kesesuaian antara produk dan pasar. Dalam hal ini, 

terdapat tiga pertanyaan kunci yang harus dijawab: (1) apakah melayani 

segmen tertentu dapat sesuai dengan kekuatan perusahaan dan citra yang 

diharapkan; (2) adakah sinergi yang didapatkan dari melayani segmen 

tersebut; dan (3) dapatkah perusahaan menanggung biaya memasuki 

segmen bersangkutan dan dapatkan perusahaan menetapkan harga produk 

sedemikian serupa sehingga memperolrh tingkat marjin dan return on 

investment”
32

 

Untuk menetapkan target, maka perusahaan harus memperhatikan 

beberapa aspek yang terkait dengan target yang akan dicapai mulai dari 

perubahan lingkungan, kejenuhan segmen, persaingan pasar, dan 

                                                           
31

ibid 
32

Ibid, h.158 
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menanamkan citra yang diinginkan. Apabila faktor diatas dapat menjadi 

perhatian bagi perusahaan maka ha tersebut dapat menjadikan perusahaan 

bisa mencapai target yang diinginkan.  

c. Positioning  

Setelah mendefinisikan segmen pasar potensional dan memilih 

satu atau beberapa diantarnya untuk dijadikan pasar sasaran, pemasar 

harus menentukan posisi yang ingin diwujudkan. Sementara, “yang 

dimaksud dengan posisi dalam konteks pemasaran adalah cara produk, 

merk atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan 

dengan produk, merk atau organisasi pesaing oleh pelanggan saat ini 

maupun calon pelanggan.”
33

 Bila posisi merupakan cara sebuah produk 

dipersepsikan, maka istilah positioning mengandung makna sebagai 

:tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan dalam rangka 

meraih tempat khusus dan unik dalam bnak pasar sasaran sedemikian rupa 

sehingga dipersepsikan lebih unggul dibandingkan para pesaing”
34

 

Dalam rangka menciptakan positioning yang tepat untuk suatu produk, 

pemasar harus mengkomunikasikan dan memberikan manfaat-manfaat 

tertentu yang dibutuhkan pasar sasaran. 

Dalam positioning, yang diharapkan adalah perusahaan dapat 

mendapat citra postif memalui jasa maupun produk yang dihasilkan dari 
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perusahaan. Dengan demikian pemasar harus bisa mengkomunikasikan 

kepada calon konsumen mengenai manfaat-manfaat yang didapatkan dari 

produk perusahaan sehingga menimbulkan kesan yang postitif baik 

terhadap merk, produk dan perusahaan secara berkelanjutan.  

 

5. Prilaku Konsumen  

Untuk dapat mengantisipasi dan mereaksi kebutuhan konsumen kita 

harus memahami tentang perilaku konsumen. Analisi tentang berbagai faktor 

yang berdampak pada perilaku konsumen, seperti apa yang dibutuhkan, apa 

seleranya dan bagaimana konsumen mengambil keputusan. 

Menurut Engel et el (1995) dikutip oleh Bilson Simamora bahwa 

“perilaku konsumen adalah tindakan yang berlangsung terlibat untuk 

mendapatkan, mengkomunikasikan produk dan jasa, termasuk proses 

keuntungan yang mendahului tindakan ini”
35

 

Dikemukakan lebih lanjut oleh suslina sanjaya, bahwa: Kunci untuk 

memahami perilaku konsumen dalam islam tidak terletak dengan hanya 

mengetahui hal-hal yang terlarang tetapi juga menyadari konsep dinamika 

tentang sikap moderat dalam komunikasi yang dituntut oleh perilaku yang 

mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu seorang konsumen Muslim. 
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Larangan-larangan Islam mengenai makanan dan minuman harus dipandang 

sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku konsemen.”
36

 

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta 

keinginan target market. Bidang ilmu perilaku konsumen mempelajari 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, 

serta memanfaatkan jasa, barang, gagasan atau pengalaman dalam rangka 

memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka.
37

 

Perilaku konsumen merupakan bagian dari manajemen pemasaran 

yang berhubungan dengan manusia sebagai pasar sasaran. Otomatis, riset 

perilaku pemebelian konsumen juga merupakan bagian riset pemasaran.
38

 

Simamora berpendapat bahwa : “perilaku konsumen sebagai perilaku 

pembeliaan konsumen terakhir, baik individu maupun rumah tangga, yang 

membeli produk untuk konsumsi personal.
39

 

Selanjutnya menurut Amirullah (2002, hal. 2) : “Perilaku konsumen 

adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang 

melibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, dan memnggunakan atau dapat 

mempergunakan barang-barang dan jasa.
40
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Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu :  

a) Perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah tangga. 

b). Perilaku suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam 

memperoleh, memakai, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk. 

c). Mengetahui perilaku konsumen meliputi perilaku yang juga termasuk 

variabel-variabel yang dimiliki konsumen, kebutuhan pribadi, persepsi, 

bagaimana mereka mengevaluasi alternatif, dan apa yang mereka rasakan 

tentang kepemilikan dan penggunaan produk yang bermacam-macam. 

