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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Strategi 

Secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu stratos. Jadi 

strategi bisa diartikan sebagai rencana untuk pembagi dan pengguna kekuatan 

meliter dan manajerial pada daerah-daerah untuk mencapai tujuan.
9
 

Sedangkan strategi menurut terminologi, beberapa orang para ahli 

memberikan definisi: 

Menurut Onong Uchayana Efendi mengemukakan strategi pada 

hakikatnya adalah planning dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut, 

strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah saja, 

melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.
10

 

Menurut Ali Hasan strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan 

arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan sumber daya 

perusahaan yang dapat menguntungkan secara actual dalam bisnis.
11

 

Menurut Djaslim Saladin adalah pendekatan secara keseluruhan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah 

aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
12
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B. Teori Pemasaran 

Pemasaran merupakan  salah satu  kegiatan  pokok  yang dilakukan 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yaitu mempertahankan 

kelangsungan hidup untuk berkembang, dan mendapatkan laba. Pemasaran 

juga merupakan faktor penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk 

itu  kegiatan pemasaran  harus dapat memberikan kepuasan  konsumen  jika 

perusahaan  tersebut  menginginkan  usahanya tetap berjalan terus atau 

menginginkan konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap 

perusahaan. Tanpa pemasaran tidak ada yang namanya perusahaan, akan 

tetapi apa yang dimaksud dengan pemasaran itu sendiri orang masih merasa 

bingung.
13

 

Mengenai pemasaran para ahli memberikan devinisi yang berbeda-

beda, di antaranya: 

1. Menurut Kotler dan Keller, pengertian pemasaran adalah sebuah proses 

kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

secara bebas menukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang 

lain.
14 

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

dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan,  

menentukan  harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan 
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jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada 

maupun pembeli potensial.
15

 

3. Menurut Fandy Tjipto, pemasaran adalah seni atau ilmu untuk menjadi 

seorang pemimpin dan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan 

tertentu.
16

 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

mempunyai arti yang lebih luas dari pada penjualan, pemasaran mencakup 

usaha perusahaan yang ditandai dengan mengidentifikasi kebutuhan  

konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan  harga produk yang sesuai, 

menentukan  cara promosi dan penjualan produk tersebut. Jadi,  pemasaran 

juga merupakan  kegiatan  saling  berhubungan  sebagai suatu sistem untuk 

menghasilkan laba. 

Pemasaran merupakan hal yang sangat  penting bagi keberhasilan 

suatu perusahaan. Terdapat falsafah dalam pemasaran yang disebut sebagai 

konsep pemasaran. Definisi konsep pemasaran sebagai berikut: Konsep 

pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan  

kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan.
17  

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemasaran 

adalah memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Konsep pemasaran tersebut dapat  dicapai dengan usaha mengenal dan 
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merumuskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan dalam 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen harus menyusun 

kebijaksanaan produk, harga, promosi dan distribusi yang tepat sesuai dengan 

keadaan konsumen sasarannya. 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran 

yang digunakan perusahaan mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.
18

 

Marketing mix (bauran pemasaran) adalah alat bagi pemasar yang terdiri atas 

berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar 

implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat 

berjalan sukses.
19

 

Marketing mix (bauran pemasaran) merupakan kegiatan pemasaran 

yang dilakukan secara terpadu. Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri-

sendiri tanpa dukungan dari elemen yang lain. Elemen-elemen yang ada dalam 

marketing mix adalah product (produk), price (harga), place (lokasi) dan 

promotion (promosi).
20

 

Maka dengan demikian marketing mix (bauran pemasaran) dapat 

disimpulkan sebagai serangkaian dari pada variabel pemasaran yang dapat 

dikuasai oleh perusahaan atau koperasi yang digunakan untuk mencapai tujuan 

dalam pasar sasaran dan variabel itu terdiri atas “4P”. Di dalam pengambilan 

keputusan dibidang pemasaran hampir selalu berkaitan dengan variabel-

variabel marketing tersebut karena itu marketing mix sangat penting sebagai 
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alat yang dapat dipakai dalam pemasaran praktis variabel-variabel yang 

tergabung dalam marketing mix. 

