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BAB III 

MARKETING MIX DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Strategi  

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategeia ( stratos = militer; 

dan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang 

jendral. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering 

diwarnai perang, di mana jendral dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan 

perang agar dapat selalu memenangkan perang.
1
 

Strategi adalah langkah – langkah yang harus dijalankan oleh suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuan.
2
Strategi juga dapat didefinisikan sebagai 

program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan 

mengimplemtasikan misinya. 

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr (1995) yang dikutip oleh 

Fandy Tjiptono strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang 

berbeda, yaitu: 

1. Dari prespektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan 

(intends to do). 

2.  dari prespektif apa yang organisasi akhirnya lakukan 

(eventually does ).
3
 

                                                             
1
 Fandy Tjiptono, Strategi Pemsaran ,( Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), h.3 

2
Kasmir, Kewirausahaan Edisi Revisi (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.186 

3 Fandy Tjiptono,Loc.Cit 
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Berdasarkan prespektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan 

sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan 

mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini 

adalah bahwa para manejer memainkan peranan aktif, sadar dan rasional 

dalam merumuskan strategi organisasi. 

Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai 

pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang 

waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun 

strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini 

diterapkan bagi para manejer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi 

dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. 

 

B. Pengertian Marketing Mix 

Marketing mix ( bauran pemasaran ) merupakan kegiatan pemasaran 

yang dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara 

bersamaan di antara elemen – elemen yang ada dalam marketing mix itu 

sendiri. Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri – sendiri tanpa dukungan 

dari elemen yang lainnya.
4
 

Marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen.
5
 

                                                             
4
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5
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Bauran pemasaran ialah serangkaian variabel pemasaran terkendali 

yang dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang dikhendaki 

perusahaan dari pasar sasarannya.
6
 

Selain itu, bauran pemasaran (Marketing mix) juga mengandung 

pengertian yaitu kumpulan ayat pemasaran tektis terkendali yang dipandukan 

perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. 

Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat 

dikelompokkan menjadi empat variabel  yang disebut dengan “empat p” 

product (produk), price( harga), place (tempat), dan (promosi) promotion.
7
 

Bauran pemasaran merupakan interaksi empat variabel utama dalam  

sistem pemasaran : produk/jasa, penentuan harga, distribusi, dan promosi. Arti 

penting dari tiap variabel tersebut berbeda tergantung pada industri, misi 

perusahaan, sifat pasar, dan ukuran perusahaan, maupun sejumlah faktor 

lingkungan.
8
 

Bauran pemasaran terdiri dari segala hal yang bisa dilakukan 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan atas produknya. Beberapa 

kemungkinan itu bisa dikumpulkan ke dalam empat kelompok variabel yang 

dikenal sebagai “empat p” produk; harga (price); tempat (place); dan 

                                                             
6
Philip Kotler,  Marketing , (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1999) Jilid 1, h.41 

7
Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Pt.Gelora  Aksara Pratama, 
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promosi.
9
 Marketing mix merupakan strategi kombinasi yang dilakukan oleh 

berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran
10

.  

Dengan demikian marketing mix ( bauran pemasaran ) dapat ditarik 

kesimpulan yaitu serangkaian kegiatan pemasaran yang dilakukan secara 

terpadu dan terkendali untuk menghasilkan tanggapan yang dikehendaki oleh 

perusahaan di pasar sasaran serta untuk mempengaruhi reaksi konsumen. Di 

mana di dalamnya terdapat elemen – elemen marketing mix yang dikenal 

dengan “ empat p” yaitu, produk, harga, tempat, dan promosi. 

C. Minat Beli 

1. Pengertian Minat Beli 

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli 

suatu merek  atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan pembelian. 

Mehta mendefinisikan minat beli sebagai  kecenderungan 

konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan pembelian.
11

 

Minat beli adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu dalam waktu tertentu. Minat 

                                                             
9
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Http://Adityolaksono26.Blogspot.Co.Id/2015/03/Pengertian-Minat-Beli-Dan-Faktor-

Faktor.Html Minggu 03  Juli 2016 Jam 11.07 
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beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang 

membentuk suatu persepsi . Minat beli menciptakan suatu motivasi yang 

terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat 

kuat. 