Dari sudut pandang syari‟ah Islam dapat diketahui bahwa “Perilaku 

konsumen yang dibangun berdasarkan syariah Islam memiliki perbedaan yang 

mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar 

yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga tekhnik pilihan 

dan alokasi anggaran untuk berkomsumsi.”
41

 

“Ada 3 (tiga) dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumen 

masyarakat muslim, antara lain: 

1) Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini 

mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk 

akhirat daripada duniawi.. 

2) Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral 

agama islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin 
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tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai kebijakan, 

kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci koralitas islam.  

3) Kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang 

dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara 

berlebihan). Karena harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, 

jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. 

Gambaran yang diperoleh dari pemahaman atas perilaku konsumen 

tersebut, merupakan modal dasar perusahaan untuk menetapkan kebijakan 

pemasaran yang akan dijalankan seperti pemenpatan produk dipasar (product 

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

kebijakan bauran pemasaran serta kebijkan dalam menghadapi persaingan 

bisnis. 

 

B. Persaingan Bisnis Dalam Perspektif Islam 

Untuk memahami persaingan bisnis dalam perspektif islam, terlebih 

dahulu akan dijelaskan pengertian dan ruang lingkup persaingan bisnis. 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Persaingan Bisnis  

Mengetahui celah kelemahan dan kekuatan dari pesaing di usaha 

sejenis yang sedang dijalani seorang pengusaha adalah hal penting guna 

mampu menanggulangi persaingan dan praktek strategi apa yang paling 

efektif. Target konsumen yang sama mengharuskan perusahaan untuk terus 

membandingkan harga, kualitas produk dan pemanfaatan promosi. Karena 
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dengan cara itu, perusahaan dapat menentukan bidang keunggulan bersaing 

dan kelemahan yang ada dalam produk atau layanan mereka.  

a. Pengertian Bisnis 

“Bisnis secara bahasa adalah usaha, perdagangan, toko, perusahaan, 

tugas usaha, hak usaha dagang, usaha komersial dalam dunia 

perdagangan atau bidang usaha.”
42

 

“Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezki dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara 

mengelola sumber daya ekonomi secara efisien.”
43

 

Dalam definisi yang dikatakan “bisnis adalah suatu kegiatan usaha 

individu yang terorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual 

barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat.”
44

 

Secara substantif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

praktis, kegiatan bisnis terdiri atas kegiatan dalam bidang produksi, 

pemasaran, finansial dan bidang sumber daya manusia. Sumber daya 

yang dikelola melalui berbagai bidang bisnis ditujukan untuk :  
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1). Menciptakan dan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh 

manusia 

2). Mendapatkan pendapatan yang diinginkan lenih besar dari pada  

biaya yang telah dikeluarkan pengelola bisnis 

3). Menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat 

4). Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat 

5). Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat 

6). Dan lain-lain.
45

 

 

b. Pengertian Persaingan Bisnis 

“Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang tertentu (kelompok sosial), agar 

memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa 

menimbulkan ancaman atau benturan fisik dipihak lawannya.” 
46

 

Konsepsi ini merupakan pengrtian persaingan dalam arti 

persaingan yang sehat, dengan pola aturan main yang wajar. Dalam 

kenyataannya masyarakat, terutama dibidang bisnis, sering kita temukan 

pola persaingan bebas yang tidak sehat, dengan cara menghalalkan 

segala cara demi tercapainya sebuah kemenangan. 
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“Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar 

persaingan sempurna yaitu :”
47

 

1) Semua perusahaan memproduksi barang/produk yang homogenitas. 

Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan 

kepuasan (utilitas) kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa 

produsennya.  

2) Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang 

sempurna. Para pelaku ekonomi (konsumen dan produsen) memiliki 

pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijaul 

sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual 

yang berbeda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.  

3) Output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output 

pasar. Jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap 

relatif kecil dibandingkan dengan jumlah output seluruh perusahaan 

dalam industri. 

4) Perusahaan menerima harga yang ditetapkan pasar dengan menjual 

produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar 

karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. 

5) Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, hal ini 

disebabkan oleh adanya faktor mobilitasnya tidak terbatas dan tak 
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ada biaya yang harus diekuarkan untuk memnindahkan faktor 

produksi. 

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Persaingan Bisnis  

Beberapa yang harus dipahami dalam dunia bisnis yaitu apa saja 

yang menentukan iklim bisnis dari waktu ke waktu. Berikut akan 

dijelaskan faktor-faktor tersebut :
48

 

1) Investasi; Investasi adalah penggunaan sumber-sumber untuk 

menciptakan modal baru. Investasi bisa berupa barang atau bend. 