Daya beli (purchasing power) adalah ukuran nilai mata uang tertentu 

dinyatakan dalam jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli dengan satu unit 

mata uang tertentu.
21

 

1. Produk 

Produk merupakan salah satu elemen penting dalam proses 

marketing (pemasaran), karena produk merupakan elemen yang dijadikan 

sebagai obyek transaksi pemasaran. Definisi produk adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen.
22

 

Pada dasarnya, produk yang dibeli oleh konsumen dapat dibedakan 

menjadi tiga tingkatan, yakni : 

a. Produk inti (core product) yaitu inti dari produk yang merupakan 

harapan yang ingin diperoleh atau didapatkan oleh seorang konsumen. 

Contoh produk inti adalah keinginan atau harapan masyarakat akan 

kemudahan dalam pengaturan pembiayaan pendidikan anak-anak 

mereka di masa yang akan datang.  

b. Produk formal (formal product), yaitu bentuk, kualitas atau mutu, 

merk dan kemasan yang menyertai produk tersebut. Dalam hal ini 

produk formal dapat dicontohkan dengan asuransi pendidikan dengan 

merek dan kualitas yang ada di dalamnya.  
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c. Produk tambahan (augemented product) adalah produk formal dengan 

berbagai jasa yang menyertainya. Dalam hal ini produk tambahan 

dapat dicontohkan dengan pelayanan-pelayanan dalam pembelian 

produk maupun keuntungan-keuntungan tambahan yang dapat 

diperoleh konsumen.
23

 

Suatu produk yang dapat dibeli oleh konsumen harus memiliki 

sebuah konsep produk yang mencakup bentuk fisik produk, perluasan 

produk dan sisi manfaat produk. Bentuk fisik produk dikenal dengan 

istilah tangible, perluasan produk berhubungan dengan pelayanan, harga, 

prestise pabrik, dan penyalurnya atau dikenal dengan istilah extended 

product, dan kemanfaatan produk dikenal dengan istilah generic product. 

Dengan adanya kejelasan konsep produk, maka akan memudahkan 

masyarakat dalam memahami suatu produk.
24

 

Secara lebih spesifik, dengan istilah yang berbeda namun memiliki 

kesamaan substansi, mengklasifikasikan aspek-aspek yang terkandung 

dalam produk sebagai berikut : 

a. Aspek manfaat, yang meliputi :  

1. Manfaat penggunaan  

2. Manfaat psikologis  

3. Manfaat dalam mengatasi permasalahan  

b. Aspek visualisasi produk, yang meliputi:  

1. Atribut dan keistimewaan produk  
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2. Kualitas produk  

3. Corak produk  

4. Kemasan dan label produk  

5. Brand  

c. Aspek menambah nilai produk, yang meliputi :  

1. Garansi  

2. Kemudahan instalansi  

3. Pengiriman  

4. Ketersediaan di pasar  

5. Layanan purna jual.
25

 

2. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.
26

 Philip Kotler 

berpendapat bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan, paling fleksibel, mudah diubah 

dengan cepat, tidak seperti tampilan produk dan perjanjian distribusi.
27

 

Harga sebagai sarana bauran pemasaran yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Untuk merealisasikan 

tujuan tersebut, maka perlu dicapai terlebih dahulu penetapan harga 

dengan tujuan-tujuan sebagai berikut : 

a. Memperoleh laba yang maksimum  

b. Mendapatkan share pasar tertentu  
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c. Memerah pasar  

d. Mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan yang maksimum pada 

tahun itu  

e. Mencapai keuntungan yang ditargetkan  

f. Mempromosikan produk.
28

 

Strategi penetapan harga dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu : 

1) Penetapan harga dengan orientasi biaya, yakni penetapan harga yang 

didasarkan pada besaran biaya produksi dari suatu produk.  

2) Penetapan harga dengan orientasi permintaan, yakni penetapan harga 

yang didasarkan pada persepsi konsumen dan intensitas permintaan 

dan lebih ditekankan pada faktor biaya.  