Swastha dan Irwan mengemukakan minat beli berhubungan 

dengan perasaan dan emosional, bila seseorang merasa puas dalam 

membeli barang atau jasa maka itu akan memperkuat minat beli, 

ketidakpuasaan biasanya menghilangkan minat. Minat beli yang ada dalam 

diri konsumen merupakan fenomena yang sangat penting dalam kegiatan 

pemasaran, minat beli merupakan suatu prilaku konsumen yang 

melandaskan suatu keputusan pembelian yang hendak dilakukan.
12

 

2. Indikator Minat Beli 

Menurut Ferdinand, minat beli dapat diidentifikasi melalui 

indikator-indikator sebagai berikut:
13

 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 
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Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/Viewfile/2023/1609, Minggu 03 

Juli 2016, jam 17.00 
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seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. 

Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk 

preferensinya. 

d.  Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan 

mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk 

tersebut.  

3. Faktor-Faktor Minat Beli 

Minat beli adalah suatu tahapan terjadinya keputusan untuk 

membeli suatu produk. Individu dalam mengambil keputusan untuk 

membeli suatu barang atau jasa ditentukan oleh dua faktor yaitu:  

a. Faktor luar atau faktor lingkungan yang mempengaruhi individu 

seperti lingkungan kantor, keluarga, lingkungan sekolah, dsb. 

b. Faktor dalam diri individu, seperti kepribadiannya sebagai calon 

konsumen. 

Dalam membeli suatu barang, konsumen dipengerahui oleh 

beberapa faktor, di samping jenis barang, ekonomi juga dipengaruhi oleh 

faktor psikologis seperti motif, keyakinan, minat, kepribadian, angan-

angan, dsb. Philip Kottler mengemukakan bahwa perilaku dipengaruhi 

oleh empat faktor utama yaitu:
14

 

a.  Faktor Kebudayaan ( budaya, sub-budaya dan kelas sosial)  

b.  Faktor Sosial (kelompok  refensi, kelurga, status dan peranan sosial)  
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c.  Faktor Pribadi( usia dan daur hidup, pekerjaannya, kondisi ekonomi, 

gaya hidup, kepribadian dan konsep diri) 

d. Faktor Psikologis ( motivasi, pesepsi, belajar,kepercayaan, dan sikap) 

D. Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
15

 

Masyarakat di satu sisi adalah pengguna barang dan jasa (mewakili 

konsumen), untuk memuaskan kebutuhan (needs) dan keinginan 

(wants)nya.
16

 Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai minat nyata 

atau yang masih terpendam atau yang memberikan dampak terhadap 

kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran-sasarannya.
17

 

Pengertian konsumen menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-

undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain , maupun makluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan 
18
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2. Ciri-Ciri Konsumen 

Ciri-ciri konsumen ada dua wujudnya :
19

 

a. Personal Consumer, yaitu Konsumen ini membeli atau menggunakan 

barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri. 

b. Organizational Consumer, yaitu Konsumen ini membeli atau 

menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan 

menjalankan organisasi tersebut. 

 

E. Unsur – Unsur Marketing Mix 

1. Produk 

Produk secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dapat 

memenuhi  kebutuhan dan keinginan pelanggan. Artinya, apapun 

wujudnya selama itu dapat memenuhi keinginan pelanggan dan kebutuhan 

kita katakan produk. 

Philip Kotler mendefinisikaan produk sebagai sesuatu yang dapat 

ditawarkan  ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk 

digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan.
20

 

Dari pengertian ini dapat dijabarkan bahwa produk merupakan 

sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, yang ditawarkan ke konsumen 

agar diperhatikan, dan dibeli oleh konsumen. Menawarkan produk ke 
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pasar adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Di 

dalam strategi marketing mix, strategi produk  merupakan  unsur paling 

penting, karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. 

Pada dasarnya produk yang dibeli konsumen dapat dibedakan atas 

tiga tingkatan, yakni :
21

 

a. Produk Inti ( Core Product) yaitu inti dari produk yang merupakan  

harapan yang ingin diperoleh atau didapatkan oleh seorang konsumen . 

contoh produk ini 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,merek dan kemasan yang menyertai produk tersebut. Dalam hal 

ini produk formal dapat dicontohkan dengan asuransi pendidikan 

dengan  merek dan kualitas yang ada didalamnya. 