Dengan investasi tersebut, perubahan akan mempunyai modal yang 

akan digunakan untuk biaya opeasional. 

2) Pemerintah; pemerintah juga dapat berperan sebagai pengelola 

sistem bisnis. Pemerintah, melalui kebijaksanaan fiskal atau 

moneter dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Contoh: adanya pajak 

dari pemerintah. 

3) Lingkungan Ekonomi; pasar membutuhkan daya beli seperti 

halnya orang banyak. Daya beli keseluruhan merupakan fungsi dari 

pendapatan saat itu, harga, tabungan dan kredit yang tersedia. 

Perusahaan perlu menyadari keempat kecenderungan itu, dalam 

lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi yang mempengaruhi 
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bisnis perusahaan, diantaranya adalah tingkat pendapatan per 

kapita, kebijakan pemerintah (fiskal, moneter, perdagangan luar 

negeri, dan neraca [embayaran). Contoh: keadaan pasar, apa yang 

diminati saat ini dan menjadi daya peningkat akan suatu bisnis. 

4) Lingkungan Teknologi; Kekuatan yang paling dramatis yang 

membentuk nasib manusia adalah teknologi. Sikap seseorang 

terhadap teknologi tergantung pada apakah seseorang lebih terpikat 

dengan faedah positif maupun negatifnya. Apabila perusahaan ingin 

meraih kesuksesan maka perusahaan tersebut harus membangun 

kompetensi teknologinya sebagai pusat keunggulan. Produk yang 

baik degan dukungan kompetensi dalam teknologi akan 

menghasilkan tawaran produk yang benar-benar selaras dengan 

kebutuhan pasar, sehungga produk tersebut benar-benar akan 

diterima oleh konsumen. Contoh : Perkembangan IPTEK dalam 

berbagai macam hal. 

5) Faktor Persaingan Pasar; pada kenyataannya di indonesia, banyak 

sekali bisnis-bisnis yang saling bersaing untuk dapat menguasai 

pasar sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Oleh karena itu, orang yang bebisnis harus mempunyai dtrategi 

untuk dapat menguasai pasar dan mengalahkan pesaingnya. 

6) Faktor Jinis Bisnis; Faktorini juga memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap iklim bisnis diindonesia. Dalam berbisnis tentunya kita 
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harus memilih bisnis dibidang apa yang kita jalani. Dalam memilih 

jenis bisnis tersebut, sebaiknya kita memilih jenis bisnis yang 

banyak dibutuhkan oleh masyarakat mislanya bisnis dibidang 

pertanian. 

kita juga harus mempertimbangkan keu ntungan yang akan kita 

peroleh sebelum kita menentukan bisnis apa yang akan kita jalani. 

Contoh : barang-barang kebutuhan primer. 

7) Faktor Kondisi Negara; Kondisi negara yang dimaksud dapar 

beberapa kondisi perekonomian, sosial politik maupun pertahanan 

dan keamanan negara. Kondisi begara yang tidak menentu bisa 

menghambat bisnis yang dijalani. Contoh saat terjadi inflasi. Tentu 

saja kondisi ini turut mempengaruhi persaingan bisnis yang sedang 

diajalni. 

8) Faktor Sumber Daya Manusia; Agar bisnis yang dijalani tersebut 

sukses dan menghasilakan banyak keuntungan, tentu dioerlukan 

orang-orang yang terampil, kreatif, berkualitas tinggi, ulet, mampu 

berinovasi, pantang menyerah, mempunyai kemampuan bersaing 

yang tinggi (kompetitif), sportif dan pandai mengolah bisnisnya. 

Contohnya : Melakuakan pelatihan kepada para pekerja agar setiap 

pekerja menjadi SDM yang bermanfaat. 

9) Faktor Alam; jika alam tidak bersahabat dengan kita tentu kegiatan 

bisnis kita pun dapat terganggu. Contoh : adanya bencana banjir, 
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tanah longsor dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus memilih 

tempat bisnis yang sesuai dan kita harus bersahabat dengan 

lingkungan serta jangan merusaknya. 

10) Faktor Lingkungan Politik/Hukum; keputusan-keputusan 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam 

lingkungan politik/hukum. Hal-hal seperti siapa yang berkuasa 

disuatu negara, dan peran serta kekuasaan yang dimilikinya, dan 

bagaimana dampaknya terhadap pemilik usaha dan penciptaan 

profit poleh perusahaan, bagaimana peran pelaku ekonomi dalam 

wilayah tersebut, serta bagaimana distribusi pendapatan yang ada, 

merupakan faktor-faktor penentu peluang dan ancaman bisnis 

dalam suatu wilayah. 

