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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Strategi 

Menurut etimlogi, strategi diartikan teknik atau taktik. Dalam dunia bisnis 

taktik merupakan sekumpulan program kerja yang dibentuk untuk melengkapi 

strategi bisnis. Taktik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari 

sebuah strategi, agar strategi tersebut dapat diterapkan.
9
 

 Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu 

atau seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk 

melasanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai, atau rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
10

 

Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang 

mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk 

mengalokasikan sumber daya dan usaha sebuah organisasi. 

Strategi merupakan rencana berskala besar bagi manajemen organisasi 

yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh, yang ditetapkan 

sedemikian rupa, sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan dalam kondisi persaingan yang semuanya 

diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran orang 

yang bersangkutan. 
11

 

Menurut stoner, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk 

menentukan dan mencapai tujuan organisasi, serta mengimplemetasikan 

misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manajer 

memainkan peranan aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi 

organisasi. 

                                                             
9
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Strategi dan perencanaan yang baik adalah kunci dari keberhasilan 

pemasaran. Perencanaan, dalam strategi harus menghasilkan sesuatu yang 

fleksibel dalam keperluan penempatan tujuan pemasaran itu sendiri. 

Adapun langkah-langkah strategi dalam menjalankan perusahaan, yaitu 

antara lain
12

 

a. Mendefinisikan visi dan misi perusahaan 

b. Merencankan tujuan dan sasaran perusahaan 

c. Merancang fortofolic bisnis 

d. Merencanakan strategi fungsional. 

Tujuan perencanaan strategi adalah agar perusahaan dapat melihat 

secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan 

dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. 

Strategi menurut penulis adalah proses berpikir melalui sebuah analisa 

terhadap internal dan eksternal perusahaan ataupun organisasi yang 

merupakan pandangan jangka panjang, sehingga menghasilkan langkah-

langkah ataupun rentetan kerangka tindakan yang sistematis dan efesien yang 

akan menjadi sebuah bukti-bukti misalnya perusahaan angkutan penerbangan 

penumpang. Produk jasanya adalah angkutan, ssuatu yang tidak berwujud, 

tetapi konsumen mengenal melalui berbagai unsur nyata yang tercakup 

sebagai satu kesatuan, termasuk benda-benda berwujud seperti hiasan interior 

pesawat, makanan dan minuman, desain kursinya dan keseluruhan perangkat 

grafika dari tiket sampai pada pakaian seragam para petugasnya. Segala 

benda-benda itu secara nyata mempengaruhi suasana realitas atau kenyataan 

dari jasa angkutan dalam fikiran seseorang penumpang. 

2. Konsep Pemasaran 

Pemasaran menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan proses, 

cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan. Namun banyak ahli yang 

berbeda berpendapat tentang definisi pemasaran, diantaranya:
13
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 Hendra Riofita, Strategi Pemasaran, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), 20. 
13

 M. Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, (Jakarta : Gema Insani, 2004), 425. 
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1. Menurut Philip Kotler, pemasaran merupakan suatu proses dan manajerial 

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

2. Menurut William J Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari 

kegiatan usaha yang diajukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli potensional.
14

 

Alex S Nifisimito menyebutkan bahwa pemsaran bagaikan jantung 

sebuah perusahaan jika pemasaran suatu perusahaan sampai berhenti karena 

barang/jasa yang dijualnya tidak laku terjual, maka perusahaan tesebut akan 

segera mengalami kesulitan bahkan kegagalan, bila pemasaran berhenti, maka 

berhentilah semua kegiatan perusahaan.
15

 

Pemasaran juga dapat diartikan sebagai setiap kegiatan tukar-menukar 

yang bertujuan untuk memuaskan keinginan manusia. Pemasaran dalam arti 

bisnis adalah sebuah system dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, memberi harga, mempromosikan dan mendistribusikan jasa 

serta barang-barang pemuas keinginan pasar.
16

 Pemasaran juga dimaksudkan 

sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, 

promosi dan distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran 

yang memuaskan tujuan individual dan organisasi.
17

 