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-kuntungan tambahan yang 

dapat diperoleh konsumen. 

Di samping perusahaan melakukan perencanaan produk yang 

terdiri atas tiga tingkatan tersebut, maka perusahaan dalam 
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mengembangkan  suatu produk hendaknya menerapkan juga strategi 

produk. 

Strategi produk yang perlu dan harus dilakukan oleh suatu 

perusahaan dalam mengembangkan produknya adalah sebagai berikut.
22

 

a. Menentukan Logo Dan Moto 

Logo merupakan ciri khas suatu perusahaan produk, sedangkan 

moto merupakan serangkaian kata yang berisikan misi dan visi 

perusahaan dalam melayani masyarakat.  Baik logo maupun moto 

harus dirancang secara baik dan benar. Dalam menentukan logo dan 

moto perlu beberapa pertimbangan, yaitu : 

1) Harus memiliki arti (dalam arti positif); 

2) Harus menarik perhatian; 

3) Harus sudah diingat. 

b. Menciptakan Merek 

Merek merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal 

barang atau jasa yang ditawarkan. Pengrtian merek sering diartikan 

sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. 

Agar merek mudah dikenal oleh masyarakat , penciptaan merek harus 

mempertimbangkan faktor-faktor berikut : 

1) Mudah dingat; 

2) Terkesan hebat dan modern; 

3) Memiliki arti ( dalam arti positif); 
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4) Menarik perhatian. 

c. Menciptakan Kemasan 

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan 

kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti : 

1) Kualitas kemasan (tidak mudah rusak); 

2) Bentuk atau ukuran termasuk desain menarik; 

3) Warna menarik; 

4) Dan sebagainya. 

d. Keputusan Label 

Label merupakan sesuatu yang diletakkan pada produk yang 

ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label harus 

dijelaskan : 

1) Siapa yang membuat; 

2) Dimana dibuat; 

3) Kapan dibuat; 

4) Cara mengunakannya; 

5) Waktu kedaluwarsa; 

6) Dan informasi lainnya. 

2. Harga 

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, 

setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga 

merupakan satu-satunya  unsur bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. 
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Dalam bauran pemasaran ( marketing mix) harga merupakan faktor 

penting dalam menentukan rencana pemasaran. Dari ke empat faktor yang 

menentukan marketing mix, harga merupakan satu-satunya unsur yang 

memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. 

Secara singkat, harga adalah jumlah uang ( kemungkinan ditambah 

beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi 

sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.
23

 

Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan 

uang atau sejumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus 

dibayarkan untuk produk barang atau produk jasa, pada waktu tertentu dan 

dipasar tertentu.
24

 

Sementara itu, dari sudut pandang konsumen, harga sering kali 

digunakan sebagai indikator nilai bilamana  harga tersebut dihubungkan 

dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.
25

 

Sebelum menentukan harga produk di pasar perlu dipertimbangkan 

faktor utama jenis biaya yang akan menentukan batasan harga. Ada 

beberapa hal yang layak diperhatikan dalam mempertimbangkan faktor 

penentuan harga, yaitu:
26
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a. Biaya Bahan Baku (Material Raw) dan Suplainya 

Biaya ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual 

produk. 

b. Biaya Overhead 

Biaya overhead menjadi faktor penting yang biasa dianalisa 

dalam penentuan struktur harga. Contohnya adalah biaya administrasi, 

biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor, biaya 

telpon, biaya listrik, dan lain-lain. 

c. Biaya Tenaga Kerja (Labor Cost) 

Biaya ini merupakan biaya tenaga kerja dalam memproduksi 

harga jadi selama proses produksi dan biaya tenaga kerja yang berkerja 

di kantor. Contohnya adalah biaya gaji pegawai, uang lembur, insentif, 

dan lain-lain 

Harga memilki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan 

informasi.
27

 

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu 

para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau 

utilitas tertinggi yang diharapkan  berdasarkan daya belinya. 

Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada 

beberapa jenis barang atau jasa. Pembeli membandingkan  harga 
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dari berbagai alternatif yang tersedia kemudian memutuskan 

alokasi dana yang dikhendaki. 

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam „mendidik‟ 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara 

objektif. Persepsi yang berlaku adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi. 