11) Faktor Ketepatan Produk atau Kecocokan Produk; faktor ini 

juga mempengaruhi iklim bisnis di indonesia. Produk yang cocok 

adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan atau keingianan 

konsumen serta harganya terjangkau (sesuai dengan daya beli 

konsumen). Produk tersebut harus bisa memberikan manfaat kepada 

konsumen dan bila perku memberikan tambahan kepuasan kepada 

konsumen. 

Orang yang berbisnis harus benar-benar mempertimbangkan harga 

yang merekatetapkan, dan menetapkan harga yang terjangkau 

dengan daya beli konsumen, namun dengan tetap memperhitungkan 
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biaya yang telah dikeluarkan dan mereka juga harus 

mempertimbangkan harga pesaingnya. Bagi konsumen 

pertimbangan akan suatu produk kecuali harga juga kulaitas produk. 

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Bisnis  

Sebenarnya banyak sekali yang menjadi penghambat kita dalam 

berbisnis.namun kami mencoba mengumpulkan beberapa faktor 

penghambat dalam kegiatan bisnis, adalah sebagai berikut: 
49

 

Sebagai faktor penghambat kegiatan bisnis sebagai berikut : 

1) Kurangnya pengalaman di dalam usaha 

2) Tidak tepat atau cocok memilih jenis usaha 

3) Minim perencanaan usaha yang tepat 

4) Keuangan atau permodalan usaha kurang sekali 

5) Tidak adanya ketertarikan pada bidang usaha yang sedang 

digelutinya 

6) Tidak ada dukungan dari pemerintah daerah 

7) Tidak mempunyai keahlian di dalam usaha 

8) Lemahnya semangat kewirausahaan 

9) Minder pada kemampuan diri sendiri. 
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Adapun faktor-faktor pendukung kegiatan bisnis dijelaskan sebagai 

berikut :
50

 

1) Segi manusia 

2) Segi keuangan 

3) Segi permodalan 

4) Menurut sumbernya : Mopdal sendiri dan Modal asing (modal luar) 

5) Waktu penggunaannya 

a. Modal pasif jangka pendek 

b. Modal pasif jangka panjang 

6) Segi organisasi 

7) Segi Perencanaan 

8) Segi mengatur bisnis 

9) Segi  pajak dan asuransi 

10) Faktor fasilitas pemerintah 

11) Catatan bisnis yang meliputi antara lain : 

a. Neraca 

b. laporan rugi / laba 

c. perubahan modal perusahaan 

d. banyaknya karyawan perusahaan 

e. administrasi perusahaan 

f. pemasaran dan penjualan 
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g. para pesaing 

h. mitra bisnis 

i. para pelanggan dan konsumen potensial 

j. pasar yang dituju 

k. banyaknya produk dan persediaan. 

e. Mengantisipasi Produk Substitusi 

Dalam persamgan industri, umumnya perusahaan fokus terhadap 

apa yang akan dilakukan kompetitor dan mengantisipasi langkah 

kompetitor tersebut. Padahal ada ancaman lain yang perlu diwaspadai 

oleh perusahaan yaitu produk substitusi. 

Secara definisi, produk substitusi adalah produk-produk yang 

dapat menjadi alternatif atau memberikan keuntungan yang sama 

sehingga dapat menjadi pengganti sari suatu produk. Bahkan menurut 

porter, produk substitusi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kondisi persaingan dalam industri, selain empat faktor 

lain kekuatan penawaran supplier, kekuatan penawaran pembeli, 

ancaman kompetitor baru, persaingan dengan kompetitor, dan ancaman 

dari produk substitusi.
51

 

Meski ancaman dari produk substitusi bersifat tidak langsung 

dan tidak sebesar ancaman dari kompetitor langsung, produk substitusi 
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tetap harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Permintaan suatu produk 

tidak hanya dipengaruhi oleh harga produk tersebut dan persaingan dari 

kompetitor produk sejenis, namun juga bisa dipengaruhi oleh produk 

substitusi. Bahkan banyak contoh dari sejarah industri, misalnyaproduk 

walkam yang tergantikan oleh CD player dan ipod, atau telepon kabel 

yang tergantikan oleh telepon genggam. 

Beberapa literatur mendefinisikan produk substitusi yang dapat 

memberikan ancaman persaingan tidak langsung, secara berbeda-beda, 

antara lain:  

1) Produk substitusi yang menggantikan fungsi produk yang ada, 

misalnya gula dan gula rendah kalori. 

2) Produk substitusi yang menggantikan sebagian fungsi produk yang 

ada, misalnya kacamata dengan lensa kontak. 

3) Produk substitusi terjadi karena konsumen harus memilih karena 

adanya batasan finansial, atau lainnya, misalnya seorang wanita 

harus memilih antara membeli tas atau sepatu. 