Pemasaran diartikan sebagai suatu usaha untuk menyediakan dan 

menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang-orang yang tepat 

pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan komunikasi 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yan bernilai kepada pihak lain.
18
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Definisi pemasaran dapat dibedakan kedalam 2 makna, yaitu makna 

sosial dan makna manjerial. Secara sosial, pemasaran diartikan sebagai suatu 

proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan di inginkan dengan menciptakan dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak terntentu. Dengan kata 

lain pemasaran adalah kegiatan manusia yang di arahkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Sedangkan secara 

manajerial, pemasaran merupakan seni menjual produk dan keseluruhan 

sistem kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan,menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial.
19

 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan 

oleh sebuah perusahaan, baik perusahaan, baik perusahaan barang ataupun 

jasa dalam upaya untuk mempertahankan hidup usahanya. Hal tersebut 

disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, 

dimana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan 

pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlansung dalam 

kaitannya dengan pasar. 

Pemasaran bertujuan untuk menjalin, mengembangkan, dan 

mengkomersialisasikan hubungan dengan pelanggan untuk pelanggan untuk 

jangka panjang sedimikian rupa sehingga tujuan masing-masing pihak dapat 

terpenuhi. Hal ini dilakukan melalui proses pertukaran dan saling memenuhi 

janji.  

Pada hakikatnya, pemasaran berfokus pada upaya mempertemukan 

para penjual dengan pembeli potensional. Persfektif ini mengacu pada 

ekonomika sebagai akar disiplin ilmu pemasaran. Perkembangan berikutnya 

menunjukkan sejumlah bergesaran fokus dari transaksi menuju relasi.
20

 Bila 

dipahami lebih mendalam, semua definisi diatas tidak bertentangan satu sama 

lain dan saling melengkapi keanekaragaman definisi tersebut cenderung 

                                                             
19
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20
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menekankan aspek yang berbeda pula. Meski demikian, pada prinsipnya, 

melalui proses interaksi dan pertukaran nilai muncul begitu banyak produk, 

baik berupa barang atau jasa sebagaimana yang akan kita jumpai sehari-hari. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pemasaran adalah proses sosial yang mempertemukan beberapa yang 

menghasilkan sebuah kegiatan tukar-menukar dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhi atau memuaskan keinginan manusia. Sedangkan pemasaran menurut 

penulis merupakan sebuah upaya penyediaan ataupun penyampaian barang 

atau jasa yang menghasilkan sebuah interaksi sosial antara beberapa pihak, 

baik individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok, yang pada 

akhirnya menghasilkan sebuah kegiatan tukar-menukar dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan ataupun memuaskan keinginan masing-masing pihak. 

3. Jasa 

Jasa adalah setiap kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak lainnya, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan seseorang memiliki sesuatu. Produksinya dapat atau tidak 

dapat terkait pada produk fisik, seperti penyediaan jasa perjalanan ibadah 

umrah dan lain sebagainya.
21

 

Jasa merupakan sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara 

bersamaan. Jadi hasil dari jasa akan dapat dilihat setelah jasa tersebut 

diseleseikan. Perbedaan jasa dengan manufaktur adalah dari sudut serentaknya 

produksi dan konsumsi yang membedakan prilaku jasa dalam operasinya. Jasa 

biasa dibawa ke konsumen ataupun sebaliknya,sehingga konsumen merupakan 

faktor penting dari ketidak pastian yang akan dikendalikan. Selain itu jasa juga 

tidak dapat diproduksi disuatu tempat dan kemudian dikirim ke tempat lain 

maupun disimpan (kecuali jasa informasi). 

Jasa dikenali konsumen hanya berdasarkan realitas, yaitu sesuatu yang 

berwujud. Unsur-unsur jasa bersifat abstrak. Karena sifatnya yang abstrak, 

pihak pemasaran harus berusaha menyajikan jasa sebagai sesuatu yang nyata. 

                                                             
21

 Sentot Iman Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 

88. 