3) Penetapan harga dengan orientasi persaingan, yakni penetapan harga 

yang didasarkan pada harga yang diterapkan oleh para pesaing.
29

 

Penetapan harga harus dikoordinasikan dengan desain produk, 

distribusi dan penetapan promosi, untuk membentuk program promosi 

pemasaran yang konsisten dan efektif. perusahaan sering menetapkan 

harga terlebih dahulu dan kemudian menjadikannya dasar untuk keputusan 

bauran pemasaran lainnya pada harga yang akan diterapkan.
30

 

Dalam menentukan harga, perusahaan harus mengutamakan nilai 

keadilan. Jika kualitas produknya bagus, harganya tentu bisa tinggi. 

sebaliknya jika seorang telah mengetahui keburukan yang ada dibalik 
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produk yang ditawarkan, harganya pun harus disesuaikan dengan kondisi 

produk tersebut.
31

  

3. Promosi 

Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberikan pengeluaran 

yang meyakinkan kepada calon konsumen tentang barang dan jasa, yang 

mempunnyai tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, 

mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen.
32

 

Pemasaran modern tidak hanya membutuhkan pengembangan 

produk yang baik, memberi harga yang menarik dan membuatnya 

terjangkau oleh pelanggan sasaran. Tetapi perusahaan harus 

berkomunikasi dengan nasabah sekarang dan nasabah potensial dengan 

cara memperkenalkan barang. Untuk berkomunikasi secara efektif, 

spesialis promosi penjualan untuk merancang insentif pembelian, 

berinteraksi dengan pelanggan atau calon pelanggan melalui surat dan 

telepon sehingga dapat memberikan publisitas produk dan pengembangan 

kesan perusahaan.
33

 

Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

manajemen pemasaran dan sering pula dikatakan sebagai proses berlanjut. 

ini disebabkan karena promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan 

selanjutnya dari perusahaan.
34
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Agar barang dan jasa yang kita produksi dikenal, diketahui, 

dibutuhkan, dan diminati konsumen, maka wirausaha harus segera 

melakukan usaha-usaha sebagai berikut :  

1) Memperbanyak saluran distribusi  

2) Memperluas segmentasi atau cakupan  

3) Menata penampilan tempat usaha  

4) Menggunakan cara penyampaian barang seefisien mungkin.
35

 

Promosi sebenarnya tidak dilakukan oleh perusahaan atau penjual 

saja, tetapi juga dilakukan oleh penggunanya juga. Misalnya mereka 

memasang iklan pada sebuah surat kabar untuk mencari barang atau jasa 

yang diperlukan dari pihak lain. Selain itu, pembeli dan penjual dapat 

menggunakan perantara komunikasi seperti biro advertensi untuk 

melaksanakan kegiatan promosi mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa 

pembeli, penjual dan perantara bisa terlibat dalam promosi.  

Promosi yang dilakukan dalam perusahaan harus berdasarkan 

prinsip syariah yang menggambarkan secara riil apa yang ditawarkan dari 

produk-produknya atau servis perusahaan tersebut. Promosi yang tidak 

sesuai dengan kualitas atau kompetensi, contohnya promosi yang 

menampilkan imajinasi yang terlalu tinggi bagi konsumennya, adalah 

termasuk dalam praktik penipuan dan kebohongan. Untuk itu, Promosi 

yang semacam tersebut sangat dilarang dalam syariah marketing.
36
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Sampai saat ini perusahaan dan organisasi dalam mempromosikan 

komoditi dagangannya  sering menggunakan sarana advertensi, promosi 

penjualan, personal selling, dan publisitas. Kenyataannya membuktikan 

bahwa pengaruh promosi lebih besar jika dibandingkan dengan cara-cara 

yang lain. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, 

harus berhati hati dalam melakukan promosi, jangan sampai melewati 

batas syariahnya (menggunakan prinsip kejujuran) dan jangan 

memaksakan kehendak orang lain.
37

 

Kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas yang harus 

dikembangkan dan dipraktekkan oleh pengusaha muslim. Kejujuran dan 

kebenaran terutama sangat penting bagi seorang pengusaha muslim karena 

adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk 

memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak 

penjualan.
38

 Sesuai dengan prinsip syariah, kualitas produk yang diberikan 

harus sesuai dengan yang ditawarkan. Jadi sangat dilarang 

menyembunyikan kecacatan dari produk-produk yang mereka tawarkan.
39

 

1. Fungsi promosi 

a) Memberikan Informasi (Informing ) 

Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk 

baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, 

serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang 

menghasilkan produk atau jasa. Promosi menampilkan peran 
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informasi bernilai lainnya, baik untuk merek yang diiklankan 

maupun konsumennya, dengan mengajarkan manfaat-manfaat baru 

dari merek yang telah ada. 

b) Membujuk (Persuading) 

Media promosi atau iklan yang baik akan mampu 

mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang 

ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk mempengaruhi 

permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi 

keseluruhan kategori produk. Lebih sering, promosi berupaya 

untuk membangun permintaan sekunder, permingtaan bagi merek 

perusahaan yang spesifik. 

c) Mengingatkan (Reminding) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam 

ingatan para konsumen. Saat kebutuhan muncul, yang 

berhubungan dengan produk dan jasa yang diiklankan, dampak 

promosi di masa lalu memungkinkan merek pengiklan hadir di 

benak konsumen. Periklanan lebih jauh didemonstrasikan untuk 

mempengaruhi pengalihan merek dengan mengingatkan para 

konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli merek yang 

tersedia dan mengandung atribut-atribut yang menguntungkan. 

d) Menambah Nilai (Adding Value) 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa 

memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka, inovasi, 
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penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. 

Ketiga komponen nilai tambah tersebut benar-benar independen. 

Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, 

lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran 

pesaing. 

e) Mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan (Assisting) 

Periklanan merupakan salah satu alat promosi. Promosi 

membantu perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses 

penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan 

pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan 

kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Upaya, 

waktu, dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih sedikit 

waktu yang diperlukan untuk memberi informasi kepada prospek 

tentang keistimewaan dan keunggulan produk jasa. Terlebih lagi, 

iklan melegitimasi atau membuat apa yang dinyatakan klaim oleh 

perwakilan penjual lebih kredibel.
40

 

2. Kegunaan promosi 

a) Tindakan menciptakan kegunaan waktu (time utility),yaitu 

kegiatan menambah kegunaan suatu barang karena adanya proses 

waktu atau perbedaan waktu. 

b) Tindakan menciptakan kegunaan tempat (place utility), yaitu 

kegiatan yang merubah nilai suatu barang menjadi lebih berguna 
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karena telah terjadi proses pemindahan barang tersebut dari suatu 

tempat ke tempat lain. 

c) Tindakan menciptakan kepuasan milik (possesion utility),yaitu 

tindakan yang menyebabkan bergunanya suatu barang karena 

telah terjadi proses pemindahan kepemilikan suatu barang dari 

satu pihak ke pihak lain. 

d) Tindakan menciptakan bentuk barang yang dihasilkan (form 

utility), yaitu tindakan yang menyebabkan bergunanya suatu 

barang karena terjadi proses bentuk dari barang tersebut menjadi 

bentuk-bentuk yang lain.
41

 

3. Tujuan promosi 

Tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi sebagai berikut : 

a) Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan 

(category need). 

b) Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu 

produk kepada konsumen (brand awareness). 

c) Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude). 

d) Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand 

purchase intention). 

e) Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain (purchase 

facilitation). 

f) Menanamkan citra produk dan perusahaan (positioning).
42
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Sedangkan menurut Boone dan Kurtz dalam Fendy Yjiptono, 

tujuan promosi adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan informasi 

Menyediakan informasi ini merupakan tujuan strategi 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan hanya menyebabkan 

informasi yang memberitahukan calon pembeli tentang produk 

atau jasa yang akan dipasarkan. 

b. Mendiferensiasikan sebuah produk 

Tujuan dari promosi ini adalah mendiferensiasika roduk 

atau tujuan jasa perusahaan dengan produk atau jasa 

pesaing.  Dengan jasa mengaplikasikan konsep yang disebut 

positioning, pemasar berupaya meraih tempat di dalam benak 

konsumen. Maksudnya yaitu mengkomunikasikan perbedaan-

perbedaan signifikan mengenai atribut, harga, kualitas atau 

mamfaat dari produk atau jasa konsumen. 

c. Menaikkan penjualan 

Menaikkan penjualan adalah tujuan paling umum dari 

strategi promosi.  Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, 

beberapa strategi berkonsentrasi pada merangsang permintaan 

primer, walaupun sebagian menstabilkan penjualan. 