Mengingat  harga merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

bauran pemasaran (marketing mix), maka hendaknya sebuah 

perusahaan menetapkan harga terhadap suatu produk yang akan 

dijual di pasaran sesuai dengan tingkat kemampuan konsumen 

dalam membeli produk yang dijual. 

Sehubungan dengan adanya penetapan harga suatu produk 

yang dibuat oleh sebuah perusahaan, penetapan harga dimaksud 

untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum, tujuan 

penetapan harga oleh suatu perusahaan  adalah sebagai berikut :
28

 

a) Untuk Bertahan Hidup 

Dalam hal ini perusahaan menurunkan harga semurah 

mungkin dengan maksud produk dan jasa yang ditawarkan laku 

di pasar. 
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b) Untuk Memaksimalkan Laba 

Tujuan dari penetapan harga ini adalah untuk 

mengharapkan penjualan meningkat sehingga laba dapat pula 

ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dengan harga 

murah atau tinggi. 

c) Untuk Memperbesar Market Share 

 

Maksudnya adalah untuk memperluas atau 

memperbesar jumlah pelanggan. Penentuan harga yang murah 

diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan 

pelanggan pesaing beralih keproduk yang ditawarkan. 

d) Mutu Produk 

Tujuan penentuan harga dengan pertimbangan mutu 

produk adalah untuk memberikan  kesan bahwa produk atau 

jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang lebih tinggi atau 

lebih tinggi dari kualitas pesaing. 

e) Karena Pesaing 

Penentuan harga dengan melihat harga pesaing 

bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif 

dibandingkan harga yang ditawarkan pesaing. Artinya dapat 

melebihi harga pesaing untuk produk tertentu atau sebaliknya 

bisa rendah. 
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3. Lokasi 

Dalam kombinasi strategi pemasaran yang mencakup empat 

komponen permasaran salah satunya adalah unsur tempat atau dalam 

beberapa buku banyak disebutkan salah satu aspek distribusi.  

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya 

sesuai dengan yang diperlukan ( jenis, jumlah, harga, tempat dan saat 

dibutuhkan). Dengan kata lain, proses distribusi merupakan aktivitas 

pemasaran yang mampu :
29

 

a. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi – fungsi pemasaran 

yang dapat merealisasikan kegunaan utilitas bentuk, tempat, waktu, 

dan kepemilikan. 

b. Memperlancar arus saluran pemasaran (marketing channel flow) secara 

fisik dan non fisik. Yang dimaksud  dengan arus pemasaran adalah 

aliran kegiatan yang terjadi diantara lembaga – lembaga pemasaran 

yang terlibat di dalam proses pemasaran. Arus pemasaran tersebut 

meliputi arus barang fisik, arus kepemilikan, arus informasi, arus 

promosi, arus negosiasi, arus pembayaran, arus pendanaan, arus 

penanggungan resiko, dan arus pemesanan. 

Tempat merupakan sarana untuk mendistribusikan produk kepada 

konsumen. Langkah awal dalam perencanaan pemasaran adalah penentuan 
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tempat atau lokasi. Penentuan lokasi mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menunjang perkembangan perusahaan. Dan lokasi menjadi 

salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah perusahaan. 

4. Promosi 

Promosi artinya memperkenalkan, promosi dagang artinya kegiatan 

komuniksi untuk meningkatkan volume penjualan dengan cara pameran, 

periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif. Filosopi 

promosi adalah komunikasi, yakni komunikasi antara produsen kepada 

konsumen.
30

 

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran 

tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Secara rinci ketiga tujuan 

promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
31

 

a. Menginformasikan ( Informing), dapat berupa : 

1) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, 

2) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, 

3) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar. 

4) Menjelaskan cara kerja suatu  produk, 

5) Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, 

6) Meluruskan kesan yang keliru 

7) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli, 

8) Membangun citra perusahaan. 
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b. Membujuk Pelanggan Sasaran (Persuading) untuk: 

1) Membentuk pilihan merek, 

2) Mengalihkan pilihan kemerek tertentu, 

3) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, 

4) Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, 

5) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

(salesman). 

c. Mengingatkan (Reminding),dapat terdiri atas : 

1) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat, 

2) Mengingatkan pembeli akan tempat – tempat yang menjual produk 

perusahaan, 

3) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan, 

4) Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan.. 