 13 

Realitas biasa diperoleh dengan memelihara, dan membina seperangkat bukti 

yang nyata serta berwujud. Realitas baru dapat dipahami oleh konsumen 

melalui suatu proses dedukasi yang didasarkan kepada keseluruhan kesan-

kesan yang di timbulkan oleh bukti-bukti, misalnya perusahaan angkutan 

penerbangan penumpang. Produk jasanya adalah angkutan,sesuatu yang tidak 

berwujud, tetapi konsumen mengenal melalui berbagai unsur nyata yang 

tercakup sebagai satu kesatuan, termasuk benda-benda berwujud seperti hiasan 

interior pesawat, makanan, dan minuman, desain kursinya dan keseluruhan 

perangkat grafika dari tiket sampai pada pakaian seragam para petugasnya. 

Segala benda-benda itu secara nyata mempengaruhi suasana realitas atau 

kenyataan dari jasa angkutan dalam pikiran seorang penumpang. Sekalipun 

jasa angkutan udara sama saja pada semua perusahaan penerbangan, tetapi 

perbedaan yang terjadi dari sudut pandang konsumen disebabkan oleh cara 

yang berbeda dalam memperagakan bukti-bukti itu. 

Bisnis jasa sangat kompleks, karena banyak elemen yang 

mempengaruhinya, diantaranya sistem internal organisasi, lingkungan fisik, 

kontrak personal, iklan, tagihan dan pembiayaan. Oleh sebab itu, Gronroos 

menegaskan bahwa pemesanan jasa tidak hanya membutuhkan pemasaran 

eksternal. Tetapi juga pemsaran internal dan interaktif. Pemasaran eksternal 

menggambarkan aktivitas. 

4. Marketing Mix 

Marketing Mix adalah kegiatan pemasaran yang terpadu dan saling 

menunjang satu sama lain. Keberhasilan perusahaan dibidang pemasaran 

didukung oleh keberhasilan dalam memilih produk yang tepat, harga yang 

layak, saluran distribusi yang baik, dan promosi yang efektif.  

Pemasaran juga meliputi variable-variabel penting yang menjadi kunci 

utama dalam mencapai tujuan pemasaran yang terdiri dari product,price, 

place, promotion. Variable-variabel tersebut biasa dikenal dengan 4P yang 

disebut dengan marketing mix. 

a. Produk (product) 

Produk adalah barang atau jasa yang biasa ditawarkan dipasar 

untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang 
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dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Pembuatan produk lebih baik 

diorientasikan pada keinginan pasar atau selera konsumen.
22

 

Produk secara garis besar dapat dibagi menjadi produk barang dan 

produk jasa. Produk barang yaitu produk nyata seperti kendaraan 

bermotor, computer, alat elektronik atau produk lainnya yang bersifat 

konkret merupakan contoh dari produk barang. Sementara produk jasa 

sifatnya abstrak namun manfaatnya mampu dirasakan. Hal ini penting dari 

pemasaran yaitu produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Contoh 

dari produk jasa yaitu pelayanan kesehatan, pangkas rambut dan produk 

jasa lainnya, sehingga pemasar harus mampu melakukan inovasi 

pemasaran yang cocok untuk pemasaran jasa. 

Produk yang bersifat jasa memiliki strategi tersendiri dalam 

pembentukan produknya. Strategi jasa memberikan suatu pandangan 

tentang jasa apa yang harus diadakan oleh suatu perusahaan. Hal ini 

menggambarkan arah bisnis yang dirasakan oleh pelanggan dan karyawan, 

atau paling tidak bagaimana mereka harus memandangnya. Kunci dari 

desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang 

terkait dalam jasa. Dalam merancang jas, seorang pemasar harus secara 

seksama membaca harapan-harapan pelanggan.
23

 Sebagai contoh 

manajemen pemasaran pada suatu Travel dalam meningkatkan jumlah 

jamaah umrahnya yaitu dengan cara menawarkan produk yang Travel 

punya untuk ditawarkan kepada konsumen untuk melaksankan Perjalanan 

Ibadah Umrah. Oleh karena itu pemasar harus merancang dengan seksama 

setiap jasa yang akan di tawarkan agar dapat memenuhi keinginan dari 

para pelanggan atau konsumen. 

Efektifitas perencanaan marketing mix sangat tergantung pada 

kemampuan memilih target pasar sehingga mampu memuaskan konsumen 

yaitu dengan beberapa faktor
24
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1. Pelayanan, yaitu berfokus kepada pelayanan yang akan diberikan. 