d. Menstabilkan penjualan 

Stabilisasi penjualan adalah tujuan lain dari 

promosi.  Perusahaan biasanya mempromosikan kontes penjualan 
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selama periode penurunan penjualan, dan memotivasi tenaga 

penjualan dengan menawarkan hadiah-hadiah seperti liburan, 

televisi, dan beasiswa kepada mereka yang meraih target-target 

tertentu. 

e. Menonjolkan nilai produk 

Sejumlah promosi diajukan untuk mnonjolkan nilai 

produk dengan menjelaskan manfaat-manfaat kepemilikan dari 

produk yang kurang dikenal kepada pembeli.
43

  

4. Keunggulan marketing mix 

Bagi sebuah perusahaan konsumen memiliki nilai yang sangat 

berharga, karena merupakan target pasar. Berbagai strategi pemasaran 

untuk menarik dan menjaring masyarakat sehingga persaingan antar 

produsen juga pasti sangat tinggi. Sebagai salah satu pilihan strategi 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melalui marketing mix.  

Strategi ini sudah cukup popular, karena perusahaan sudah banyak 

menggunakannya.  

Kelebihan marketing mix bagi perusahaan diantaranya : 

a) Targeting, target merupakan suatu strategi untuk memilih, 

menyeleksi dan menjangkau suatu pasar. 

b) Cost effective, biaya yang dikeluarkan jauh lebih efektif 

mengingat penjualan yang dilakukan berulang dengan target pasar 

yang cukup jelas. 
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c) Flexibility, dapat dilakukan dengan berbagai jenis media. 

d) Long term customers, kesempatan untuk membentuk hubungan 

jangka panjang dengan konsumen dengan melalui database yang 

sudah ada.
44

 

4. Lokasi 

Lokasi atau tempat merupakan sarana yang digunakan untuk 

mendistribusikan produk kepada konsumen. Langkah awal dalam 

perencanaan pemasaran adalah penentuan lokasi. Perencanaan lokasi 

mempunnyai peranan yang sangat penting dan menunjang perkembangan 

perusahaan dan lokasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan 

sebuah perusahaan. Penentuan lokasi akan menentukan sejumlah 

keuntungan-keuntungan, seperti perusahaan akan berada pada posisi yang 

kuat dalam persaingan, kemampuan pelayanan terhadap kebutuhan dan 

keinginan konsumen dan sebagainya. Sebaliknya, kesalahan dalam 

mengambil keputusan penting dalam penentuan lokasi perusahaan, akan 

menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dengan hilangnya modal yang 

telah telanjur ditanam dan tambahan investasi untuk mencari lokasi yang 

lain.
45

 Hal tersebut juga dapat dipertegas dengan pendapat Ujang 

Sumarwan, dkk yang menyatakan bahwa tempat merupakan elemen vital 

yang berhubungan dan berkaitan erat dengan saluran distribusi yang 

digunakan untuk menjangkau target pasar.
46
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Bahwa keputusan mengenai saluran distribusi merupakan salah 

satu salah satu keputusan paling kritis yang dihadapi manajemen. Saluran 

distribusi yang dipilih perusahaan mempengaruhi seluruh pemasaran 

lainnya. Oleh karena itu, manajemen harus dapat memilih saluran 

distribusi dengan memperhatikan kemungkinan linkungan penjualan 

sekarang dan dikemudian hari.
47

 

Pada dasarnya lokasi terbaik adalah jika lokasi tersebut mampu 

memberikan total biaya produksi yang rendah dan mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. Dengan kata lain perencanaan lokasi 

mempunnyai tujuan untuk meminimalkan seluruh biaya produksi dan 

memaksimalkan laba dari pemilihan lokasi tersebut. Hal ini memang tidak 

semudah yang diperkirakan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan 

dalam mempengaruhi perencanaan lokasi, di antaranya adalah :  

1) Faktor-faktor primer  

Faktor primer merupakan faktor yang mempengaruhi langsung 

kepada produksi dan distribusi dari suatu usaha. Seperti ketersediaan 

tenaga kerja, kedekatan dengan konsumen dan transportasi dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

a) Ketersediaan tenaga kerja  

Penentuan lokasi harus mempertimbangkan kedekatannya 

SDM. Tenaga kerja merupakan faktor yang penting bagi suatu 

perusahaan. Karena berhasil dan tidaknya pencapaian tujuan 
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perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja. Setiap daerah 

akan mempunnyai ciri-ciri tenaga yang berlainan, karena pengaruh 

lingkungan, adat dan budayanya.  