Sedangkan besarnya ancaman produk substitusi terhadap suatu 

produk tergantung dari beberapa hal, yaitu:  

a) Seluruh biaya yng harus dikeluarkan konsumen, semua biaya yang 

perlu dikeluarkan konsumen untuk mulai menggunakan produk 

substitusi. Biaya dimaksud tidak hanya terkait dengan harga produk 

atau biaya pembelian semakin besar biaya yang dubutuhkan 
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konsumen untuk beralih ke produk substitusi semakin kecil ancaman 

produk substitusi tersebut. 

b) Persepsi terhadap perbedaan produk substitusi, kecencerungan 

berpindahnya konsumen keproduk substitusi juga dipengaruhi 

dengan sebesar perbedaan substitusi dengan produk yang ada. 

c) Loyalitas konsumen terhadap suatu produk, terkadang konsumen 

cenderung tetap loyal kepada suatu produk meski produk substitusi 

sudah mulai ada. 

Umumnya ada beberapa cara yang digunakan perusahaan untuk 

mempertahankan dirinya dari persaingan, termasuk dalam persaingan 

dengan produk substitusi. Pertama dengan memanfaatkan saluran 

substitusi yang sudah luas, Kedua, dengan memanfaatkan brand dan 

loyaitas konsumen yang sudah kuat, Ketiga dengan mengangkat aspek 

lain yang sulit untuk ditiru. 

 

f. Persaingan Dalam Industri 

Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan 

produk yang sama atau paling tidak mirip dan merupakan pengganti 

satu sama lainnya. Perusahaan dalam industri ini saling bersaing dan 

saling mempengaruhi, biasanya melakukan berbagai macam strategi 

dalam mengejar persaingan dan profitabilitas yang tinggi. 
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Salah satu cara bermanfaat untuk memahami persaingan 

dengan analisis industri. Dalam industri apapun, persaingan 

menekankan tingkat pengambilan modal yang diinvestasikan ke arah 

tingkat yang akan diminati. 

Michael Porter, seorang Profesor manajemen strategu dari 

Harvard University menyatakan, terdapat 5 kekuatan yang 

mempengaruhi persaingan dalam industri, yaitu:
52

 

1) Ancaman dari pendatang baru ( threat of new entrants ). 

Pendatang baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan 

yang telah ada, karena menghasilkan kapasitas produksi 

tambahan, dimana kapasitas tambahan ini akan menekan agar 

biaya bagi pembeli rendah, yang mengakibatkan turunnya 

penjualan dan laba bagi perusahaan yang ada dalam industri 

tersebut. Seringkali pendatang baru memiliki sumber daya dalam 

jumlah besar dan memiliki kemauan yang kuat untuk memperoleh 

pangsa pasar. 

2) Ancaman dari produk pengganti ( threat of substitute products ). 

Apabila harga yang ditawarkan produk pengganti tersebut akan 

lebih murah/rendah dan mutu serta kemampuan kinerja produk 

pengganti tersebut sama atau melebihi dari produk sebelumnya. 
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3) Kekuatan tawar-menawar dari pemasok ( bargaining power of 

suppliers ). Pemasok merupakan ancaman serius bagi perusahaan-

perusahaan, jika berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. 

Misalnya, produsen pakaian yang memilih untuk membuka toko 

pakaian sendiri, sehingga menjadi ancaman bagi toko pakaian 

yang lain, terutama bagi toko yang dulu membeli pakaian dari 

produsen tersebut. 

4) Kekuatan tawar-menawar dari pembeli ( bargaining power of 

buyers ), dimana pembeli lebih suka membeli produk dengan 

harga serendah mungkin. Hal ini mengakibatkan industri dapat 

memperoleh pengembalian ( laba ) serendah mungkin. Pembeli 

akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih 

baik serta harga yang murah, dimana hal ini mendorong 

persaingan antar perusahaan dalam suatu industri. 

5) Persaingan kompetitif di antara anggota industri ( rivalry among 

competitive firms ), dimana perusahaan bersaing secara aktif satu 

dengan lainnya untuk mencapai daya saing strategis dan laba yang 

tinggi. Pencapaian hal-hal tersebut, menuntut keberhasilan yang 

relatif terhadap para pesaing, dengan demikian persaingan yang 

terjadi antara perusahaan-perusahaan tersebut distimulasi pada  

saat satu  atau lebih perusahaan merasakan tekanan persaingan 

atau apabila mereka mengidentifikasi peluang untuk 
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meningkatkan posisi pasar mereka. Karena perusahaan-perusahaan 

dalam industri bergantung satu sama lain, tindakan satu 

perusahaan seringkali mengundang reaksi dari pesaingnya. 

Kelima kekuatan yang dikembangkan oleh Michael Porter, 

memperluas untuk analisis bersaing. Secara historis, pada saat 

mengamati lingkungan persaingan, perusahaan berkonsentrasi pada 

perusahaan yang menjadi pesaing langsung mereka. Tetapi pada saat 

ini, persaingan dipandang sebagai alternatif bagi konsumen untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan daripada hanya sebagai pesaing 

langsung. Secara umum, semakin kuat dorongan bersaing, akan 

semakin rendah laba yang mungkin dapat dicapai perusahaan dalam 

industri tersebut. 