Contohnya seperti apa maskapai penerbangan dan menyediakan 

layanan komunikasi dalam penerbangannya. Berapa hotel yang 

menyediakan pembuatan teh dan kopi pribadi di dalam kamar hotel 

dan sekarang menjadi bagian integral dari produk akomodasi yang 

ditawarkan, khusunya jika pelayanan kamar terbatas pada jam-jam 

tertentu. 

2. Kualitas, mencakup pada penentuan standar kualitas produk dan 

penerapan metode tertentu dalam level tertentu. Hal ini berimbas pada 

reputasi perusahaan yang baik dan menghindari persepsi resiko pada 

konsumen. Penyediaan produk dan layanan yang berhasil dalam 

usahanya jika mampu memberikan produk dan layanan yang memiliki 

kualitas yang baik. 

3. Jangkauan produk, hal ini menyangkut keputusan sejauh mana 

kombinasi produk yang berbeda akan cocok dengan produk secara 

keseluruhan dari perusahaan yang ditawarkan dipasaran. Misalnya 

perusahaan harus memperhitungkan sejauh mana sebuah produk cocok 

untuk dipasangkan dengan produk lainnya sehinga tercipta bauran 

yang pas. 

4. Merk, merk yang sudah dikenal dengan baik dan dihubungkan dengan 

tingkat kepuasan konsumen dapat meningkatkan imej dan nilai produk. 

Jika merk yang kita buat berkorelasi baik dengan tingkat kepuasan 

konsumen yang tinggi, hal ini akan menimbulkan loyalitas konsumen.  

5. Keunggulan, alasan konsumen memilih sebuah produk tentu karena 

mengharapkan produk yang dibelinya memiliki keunggulan dibanding 

produk lain.  

b. Harga (price) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen 

untuk mendapatkan suatu produk guna memenuhi kebutuhan dan 

keinginan yang belum terpuaskan.
25
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Sebelum dapat menentukan harga, perlu di identifikasi terlebih 

dahulu nilai dari produk. Nilai dalam hal ini adalah nilai kepuasan 

seseorang terhadap produk yang dibelinya. Dalam arti kata berani 

membayar harga tinggi maka akan menerima nilai kepuasan yang tinggi. 

Beberapa pelanggan mempersepsikan nilai dengan harga yang 

murah. Semakin murah harga suatu produk, maka akan semakin besar 

nilainya. Dalam konteks ini, dapat dilihat pada perusahaan jasa 

penerbangan atau retail pakaian yang sering memberikan diskon untuk 

memaksimalkan nilai pelanggan. 

Masalah harga jual merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

menetukan bagian pasar dan tingkat keuntungan dari pada perusahaan. 

Harga barang dan jasa yang akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan 

jasa baik yang dihasilkan maupun yang dibutuhkan konsumen. 

Kebijakan penentuan harga tidak dapat dipertimbangkan secara 

terpisah dengan tidak melihat kembali tujuan utama perusahaan, dalam 

teori usaha yang klasik, tujuan pokok bisnis terutama untuk meningkatkan 

tindakan secara sistematis akan memperbesar jumlah laba, yakni selisih 

antara harga jual dan biaya yang tidak tetap dari masing-masing unit yang 

di kalikan jumlah banyaknya unit yang laku terjual pada harga tertentu. 

Program umrah pada dasarnya bergantung pada fasilitas dan 

musimnya (waktunya di awal, pertengahan, akhir, dan liburan). Jadi yang 

membedakan tersebut yaitu fasilitas yang diterimanya, musimnya, lama 

perjalanan dan jumlah orang (sendiri, berdua, mapun kelompok) 

Dengan demikian yang dapat membedakan dari setiap program 

yang ditawarkan yaitu: 

1. Fasilitas dan layanan pembimbing serta akomodasi yang diterima 

2. Jumlah orang perkamar 

3. Lamanya perjalanan 

4. Banyaknya tujuan tambahan 

c. Tempat/ distribusi (place/distribution) 

Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan 

produksi dan konsumsi, sehingga barang atau jasa dapat sampai ke tangan 
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konsumen. Penempatan suatu produk atau jasa sangat mempengaruhi 

tingkatan harga, semakin bagus suatu tempat tersebut maka berdampak 

akan semakin tinggi nilai suatu produk. 