b) Kedekatan dengan konsumen  

Sebagai pertimbangan suatu lokasi didekatkan dengan 

nasabah adalah nasabah akan memperoleh kemudahan memahami 

produk, hemat tenaga dalam bertransportasi dan lebih aman 

menitipkan barang yang berharga pada tempat yang jelas dan 

bertanggung jawab atas barang tersebut.  

c) Transportasi  

Sebagai sarana untuk memudahkan nasabah dalam 

bertransaksi, Lembaga Keuangan Syari’ah harus menggunakan 

sistem jemput bola untuk mempermudah dalam bertransaksi atau 

menggunakan jasa lembaga tersebut, oleh karenanya harus 

disediakan media untuk memudahkan aktivitas kepada nasabah 

yang berada jauh dari lokasi.  

2) Faktor-faktor sekunder  

Faktor ini juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi 

diantaranya adalah sikap masyarakat setempat, iklim dan rencana masa 

depan perusahaan dengan penjelasan sebagai berikut: 

a) Sikap masyarakat setempat  

Masyarakat merupakan prespective employe, karena itu 

suatu perusahaan harus memperhatikan sikap atau pandangan 

lembaga keuangan di daerahnya, maka suatu perusahaan asuransi 
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syariah dapat tumbuh dan mendapat keuntungan-keuntungan 

tertentu dari pemilihan lokasi tersebut.  

b) Iklim  

Iklim atau cuaca secara nyata akan mempengaruhi proses 

kegiatan para karyawan. Iklim yang memenuhi standar akan 

meningkatkan performance pekerja yang akan meningkatkan pola 

output kinerja, maka harus ada penanganan iklim agar aktivitas 

kinerja tidak terganggu.  

c) Rencana masa depan perusahaan  

Pada umumnya pendirian perusahaan disertai harapan 

bahwa perusahaan tersebut akan dapat dipergunakan dalam jangka 

waktu yang panjang dan akan berkembang menjadi semakin besar. 

Dengan demikian perlu dipertimbangkan tentang rencana panjang 

mengenai kebutuhan-kebutuhan dan teknik-teknik operasi. 

 

C. Teori Kredit Pemilikan Rumah 

1. Pengertian 

KPR merupakan salah satu upaya bank untuk mendapatkan profit 

berupa bunga. KPR berpotensi menambah pendapatan bank dalam jangka 

yang panjang sesuai jangka waktu pengembalian KPR.
48

 Dalam 

definisinya, KPR adalah singkatan dari kredit Pemilikan Rumah yang 

merupakan bagian dari fasilitasi  bank untuk membeli dan memiliki rumah 

dengan pendanaan atau kredit bank. KPR dianggap menguntungkan karena 
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nasabah dapat memiliki rumah sendiri dengan mencicil. Prinsip KPR 

adalah membiayai terlebih dahulu biaya pembelian atau pembangunan 

rumah dengan pembayaran dilakukan melalui angsuran atau cicilan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran KPR adalah sebagai 

berikut:
49

 

a. Nominal, yaitu jumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. 

b. Jangka waktu pinjaman, yaitu periode yang terletak diantara tanggal 

mulai berlakunya perjanjian kredit dan tanggal pelunasan kredit. 

c. Bunga atas pinjaman 

d. Penalti, adalah biaya tambahan yang harus dibayar oleh debitur jika 

semua  atau sebagian dari pinjaman dilunasi sebelum jatuh tempo. 

e. Finance Charge, setelah pinjaman kredit  disetujui  bank,  maka debitur 

harus melunasi biaya-biaya awal setelah terkait kontrak perjanjian 

kredit bank yang terdiri dari biaya provisi, biaya administrasi, biaya 

asuransi, biaya appraisal dan biaya notaris. 

2. Pembiayaan Pemilikan Rumah 

Salah satu jenis pembiayaan dalam perbankan syariah adalah kredit 

untuk kepemilikan rumah. Dari sisi persyaratan kredit, tidak ada 

perbedaan antara KPR syariah dan konvensional. Semua persyaratan, 

seperti permintaan dokumen dan proses kredit, sama antara keduanya. 