Promosi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan produk dan 

bisnisnya kepada pasar sasarannya. Kegiatan dan rencana 

pengkomunikasian produk dan merek terdiri dari enam  jenis kegiatan, 

yaitu :
32
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a. Penjualan Perorangan (Personal Selling ) 

Bentuk komunikasi yang menggunakan media individu di mana 

sistem komunikasi antara perusahaan dengan konsumen menggunakan 

tenaga penjual atau wiraniaga. Bentuk ini digunakan untuk : 

1) Menginformasikan produk secara langsung kecalon konsumen 

2) Mengenalkan manfaat produk secara langsung 

3) Membuat calon pelanggan mengetahui, mengenal dan mengerti 

cara serta fungsi produk yang ditawarkan perusahaan 

4) Melakukan persuasi kepada calon pelanggan untuk membeli 

produk 

5) Menyakinkan dan membuat calon pelanggan agar percaya akan 

keunggulan produk yang ditawarkan. 

Sistem komunikasi dengan cara penjualan perorangan 

bnyak dilakukan untuk produk-produk jasa, distribusi, 

perdagangan,dan lain-lain. Penjualan perorangan digunakan jika 

aggaran promosi tidak terlalu besar. 

b. Iklan (Advertising) 

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak 

digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Iklan adalah 

bentuk komunikasi non personal yang dilakukan melalui media, bukan 

individu perorangan. Contoh bentuk dan fungsi iklan adalah sebagai 

berikut: 
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1) Iklan meningkatkan citra perusahaan (iklan institusional) 

2) Iklan untuk pemantapan merek (iklan produk) 

3) Iklan untuk mnyatakan informasi tentang penjualan produk atau  

jasa dan juga sebagai informasi tentang suatu kejadian yang terjadi 

diperusahaan (iklan penjualan) 

4) Iklan untuk melakukan anjuran kepada konsumen ( iklan anjuran). 

c. Promosi Penjualan (Selling Promotion) 

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera dan/atau meningkatkan jumlah 

barang yang dibeli pelanggan. Melalui promosi penjualan perusahaan 

dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk 

mencoba produk baru, mendorong pelanggan membeli lebih banyak, 

menyerang aktivitas promosi pesaing, meningkatkan impulse buying ( 

pembelian tanpa rencana sebelumnya), atau mengupayakan kerja sama 

yang lebih erat dengan pengecer.
33

 

d. Publikasi (Publication) 

Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa yang bukan 

iklan dan promosi penjualan. Publikasi dapat dilakukan secara editorial 

disemua media yang dibaca, dlihat atau didengar oleh konsumen untuk 

mengingkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak 

langsung dan bukan bersifat menjual. 
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e. Sponsorship  

Salah satu cara mempermosikan produk atau memperkuat merek 

ialah mengasosiasikan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan 

pemerintah dan masyarakat.  

f. Komunikasi Diperoleh Ketika Konsumen Akan Membeli (Point Of 

Purchase) 

Komunikasi dengan system ini bertujuan  untuk mempengaruhi  

seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusann untuk 

membeli sebuah produk. 

 

F. Unsur – Unsur Strategi Persaingan 

1. Segmentasi Pasar 

Pada dasarnya segementasi pasar adalah proses membagi pasar 

keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat hetrogen kedalam 

beberapa segmen, dimana masing – masing segemnya cenderung bersifat 

homogen dalam segala aspek.
34

 Segmentasi pasar yakni mengidentifikasi  

dan membentuk kelompok  pembeli yang terpisah – pisah yang mungkin 

membutuhkan produk atau bauran pemasaran tersendiri. 