Dalam sektor jasa, sebuah perusahaan jasa untuk meningkatkan 

jumlah jam’aah dan menambah jamaah baru atau mempertahankan 

jama’ah yang pernah mengikuti program umrah yaitu dengan 

mempesiapkan sistem dan pendukung, diantarnya: 

1) Mempunyai daftar alumni jama’ah atau calon jama’ah  

2) Mempunyai data profesi pekerjaan jama’ah dan jama’ah biasanya bisa 

dikategorikan dari kalangan bawah, menengah dan atas. Terdiri dari 

nama, alamat, dan nomor telepon dan lain-lainya. 

3) Melakukan pemasaran ketika berlansungnya Training 

4) Mencatat nama jamaah’ah yang ditelepon atau dikunjungi 

d. Promosi (promotion) 

Bagi produsen, 
26

promosi adalah kegiatan untuk 

mengimformasikan produk, membujuk konsumen untuk membeli serta 

mengingatkan konsumen agar tidak melupakan produk. Sementara bagi 

konsumen. Promosi adalah komunikasi antara produsen dan konsumen. 

Kegiatan dalam promosi ini pada umumnya adalah periklanan, personal 

selling, promosi penjulan, pemasaran lansung serta hubungan masyarakat 

dan publitas. 

Tujuan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yaitu untuk 

dipasarkan. Bagaimanapun baiknya mutu suatu barang dan barang tersebut 

sangat dibutuhkan oleh konsumen, tetapi tidak dikenal oleh konsumen atau 

perusahaan tidak memperkenalkan produk melalui promosi, maka 

perusahaan sulit menciptakan permintaan bagi produnya. 

Maka oleh itu perlunya dilaksanakan promosi, yang mana kegiatan 

promosi ini tidak hanya sekedar memperkenalkan produknya kepada 
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konsumen atau masyarakat, akan tetapi juga dimaksudkan supaya 

konsumen tersebut dapat dipengaruhi untuk melakukan pembelian. 

Promosi adalah suatu cara penyempaian informasi kepada calon 

konsumen yang diharapkan akan membeli produk yang ditawarkan. 

Perusahaan dapat melakukan promosi dnegan menggunakan saran-sasarn 

promosi antara laing: 

a. Personal selling 

Personal selling yaitu kegiatan promosi yang dilakukan secara 

lisan dalam perusahaan satu atau lebih kepada calon pembeli. 

b. Periklanan 

Periklanan yaitu kegiatan promosi yang menggunakan media 

yang dibayar seorang penjual keputusan periklanan. Periklanan terdiri 

dari penetapan sasaran, keputusan, anggaran, pesan, media dan 

avaluasi hasilnya. 

c. Promosi penjualan 

Promosi penjualan adalah kegiatan promosi yang dilakukan 

untuk mendorong pembelian oleh konsumen serta untuk mencapai 

pemakai, pengecer efektif. 

Semakin gencar kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan, 

maka semakin besar peluang produk tesebut dikenal oleh konsumen. 

Keadaan ini akan mendorong konsumen melakukan pembelian 

dikarenakan mereka telah mengetahui betul manfaat dari produk tersebut. 

Sebagai perusahaan biro perjalanan umrah sebuah travel harus 

mempunyai cara-cara promosi yang berbeda-beda dengan segmen pasar 

yang berbeda pula. Salah satunya yaitu dengan cara mengunjungi berbagai 

perusahaan baik dalam hal kerjasama atau hal pemasaran umrah, dan 

sehingga bisa meningkatkan jumlah jamaah di sebuah perusahaan 

tersebut.
27

 

Selain melakukan beberapa kegiatan dalam aktivitas promosi 

dengan ditunjang oleh beberapa media pendukung, melakukan kerjasama 
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dengan pihak lain juga merupakan suatu strategi yang efektif dalam 

meningkatkan penjualan. Kerja sama merupakan suatu alat untuk 

meningkatkan keuntungan suatu perusahaan. 