 

2. Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam 

Dari perspektif islam, etika bisnis merupakan problem yang menjadi 

perhatian penting terutama berkaitan dengan tata cara masyarakat muslim 

berbisnis. Sebagai sumber nilai, islam mengatur bagaimana ketika seorang 

muslim menjalankan bisnisnya agar terhindr dari apa yang dilarang dalam 

aturan agama. 

Menurut pendapat yang dikemukakan Kholidi S, dalam bukunya 

Etika Bisnis Dalam Islam, bahwa “secara substantif sesuai degan 

perkembangan ilmu pengetahuan praktis, kegiatan bisnis terdiri atas 
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legiatan dalam bidang produksi, pemasaran, finansial dan bidang sumber 

daya manusia,” 
53

 

Adapun sumber daya yang dikelola melalui berbagai bidang bisnis 

ditujukan untuk:  

a) Menciptakan dan mengadakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh 

manusia 

b) Mendapatkan pendapatan yang diinginkan lebih besar dari pada biaya 

yang telah dikeluarkan pengelola bisnis. 

c) Menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat. 

d) Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat 

e) Dan lain-lain.
54

 

 

Dari penegasan diatas sesungguhnya kegiatan bisnis yang beraneka 

rgam tidak dapat terlepas dari berbagai hajat masyarakat pada umumnya, 

“Karena bisnis itu sendiri sangat berkaitan erat dengan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia.”
55

 

Ada beberapa aspek terkait dengan islam memnadang etika dalam 

bisnis, antara lain sebagai berikut: 

a. Islam mengajarkan agar dalam bisnis seorang muslim harus senatiasa 

berpijak kepada aturan yang ada didalam agama, utamanya bagaimana 
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pengusaha tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, namun juga bisa 

membina hubungan yang harmonis dengan konsumen atau pelanggan, 

serta mampu menciptakan suasana saling meridhoi dan tidak ada unsur 

eksploitasi.  

Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Al Qur‟an, surat An-Nisa 

sebagai berikut:  

 

                          

            

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

memakan harta sesamamu 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”.(Q.S An-Nisa (4): 29)” 
56

 

Dari makna diatas dapat dipahami bahwa dalam ayat tersebut 

memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan harmonis, saling 

ridho. Menggaris bawah firman Al Quran pada ayat diatas, Kholidi S, 

dalam bukunya etika bisnis dalam islam, mengemukakan bahwa 
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“Kegiatan bisnis akan bernilai sebagai ibadah muamalah kalau kegiatan 

bisnis dilakukan dengan landasan dan pedoman Allah dal Al Quran dan 

Sunnah Nabi SAW.”
57

 

b. bekerja dalam konteks islam harus didasari atau berlandasan kepada 

iman. Dalam kaitan iman, berbisnis tidak semata-mata mengejar 

keuntungan duniawi, melainkan seorang muslim harus senantiasa ingat 

bahwa apapun yang ia kerjakan harus diimbangi dengan komitmen 

kecintaan kepada Allah. Dengan demikian, Iman akan membawa usaha 

yang dilakukan seorang muslim jauh dari hal-hal yang dilarang dalam 

hukum jual beli seperti riba, menipu pembeli dan sejenisnya. 

Al Quran secara tegas menyatakan bahwa seseorang dilarang 

melakukan riba dalam usahanya, sebaliknya dia akan mendapat azab dari 

Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat Al-Imran, dibawah 

ini : 

                         

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.(Q.S. Ali-Imron (3): 130)”
58
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Makna dari ayat tersebut sangat jelas bahwa dalam perspektif 

islam, bebisnis tidaksemata-mata mengejar keuntungan sehingga karena 

alasan ini pengusaha banyak kesempatan melupakan aturan main yang 

semestinya harus dijalankan. 

Memperoleh keuntungan tetap harus didasarkan kepada sikap 

jujur atau tidak menipu dan mengeksploitasi konsumen atau pembeli. 

Hal-hal yang demikian termasuk usaha yang tidak akan berarti disisi-Nya. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran bahwa surat Al Furqon dibawah 

ini: 

                    

Artinya: “ Dan, kami akan perlihatkan segala ama yang akan mereka 

kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu (bagian) debu yang 

berterbangan. (Q.S. Al-Furqan (25): 23)”
59

 

Ayat ini memberikan pengertian bahwa setiap manusia (muslim) 

yang terjun dalam dunia usaha harus senantiasa ingat akan apa yang 

menjadi larangan Tuhan, sebab jika hal ini demikian dilanggar, maka 

usaha yang dilakukannya tidak akan pernah memberikan nilai manfaat 

baik didunia maupun diakhirat 
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Kesimpulannya Peranan dalam etika dalam bisnis sangat penting 

dalam rangka mendorong meningkatkan nilai manfaat bagi semua pihak, 

tidak hanya konsumen atau pekerja, namun juga masyarakat secara 

umum. Etika bisnis bisa menciptakan pola relasi yang seimbang antara 

pengusahaa dan pekerja, konsuen dan lingkungan sekitar, sehingga 

dampak buruk dari eksis usaha bisa diminimalisir. Hal ini mengingat etika 

bisnis merupakan rambu-rambu yang berlaku untuk semua pihak yang 

ingin menjalakna bisnsnya. 