Segmentasi pasar adalah proses menepatkan konsumen dan sub 

kelompok di pasar produk, sehingga para pembeli memiliki tanggapan 

yang hampir sama dengan strategi pemasaran dalam penentuan posisi 

perusahaan. Tanggapan yang hampir sama menunjukan  jumlah dan 

                                                             
34

Ibid,h.69 



47 

 

frekuensi pembelian, loyalitas terhadap merek tertentu  dan pengukuran 

tanggapan pembeli lainnya.
35

 

Segmentasi pasar , yaitu usaha pemisahan pasar pada kelompok – 

kelompok pembeli menurut jenis-jenis produk tertentu dan yang 

memerlukan bauran pemasaran tersendiri. Perusahaan menetapkan bebagai 

cara yang berbeda dalam memisahkan pasar tersebut, kemudian 

mengembangkan profil-profil yang ada pada setiap segmen pasar, dan 

menilai daya tarik masing – masing segmen.
36

 

Berikut ini adalah variabel utama dalam melakukan segmentasi 

pasar konsumen menurut Philip Kotler, antara lain :
37

 

a. Segmentasi berdasarkan geografis terdiri dari : 

1. Bangsa 

2. Provinsi 

3. Kabupaten 

4. Kecamatan 

5. Iklim 

b. Segmentasi berdasarkan demografis terdiri dari: 

1. Umur 

2. Jenis kelamin 

3. Ukuran keluarga 
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4. Daur hidup keluarga 

5. Pendapatan 

6. Pekerjaan 

7. Pendidikan 

8. Agama 

9. Ras 

10. Kebangsaan 

c. Segmentasi berdasarkan pisikografis terdiri dari : 

1. Kelas sosial 

2. Gaya hidup 

3. Karakteristik keperibadian 

d. Segmentasi berdasarkan prilaku terdiri dari : 

1.Pengetahuan 

2. Sikap 

3. Kegunaan 

4. Tanggap terhadap suatu produk. 

2. Penentuan Pasar Sasaran 

Penentuan pasar sasaran dalah mengevaluasi keaktifan setiap 

segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk 

dilayani. 
38

Penentuan pasar sasaran merupakan proses pengevaluasian dan 

pemilihan setiap segmen yang akan dilayani oleh perusahaan. Perusahaan 

dapat saja menetapkan satu, sedikit atau bebrapa segmen pasar. 
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3. Penentuan Posisi Pasar 

Merupakan kombinasi kegiatan pemasaran yang dilakukan 

manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap pasar 

sasaran. Strategi ini terdiri dari komponen produk dan jasa pendukung, 

distribusi, harga dan promosi. Pilihan manjemen tentang bagaimana 

mempengaruhi pembeli sasaran dalam menepatkan produk dimata dan 

benak konsumen, akan membantu perancangan strategi penentuan posisi 

pasar. 

Sehingga dapat diambil sebuah pernyataan bahwa penentuan posisi 

menunjukan bagaimana calon konsumen dan konsumen sasaran menilai 

perusahaan atau merek. Strategi produk, distribusi, harga dan promosi, 

akan dijelaskan pada bagian perencanaan ini. Tindakan yang akan 

dilakukan, tanggung jawab, waktu pelaksanaan dan informasi pelaksanaan 

lainnya termasuk pada bagian perencanaan ini juga.
39

 

 

G. Strategi Marketing Mix Dalam Islam 

Agama Islam sebagai agama yang sempurna  telah memberikan 

ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di 

dunia, termasuk dalam bidang perekonomian. Di mana dari segi kebahasaan 

Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti 
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selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi 

bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamain.
40

 

Islam agama yang luar biasa, Islam agama yang lengkap yang berarti 

mengurusi  semua hal dalam hidup manusia. Islam agama yang mampu 

menyeimbangkan dunia dan akhirat. Islam membimbing seluruh aspek hidup 

manusia yakni mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan 

mahluk lain.  

Rasulullah SAW  telah mengajarkan  pada kita untuk berdagang 

dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam aktivitas ekonomi kita 

selaku umat Islam dilarang melakukan tindakan bathil, namun harus 

melakukkan keiatan ekonomi yang dilakukan saling ridho. Hal ini dapat 

dilihat dari firman Allah SWT yang berbunyi : 

                                

                        

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan  yang Berlaku atas dasar 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu,sungguh Allah Maha Penyayang 

kepadamu.” (Qs. An-Nisaa :29) 
  

 Salah satu misi utama Rasulullah SAW diutus ke dunia adalah 

membangun rakyat yang beradab dan mempunyai akhlak yang  luhur . 

Langkah awal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan hal 
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di atas adalah dengan menanamkan pemahaman keimanan dan ketauhidan 

yang kokoh kepada para sahabat. Ajaran Nabi Muhammad SAW menjadikan 

manusia sebagai pribadi yang bebas dalam mengotimalkan potensi diri. 