Selain 4 variabel diatas, dalam pemasaran jasa terdapat 3 variabel 

tambahan dalam marketing mix, yang biasanya dikenal dengan 7P dalam 

marketing mix jasa, antara lain: 

a. Orang (people) 

Personal yang menyampaikan jasa merupakan elemen kunci 

dalam memberikan pengalaman positif dan berkesan bagi pelanggan. 

Oleh karena itu perusahaan jasa dapat membedakan dirinya dengan 

cara merekrut dan melatih karyawan yang lebih mampu dan lebih 

dapat diandalkan dalam berhubungan dengan pelanggan dari pada 

karyawan pesaingnya.
28

 

Dessler menyusun tahapan dalam proses penarikan kedalam 5 

tahapan utama, antara lain tahap perencanaan dan peramalan 

pekerjaan, tahapan identifikasi, pelamar melengkapi formulir lamaran, 

melakukan seleksi atau tes, wawancara dan menentukan pilihan.
29

 

Dalam proses rekruitmen, beberapa perusahaan menetapkan 

beberapa kriteria atau syarat khusus yang harus dipenuhi oleh calon 

karyawan. Perusahaan menawarkan sebuah pekerjaan dengan imbalan 

dan persyaratan tertentu dan memiliki ekspektasi tertentu pula 

mengenai tipe orang-orang yang sedang dicari. 

Setelah melakukan proses rekruitmen, karyawan perlu di bina 

dan dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan keterampilan melalui pelatihan yang diperlukan untuk 

dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. 

b. Bukti Fisik (physical evidence) 

Pelanggan jasa sering kali sukar menilai kualitas jasa 

implikasinya, penyertaan buki fisik kualitas jasa dalam wujud fitur 
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fisik yang dapat dilihat pelanggan (seperti dekorasi, brosur, seragam 

karyawan, kualitas komunikasi, ruang tunggu yang nyaman, bentuk  

bangunan yang tampak megah dan profesional, fasilitas pendingin 

ruangan, peralatan canggih yang digunakan, dan sebagainya), berperan 

penting dalam meyakinkan pelanggan bahwa mereka menerima 

karyawan berkualitas prima. 

c. Proses (process) 

Dalam proses penyampaian jasa yang superior,maka pelanggan 

terlibat kedalam proses penyampaian jasa, sehingga mereka perlu 

memahami perannya dengan baik. Sementara itu teknologi memainkan 

peran strategi dalam penyampaian layanan secara online. 

Dalam menyampaikan pesan melalui media, komunikator 

ditutntut lebih matang dalam merencanakan dan mempersiapkan 

sehingga dapat meminalisir kesalahan dalam komunikasi, artinya 

keberhasilan komunikasi dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang ada. 

Untuk itu, ada beberapa faktor yang harus dimiliki oleh komunikator, 

komunikator harus mengetahui sifat-sifat komunikan yang akan dituju 

dan memahami sifat-sifat media yang akan digunakan.
30

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa dengan penggunaan teori marketing mix dalam pemasaran 

merupakan strategi yang sangat efektif dan efesien untuk memenangkan 

persaingan, sebab dengan pemanfaatan dan mengkombinasikan 7 variabel 

marketing mix jasa yang terdiri dari product, price, place, promosi, 

physical evidence,people dan proses telah mewakili seluruh proses-proses 

pemasaran yang ada sehingga dapat memudahkan suatu perusahaan untuk 

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang mereka miliki untuk 

meningkatkan keunggulan bersaing serta meningkatkan omset penjualan 

suatu perusahaan demi pencapaian tujuan utama perusahaan, yaitu 

memperoleh keuntungan. 
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Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 

mendapatkan indikator-indikator dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Strategi penetapan produk 