Perbedaan antara KPR syariah dan konvensional adalah cara perhitungan 

kewajiban. Tidak ada perhitungan bunga dalam pembiayaan syariah. Nilai 
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pembiayaan bank syariah adalah nilai pembelian rumah plus margin. 

Bank memberitahukan berapa margin yang akan diambil oleh  bank  

dan  dibebankan  kepada  nasabah.  Margin  diberitahukan  di muka saat 

awal kredit dan tidak berubah selama masa kredit. KPR dalam bank 

syariah lebih dikenal dengan PPR (Pembiayaan Pemilikan Rumah). Ada  

beberapa  jenis  skema  PPR, namun skema yang  paling  banyak diadopsi 

adalah  Jual Beli (skema murabahah).
50

 

 

D. Konsep Pemasaran Dalam Islam 

Konsep pemasaran syariah sendiri sebenarnya tidak berbeda jauh dari 

konsep pemasaran yang kita kenal. Konsep pemasaran yang kita kenal 

sekarang, pemasaran adalah sebuah ilmu dan seni yang mengarah pada proses 

penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian values kepada para 

konsumen serta menjaga hubungan dengan para stakeholders-nya. Namun 

pemasaran sekarang menurut Hermawan juga ada sebuah kelirumologi yang 

diartikan untuk membujuk orang belanja sebanyak-banyaknya atau pemasaran 

yang pada akhirnya membuat kemasan sebaik-baiknya padahal produknya 

tidak bagus atau membujuk dengan segala cara agar orang mau bergabung dan 

belanja. Bedanya adalah pemasaran syariah mengajarkan pemasar untuk jujur 

pada konsumen atau orang lain. Nilai-nilai syariah mencegah pemasar 

terperosok pada kelirumologi itu tadi karena ada nilainilai yang harus 

dijunjung oleh seorang pemasar.  
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Pemasaran syariah bukan hanya sebuah pemasaran yang ditambahkan 

syariah karena ada nilai-nilai lebih pada pemasaran syariah saja, tetapi lebih 

jauhnya pemasaran berperan dalam syariah, dan syariah berperan dalam 

pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang 

berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam 

dunia bisnis, karena dengan profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan 

kosumen. Syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman 

akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga 

diharapkan perusahaan tidak akan serta merta menjalankan bisnisnya demi 

keuntungan pribadi saja ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan 

menawarkan bahkan dapat merubah suatu values kepada para stakeholders-

nya sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya 

sehingga menjadi bisnis yang sustainable seperti tujuan dari pemasaran 

syariah.
51

 

Konsep pemasaran syariah yang ditawarkan oleh Hermawan dan 

Muhammad Syakir Sula di antaranya adalah:  

1) Syariah marketing strategy, untuk memenangkan mind-share, dapat 

dilakukan pemetaan pasar berdasarkan pertumbuhan pasar, keunggulan 

kompetitif dan situasi persaingan. Dari pemetaan potensi pasar 

sebelumnya, dapat dilihat bahwa pasar rasional atau pasar mengambang 

merupakan pasar yang sangat besar. Para pebisnis harus dapat membidik 

pasar rasional yang sangat potensial tersebut. Setelah itu mereka perlu  
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melakukan positioning sebagai perusahaan yang mampu meraih 

mindshare.  

2) Syariah marketing tactic, untuk memenangkan market-share. Ketika 

positioning pebisnis syariah di benak pasar rasional telah kuat, mereka 

harus melakukan diferensiasi yang mencakup apa yang ditawarkan 

(content), bagaimana menawarkan (context) dan apa infrastruktur dalam 

menawarkannya. Langkah selanjutnya para marketer perlu menerapkan 

diferensiasi secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan marketing 

mix (price, product, place and promotion). Hal-hal yang perlu 

dipersiapkan juga, bagaimana pebisnis melakukan selling dalam 

meningkatkan hubungan dengan pelanggan sehingga mampu 

menghasilkan keuntungan finansial.  