Kebebasan yang dinaungi dengan keimanan dan aqidah yang kuat dengan 

berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.41 

  Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk 

berbisnis ( berdagang), karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan 

kesejahteraan bagi keluarga, tanpa tergantung atau menjadi beban orang lain. 

Hal ini dapat dilihat pada hadist di bawah ini: 

ُجُم َكْسثًا ۰٢٨٧١٨٦١٢ , َعْه َرُسُِل هللاِ لَاَل : َما َكَسَة انرَّ ْتٍِديِّ َعِه ْانِمْمَداِو ْتِه َمْعِدٌَكِرَب انسُّ

َُ َصَدلَة ًِ فٍَُ َخاِدِم ََ نَِدِي  ََ ََ  ًِ ٌْهِ أَ ََ  ًِ ُجُم َعهَى وَْفِس َماأَْوفََك انرَّ ََ  أَْطٍََة ِمْه َعَمِم ٌَِدِي, 

Artinya : 1752-2168. Dari Miqdam Bin Ma‟dikarib Az-Zubaidi, dari 

Rasulullah SAW bersabda, “tidaklah seseorang 

mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang ia 

dapat dari hasil usahanya sendiri. Dan apa yang 

dinafkahkan oleh seseorang untuk dirinya, keluarganya, 

anaknya, dan pelayanannya adalah (bernilai) sedekah.”
42

 

 

  Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah 

jual beli, maupun dalam seluruh mu‟amalah. Seorang muslim dituntut untuk 
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berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, 

nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.
43

 

  Di samping itu berkenaan dengan strategi bauran pemasaran 

(marketing mix) dalam Islam harus memperlihatkan standar keharaman dalam 

Islam, baik haram dari segi zatnya, haram selain zat dan tidak sahnya akad 

yang dilakukan.
44

 Kemudian untuk mengetahui pemasaran dalam pandangan 

Islam, hal ini dapat dilihat dari empat aspek. 

1. Aspek Produk 

 Dari sisi produk , Islam sangat bersifat idealis dan bersifat baku di 

mana ditetapkan kriteria dari suatu produk yang dihasilkan yaitu harus 

memenuhi kriteria halal dan baik. Sebagaimana firman Allah SWT yang 

berbunyi : 

                                

 

Artinya : “ Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah 

diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika 

kamu hanya menyembah kepada-nya.” (Qs. An-Nahl:114) 
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Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan baik 

adalah baik menurut medis, sementara yang dimaksud dengan halal adalah 

halal menurut syara‟. 

 Menurut Muhammad dan Alimin, etika dalam pemasaran dalam 

konteks produk yang meliputi :
45

 

a. Produk yang halal dan tayyib, 

b. Produk yang berguna dan dibutuhkan, 

c. Produk yang berpotensi ekonomi atau benefit; 

d. Produk yang bernilai tambah tinggi,  

e. Dalam jumlah yang bersekala ekonomi dan sosial, dan 

f. Produk yang dapat memuaskan masyarakt. 

2. Aspek Harga 

 Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasarn 

yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk 

mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat oleh produsen. 

Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan 

tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap 

produknya.
46

 

 Teori Ekonomi Islam mengenai harga pertama kali dapat dilihat 

dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang 
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mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga di pasar. Rasulullah 

menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga pasar tidak boleh 

ditetapkan, karena Allahlah yang menentukannya.
47

 Hal tersebut terdapat 

pada hadis yang menjelaskan tentang harga, sebagaimana  dalam sabda 

Nabi SAW: 

ٍِْدَرُسُِل هللاِ, فَمَانُُا : ٌَاَرُس٢٢٢۰ُ ˗ ٨١۰٨ ْعُرَعهَى َع َل هللاِ َعْه أَوَِس ْتِه َمانَِك, لَاَل : َغََل انسِّ

ُراْنمَاتُِض اْنثَاِسطُ انَّى اِزُق, إِوًِّ ألَرْ  اْنُمَسعِّ َُ ْرنَىَا, فَمَاَل :  إِنَّ هللاِ ٌُ ْعُر, فََسعِّ ُجُأَْن ! لَْدَغََل انسِّ

ََل َماٍل. ََ ٍَْس أََحٌدٌَْطهثُىًِ تَِمْظهََمٍة فًِ َدٍو  نَ ََ  أَْنمَى َرتًِّ 

Artinya : 1801-2230 Dari Anas Bin Malik, ia berkata “harga barang- 

 barang pernah melonjak ketika zaman Rasulullah SAW hidup. 