2. Staretgi penetapan harga 

3. Staretgi penetapan proses distribusi 

4. Staretgi penetapan kegiatan promosi 

5. Staretgi meningkatkan kualitas karyawan (people) 

6. Staretgi pemberian bukti fisik (physical evidence) 

7. Strategi penyampaian jasa  

8. Staretgi penetapan harga 

5. Jama’ah Umrah 

Jama’ah berasal dari al-ijtima’ yang bermaksud berkumpul atau 

bersatu. Namun jika lafadz jama’ah di rangkaian dengan as-sunnah, 

menjadi ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud dengan jama’ah 

adalah pendahulu umat ini yang terdiri dari para sahabat, tabi’in dan tabiun 

dan tabi’in yang bersatu mengikuti kebenaran yang jelas daripada 

Kitabullah dan sunnah Rasul-NYA s.a.w.
31

 Sedangkan umrah dari segi 

bahasa ialah berkunjung. Yaitu mengunjungi kota Makkah untuk 

melaksanakan ibadah (seperti thawaf dan sa’i) dengan melakukan tata cara 

tertentu dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Jadi Jama’ah umrah adalah sekelompok orang yang berkumpul 

atau bersatu untuk mengunjungi kota Makkah untuk melaksanakan ibadah 

umrah dengan melakukan tata cara tertetu dengan rukun-rukun dan syarat-

syarat yang telah di tentukan. 

Dalam menjalankan suatu usaha tentu perusahaan menginginkan 

kesuksesan bagi usahanya. Peningkatan jumlah jamaah merupakan salah 

satu kesuksesan yang harus di capai oleh perusahaan dari tahun ke tahun. 
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Karena jika peningkatnya jumlah jamaah akan menambah pendapatan 

yang akhirnya akan meningkatkan laba bagi perusahaan.
32

 

Sebuah perusahaan jasa khususnya di bagian travel bersaing 

dengan perusahaan jasa travel lainnya untuk menarik simpati calon 

jamaah. Dan untuk memenangkan persaingan ini tentunya perusahaan jasa 

travel mempunyai strtegi pemasaran yang berbeda untuk melakukan 

sosialisasi dengan berbagai perusahaan, mengikuti pameran, bekerja sama 

dengan dengan media cetak dan elektronik berlansung. 

Ada beberapa cara untuk mendapatkan jamaah yang di inginkan: 

1. Mengarahkan seluruh karyawan sebagai Marketer 

Dalam hal ini seluruh karyawan harus diarahkan untuk menjadi 

seorang marketer artinya seluruh karyawan ditugaskan untuk menawarkan 

produk dari subuah travel tersebut melalui menyebarkan brosur kepada 

keluarga, teman, maupun kepada masyarakat lainnya, tidak hanya itu 

seluruh karyawan juga menyebar luaskan informasi mengenai harga, 

tanggal keberangkatan. 

2. Pelatihan marketing 

Pelatihan marketing yaitu memberikan pelatihan kerja yang baik 

akan berkonstribusi kepada keberhasilan perusahaan. Dan dalam hal ini 

terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pelayanan serta 

teknik atau strategi marketing sesuai dengan perkembangan peraturan bagi 

perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan dan prosedur administrasi 

pada sisi lainnya. Misalnya seperti pelatihan dokumen dan ticketing. 

Komitmen perusahaan untuk memberikan npelayanan yang sangat 

baik, maka pererutan para petugas marketing pelayanan pelanggan perlu 

lebih diperhatikan. Dalam artian orang yang direkrut bukan orang yang 

hanya memahami tugasnya saja, akan tetapi juga harus memiliki penilaian 

yang baik dan nyaman dengan keputusan yang diambilnya sendiri.  
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3. Program Training di Mekkah dan Madinah 

Melakukan Training di Mekkah dan Madinah merupakan program 

yang paling diutamakan oleh sebuah perusahaan jasa travel, karena hal 

inilah yang membedakan dengan Travel lainnya. Tidak hanya itu dalam 

strategi meningkatkan jumlah jamaah program ini menjadi selling point 

bagi marketing dalam meningkatkan jumlah jamaahnya. 

4. Sosialisai program umrah 

Sebuah perusahaan jasa travel harus melakukan sosialisai di 

berbagai perusahaan seperti pameran, media cetak dan elektronik. Dan 

untuk meningkatkan jumlah jamaah perlu adanya pelayanan,program dan 

meningkatkan lagi yang lebih maksimal terhadap jamaah umrah, selain itu 

travel juga harus mempunyai cabang pembantu ke berbagai tempat dan 

pelosok, sehingga apa yang diharapkan sesuai dengan keinginan.  

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-

penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevannya dengan judul di atas. 

Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan 

penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul:
33

 

Pertama, “strategi pemasaran program umrah dalam upaya 

meningkatkan jumlah jamaah pada ESQ Tours and Travels 165” Jakarta 2015 

Karya Aceng Ahmad Fahluroji. Skripsi ini membahas tentang strategi 

pemasaran pada perusahaan secara umum serta melakukan perbandingan 

untuk mengetahui apakah prosedur strategi pemasaran pada perusahaan secara 

umum serta melakukan perbandingan untuk mengetahui apakah prosedur 

strategi pemasaran yang digunakan oleh ESQ Tour and Travel mengikuti teori 

atau memiliki straegi pemasaran sendiri. Berbeda dari penelitian yang 

dilakukan oleh Aceng Ahmad Fahluroji tersebut, selain dari segi objek yang 

berbeda, penelitian ini membahas tentang strategi pemasaran yang berfokus 
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pada pemasaran biro haji dan umrah khususnya menawarkan produk kepada 

jamaah.
34

 

Kedua “ Analisis Startegi Bauran Pemasaran Haji Dan Umrah Pada 

PT. NRA Tours Dan Travel Jakarta Selatan”,Jakarta 2013 Karya Muhammad 

Yusuf Sayudi skripsi ini membahas tentang strategi pemasaran yang dilakukan 

oleh PT. NRA Tours Dan Travel Jakarta Selatan dalam memasarkan 

produknya umah berdasarkan 4 variabel bauran pemasaran yaitu product, 

price, place dan promotion. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Yusuf Sayudi tersebut, penelitian ini berfokus kepada strategi 

pemasaran pada perusahaan jaa dengan menggunakan teori marketing mix jasa 

yang meliputi 7 variabel antar lain: product, price,place, promotion, people, 

physical Evidence dan prosses. 

 Berbeda dari dua penelitian di atas, selain dari segi objek yang 

berbeda, penelitian ini menekankan pada strategi pemasaran pada perusahaan 

pelayanan jasa yaitu menawarkan produk yang dimilikinya dan menyediakan 

lembaga jasa penyelengaran ibadah umrah. Dengan tujuan penelitian ini untuk 

mengkaji bagaimana strategi Pemasaran PT. Mudaris Mandiri Wisata dalam 

Meningkatkan Jumlah Jamaah umrah Di Kota Pekanbaru. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas 

tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam 

menjawab pertanyaan penelitian. 
35

Kerangka berpikir itu bersifat operasional 

yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pertanyaan-

pertanyaan logis. Di dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah 

penelitian yang telah di identifikasikan dalam kerangka teoritis yang relevan 

dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif 
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terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam 

berpikir yang selalu digunakan baik dalam berpikir sehari-hari maupun 

berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah yaitu : pertama dedukasi, proses 

berpikir yang menggunakan proses-proses umum bergerak menuju khusus. 

Dari umum ke khusus. Kedua induksi, proses berpikir yang menggunakan 

premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke 

umum.
36

 

Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir 

merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan 

masalah yang telah di identifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga 

diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek 

permasalahan. Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa Kerangka 

pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
37

 

Kerangka berpikir merupakan kerangka penalaran logis, urutan 

berpikir logis sebagai suatu ciri dari cara berpikir ilmiah yang digunakan dan 

cara menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah. PT. Mudaris 

Mandiri Wisata Pekanbaru dalam meningkatkan jumlah jama’ah. Dasar 

penelitian ini adalah adanya kerangka konseptual yang menjelaskan Strategi 

Pemasaran PT. Mudaris Mandiri Wisata Pekanbaru dalam meningkatkan 

jumlah jama”ah umrah melalui strategi pemasaran tertentu. 
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dalam meningkatkan 

jumlah jama’ah umrah 

PT. Mudaris Mandiri Wisata 

Kota Pekanbaru 

Marketing Mix 

Jasa 

1. Strategi  bentuk penawaran 

paket 

2. Strategi penetapan harga 

3. Strategi proses distribusi 

paket perjalanan umrah 

4. Strategi penetapan kegiatan 

promosi 

5. Strategi meningkatkan 

kualiats karyawan (people) 

6. Strategi pemberian bukti 

fisik (physical evidence) 

7. Strategi pemberian jasa  

pelayanan (process) 