Urgensi bisnis harus dilakukan melalui beberapa hal. Dalam 

perspektif islam, etika bisnis sangat dianjurkan demi terciptanya usaha 

yang selaras dengan perintah Allah. Al quran sebagai sumber terpercaya 

nilai secara tegas menegaskan bahwa seorang muslim yang menjalankan 

bisnis senantiasa menghindari hal-hal yang dilarang seperti melakukan 

eksploitasi, menimbulkan dampak buruk terhadap hubungan dalam 

penjualan dan pembelia, serta diwajibkan senantiasa menajdikan iman 

sebagai landasan dalam menjalankan bisnis yang ditekuninya. 

 

3. Persaingan Bisnis Sesuai Syariah Islam 

Sebagamana kita ketahui, dalam dunia bisnis seorang pebisnis (wira 

usaha) nampaknya tidak dapat terpisahkan dari aktivitas persaingan. 

Dengan kata lain, aktivitas bersaing dalam bisnis antara pebisnis satu 

dengan yang lainnya tidak dapat dihindarkan. Sebagai seorang pebisnis 
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muslim, kita harus memahami kalau dalam ajaran islam dianjurkan agar 

para utamanya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan di 

segala hal, termasuk diantaranya dalam hal bisnis. Oleh karena itu, walupun 

sedang mengalami kondisi persaingan, pebisnis muslim bisa berusaha 

menghadapinya dan tanpa merugikan orang lain. 

Islam sebagai sebuah aturan hidup yanh khas, telah memberikan 

aturan-aturannya yang rinci untuk menghindarkan 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.
60

 

a. Pihak-pihak yang Bersaing 

Manusia merupakan pusat pengendalian bisnis. Ia akan menjalankan 

bisnisnya terkait dengan perdagangan, tentang bisnis yang digelutinya. 

Hal terpenting yang berkaitan dengan faktor manusia adalah segi 

motivasi dan landasan ketika ia menjalankan praktik bisnisnya, 

termasuk persaingan yang terjadi didalamnya.Bagi seorang muslim, 

bisnis yang dia lakukan adalah rangka memperoleh dan 

mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang dia peroleh tersebut 

adalah rezeki yang merupakan karunia yang telah ditetapkan Allah. 
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Rezeki tidak akan lari kemana-mana. Bila bukan rezekinya, sekuat 

apapun orang mengusahakan, ia tidak akan mendapatkannya. 

Tugas kita adalah melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki dengan 

cara yang sebaik-baiknya. Salah satunya dengan jalan berbisnis. Kita 

tidak takut sedikitpun akan kekurangan rezeki atau kehilangan rezeki 

hanya karena anggapan rezeki itu diambil pesaing. 

Firman Allah SWT, dalam Surat Al-Mulk: ayat 15, bahwa : 

 

                             

Artinya: “Dia telah menjadikan bumi ini takluk kepadamu, karenanya 

berlanglang buanalah ke segenap penjurunya, makanlah dari rezeki 

pemebrian-Nya. Kepada-Nya kamu sekalian bakal dibangkitkan 

kembali.(Q.S. Al-Mulk (67): 15)
61

 

Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang dari Allah SWT akan 

menjadi kekuatan ruhiyah yang kokoh dalam berbisnis. Selama 

berbisnis, seorang muslim seantiasa sandarkan segala sesuatunya 

kepada Allah. Manakala bisnisnya memenangkan persaingan, 

bersyukur. Sebaliknya, ketika terpuruk dalam bersaing dan bersabar. 

Intinya, segala keadaan yang dihadapi dengan sikap positif tanpa 
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meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah  perintahkan 

kepadanya. 

Karenanya, seorang muslim akan memandang berbisnis sebagai 

pelaksanaan perintah Allah untuk bertebaran dimuka bumi dalam 

mencari karunianya. Karena itu, tidak terpikir olehnya untuk 

menghalalkan segala cara untuk sekedar “memenangkan” persaingan. 

Baginya, yang disebut persaingan adalah berbuat menjadi terbaik. 

Terbaik dihadapan Allah yang dicapai dengan cara sesuatu rencana 

untuk tetap setia menaati setiap aturan-Nya dalam berbisnis, 

sedangkan terbaik dihadapan manusia dengan menjalankan bisnis 

dengan produk yang bermutu, harga bersaing, dan dengan pelayanan 

total.   