 Maka masyarakat mengadukannya kepaa beliau, “wahai 

 Rasulullah : harga bang-barang tengah melonjak, maka 

 tentukanlah harga untuk kami?” Rasulullah menjawab dengan 

 bersabda, “ sesungguhnya Allah adalah dzat penentu, yang 

 menggengam (rezeki), yang menghamparkan (rezeki), dan 

 sang pemberi (rezeki). Aku sungguh berharap saat aku 

 bertemu Tuhanku, tidak  ada seorangpun yang menuntutku 

 karena suatu kezaliman yang berkaitan dengan darah ataupun 

 harta yang pernah aku lakukan.”
48

 

 

 

Dari hadis di atas, jelas bahwa yang berhak menentukan harga 

merupakan hak Allah SWT. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa harga 

terbentuk berdasarkan alamiah saja, di mana terjadi ketika terbentuknya 

kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

Alasan lain mengapa Rasulullah SAW menolak menetapkan harga 

adalah pada waktu itu di Madinah, tak ada kelompok yang secara khusus 

hanya menjadi pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang 
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yang sama satu sama lain (min jins wahid). Tak seorang pun bisa dipaksa 

untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara 

khusus, kepada siapa penetapan itu dipaksa.
49

 

 Kemudian penentuan harga dalam konsep Ekonomi Islam, cara 

pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya 

adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme 

pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila 

penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka 

mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi 

termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan 

sebelum distorsi. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam 

menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan 

kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan 

supaya pedagang yang menahan barangnya untuk dijual di pasar.
50

 

3. Aspek Distribusi / Tempat 

 Islam memiliki distribusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari etika komprehensif Islam. Islam tidak membiarkan kegiatan 

distribusi ini bebas nilai . Islam tidak menanjurkan praktik misalnya “ 
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barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan”, menjual barang yang 

kadaluwarsa dan tidak sesuai lagi dengan zamannya atau out of date.
51

. 

4. Aspek Promosi 

 Promosi dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang berisi 

penyampaian data dan informasi, manfaat serta keunggulan suatu produk 

kepada khalayak atau masyarakat luas oleh petugas promosi dengan tujuan 

untuk menarik perhatian sasaran promosi agar menjadi konsumen produk 

yang dipromosikan.
52

 Ada sembilan etika pemasar, yang akan menjadi  

prinsip-prinsip bagi syariah marketer dalam menjalankan fungsi-fungsi 

pemasaran yaitu :
53

 

a. Memiliki keperibadian spiritual (takwa), 

b. Berprilaku baik dan simpatik (shidq), 

c. Berlaku adil dalam bisnis (al-‘adl), 

d. Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah), 

e. Menepati janji dan tidak curang, 

f. Jujur dan terpercaya (al-amanah), 

g. Tidak suka berburuk sangka ( su’uzh-zhann), 

h. Tidak suka menjelek-jelekan (hibah), 

i. Tidak melakukan sogok (riswah). 
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Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai 

etika bisnis, di antaranya adalah :
54

 

a. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran, 

b. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis, 

c. Tidak melakukan sumpah palsu, 

d. Ramah tamah, 

e. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang 

lain tertarik membeli dengan harga tersebut, 

f. Tidak boleh menjelekan bisnis agar orang lain membeli kepadanya, 

g. Tidak melakukan ihtikar (menumpuk dan menyimpan barang dengan 

tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun 

diperoleh), 

h. Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar, 

i. Bisnis tidak boleh menggangggu kegiatan ibadah kepada allah, 

j. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan mengering, 

k. Tidak monopoli, 

l. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya 

(mudharat) yang dapat  merugikan dan merusak kehidupan individu 

dan sosial, 

m. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal bukan 

barang yang haram, 

n. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan, 
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o. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya, 

p. Memberi tenggang waktu apabila pengutang  (kreditor) belum mampu 

membayar, 

q. Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. 

 

 