3) Syariah marketing value, untuk memenangkan heart-share (kecintaan 

pelanggan terhadap produk). Terakhir, semua strategi dan taktik yang 

sudah dirancang akan berjalan optimal bila disertai dengan peningkatan 

value dari produk atau jasa yang dijual. Peningkatan value di sini berarti 

bagaimana kita mampu membangun brand yang kuat, memberikan service 

yang membuat pelanggan loyal, dan mampu menjalankan proses yang 

sesuai dengan kepuasan pelanggan. Dalam syariah marketing vaalue, 

brand merupakan nama baik yang menjadi identitas seseorang atau 

perusahaan. Contohnya Nabi Muhammad SAW yang terekam kuat di 

pikiran semua orang bahwa beliau adalah seorang al-Amin. Brand itu 

menjadikan Nabi Muhammad lebih mudah untuk mengkomunikasikan 

produknya, karena semua orang telah mempercayai semua kata-katanya. 
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4) Syariah marketing scorecard, untuk menciptakan keseimbangan value 

kepada para stakeholders. Tiga stakeholders utama dari suatu perusahaan 

adalah people, customers, dan shareholders. Ketiga stakeholders tersebut 

sangat penting karena mereka adalah orang-orang yang sangat berperan 

dalam menjalankan suatu usaha. Di dalam pasar komersial (commercial 

market), perusahaan harus bisa mengakuisisi dan meretensi pelanggannya. 

Di dalam pasar kompetensi (competency market), perusahaan harus bisa 

memilih dan mempertahankan orang-orang yang tepat. Sedangkan di 

dalam pasar modal (capital market), perusahaan harus bisa mendapatkan 

dan menjaga para pemegang saham yang tepat. Untuk menjaga 

keseimbangan ini, perusahaan harus bisa menciptakan value yang unggul 

bagi ketiga stakeholders utama tersebut dengan ukuran dan bobot yang 

sama.  

5) Syariah marketing enterprise, untuk menciptakan sebuah inspirasi. Setiap 

perusahaan, layaknya manusia, haruslah memiliki impian. Inspirasi 

tentang impian yang hendak dicapai inilah yang akan membimbing 

manusia, dan juga perusahaan, sepanjang perjalanannya. sebuah 

perusahaan harus mampu menggabungkan antara idealisme dan 

pragmatisme. Perusahaan harus mampu idealistik dan sekaligus 

pragmatis, dan mampu mengimplementasikan kedua hal ini sekaligus dan 

secara simultan, tanpa adanya trade-off.
52
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Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar 

mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan, yaitu kemantapan dari usaha 

itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT. 

Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis 

tidak sebatas keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah 

keuntungan immaterial (spiritual). 

Ada empat karakteristik yang terdapat pada pemasaran syariah:  

1) Ketuhanan (rabbaniyyah)  

Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang 

religius. Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum 

syariat yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, 

sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang 

dilakukan. Dalam  setiap langkah, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan 

harus selalu menginduk kepada syariat Islam. Seorang syariah marketer 

meskipun ia tidak mampu melihat Allah, ia akan selalu merasa bahwa 

Allah senantiasa mengawasinya. Sehingga ia akan mampu untuk 

menghindar dari segala macam perbuatan yang menyebabkan orang lain 

tertipu atas produk-produk yang dijualnya. Sebab seorang syariah marketer 

akan selalu merasa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dihisab. 

Sebagaimana ayat dalam al-Quran yang berbunyi sebagai berikut ini: 

                           

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (7) dan barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya pula. (QS. al-Zalzalah: 7-8). 
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2)  Etis (akhlaqiyyah)  

Keistimewaan lain dari syariah marketer adalah mengedepankan 

masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Pemasaran syariah 

adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral 

dan etika tanpa peduli dari agama apapun, karena hal ini bersifat universal.  

3) Realistis (al-waqi’iyyah) 

Pemasaran syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti 

modernitas, dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel. 

Syariah marketer bukanlah berarti para pemasar itu harus berpenampilan 

ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi. Namun syariah marketer 

haruslah tetap berpenampilan bersih, rapi, dan bersahaja apapun model 

atau gaya berpakaian yang dikenakan. 

4) Humanistis (insaniyyah)  

Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal. 

Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia gar 

derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta 

sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Syariah 

Islam adalah syariah humanistis, diciptakan untuk manusia sesuai dengan 

kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, warna kulit, kebangsaan, dan 

status. Sehingga pemasaran syariah bersifat universal.
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