          

Artinya: “Kami sudah jadikan waktu malam sebagai pakaian; Kamii 

sudah jadikan waktu siang untuk mencari penghidupan” (Q.S. An-

Naba : 10-11)
62

 

Dalam hal kerja, islam memerintahkan setiap muslim untuk 

memiliki etos kerja yang tinggi, “Berusaha dan bekerja adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari ajaran islam, sebagian agama yang syamil, 
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maka tidak lengkap keislamaan seseorang tanpaa adanya pekerjaan, 

tentunya yang dimaksudkan adalah pekerjaan tetap maupun 

wirausaha”.
63

 

 

b. Segi Cara Bersaing 

Berbisnis adalah bagian dari muamaalah. Krenanya, bisnis juga tidak 

terlepas dari hukum-hukum yang mengatur msaalah muamlah. 

Karenanya, persaingan bebas yang menghalalkan segala cara 

dihilangkaan karena bertentaangan dengan prinsip-prinsip muamalah 

islam. 

Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak-

pihak lain seperti rekanan bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai hubungan 

interpersonal, seorang pebisnis muslim tetap harus berupaya 

memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. 

Dalam berhubungan dengan rekanan bisnis, setaip pebisnis 

muslimah haruslah memperh
64

atikan hukum-hukum islam yang 

berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dalam berakad, haruslah sesuai 

dengan kenyataan tanpa manipulasi. Misalnya saja, memberikan 

sampel produk dengan kualitas yang sangat baik, padahal produk yang 

dikirimkan itu memeiliki kualitas jelek. 
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Rasulallah SAW, memberikan contoh bagaimana bersaing 

dengan baik. Ketika berdagang, “Rasul tidak pernah melakukan usaha 

untuk menghancurkan pesaing dagangannya. Walaupun ini tidak 

berarti Rasulallah SAW berdagang seadanya tanpa memperhatikan 

daya saingnya, yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan 

sebiak-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual 

dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut”  

Secara alami, hal-hal seperti ini ternyata justru mampu 

meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa 

menghancurkan pedagang lainnya, kecuali itu juga, pemerintah harus 

mampu menjamin terciptanya sistem yang kondusif dalam persaingan. 

c. Produk (Barang dan Jasa) yang Dipersaingkan 

Berapa keunggulan baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

daya saing adalah sebagai berikut:
65

 

1) Produk; usaha bisnis yang dipersaingkan baik barang maupun jasa 

harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan. Kualitasnya 

terjamin dan bersaing. 

2) Harga; Bila ingin memenngkan persaingan, harga produk harus 

kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga 

dengan tujuan menjatuhkan pesaing. 
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3) Tempat; Tempat usaha harus baik, sehat, bersih, dan nyaman. 

Harus juga dihindarkan melengkapi tempat usaha itu dengan hal-

hal yang dihaaramkan untk sekedar enarik pembeli. 

4) Pelayanan; Harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh 

dengan cara yang mendekati maksiat. 

5) Layanan Purna Jual; merupakan servis yang akan 

melanggengkan pelanggan. Akan tetapi, ini diberikan cengan 

Cuma-Cuma atau sesuai deangan akad. 

 

Selanjutnya kita harus melihat dari produk (Barang dan Jasa) 

yang dipersingkan: Produk harus halal, menghidari penipuan, 

kualitasnya terjamin dan bersaing. Harga yang kompetitif. Tempat 

usaha harus baik, sehat, bersih, dan nyaman. Pelayanan harus 

diberikan dengan ramah. Layanan purna jual merupakan servis yang 

akan melanggengkan pelayanan. 

Dari penjelsan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa dalam 

bersaing kita sebagai seorang muslim harus menganggap sebagai 

kewajiban. Tugas tersebut adalah melakukan usaha untuk 

mendapaatkan rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya. 

Selama berbisnis, seorang muslim senantiasa sandarkan segala 

sesuatunya kepada Allah SWT. Segala keadaan dihadapi dengan sikap 
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positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah 

perintahkan kepadanya. 

Sebagaimana teralah memerintahkan umatnya untuk berlomba-

lomba dalam kebaikan. Sedangkan kita lihat dari segi cara bersaing 

adalah persaingan bebas yang menghalalkan segala cara dihilangkan 

karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah islam. 

Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis muslimah 

tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra 

bisnisnya. Menghindari pemebrian suap untuk memuluskan negosiasi, 

setiap pebisnis muslimah haruslah memperhatikan hukum-hukum 

islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dalam pelaksanaan 

bisnis Nabi Muhammad SAW, telah memberikan contoh pelayanan 

yang sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barabf yang dijual 

dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut sebelumnya 

pasti diberitahukan pada pihak pembeli, demikianlah tuntutan berbisnis 

yang telah diteladani oleh Rasulullah SAW. 

 

 

 


