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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika persaingan bisnis yang semakin sulit membawa implikasi

pada upaya yang berkesinambungan agar produk dapat sampai ke konsumen

diwaktu yang tepat, tempat yang tepat, pada orang yang tepat dan harga yang

tepat. Sehingga bagian pemasaran memiliki posisi strategis dalam upaya

membawa perusahaan kearah yang lebih baik.

Strategi pemasaran merupakan pegangan bagi perusahaan agar

mempunyai keunggulan dalam persaingan pasar, sekaligus mencari kecocokan

antara kemampuan internal perusahaan, dalam hal ini menjual produk ke

konsumen dengan peluang eksternal yang ada di pasar yaitu pembeli potensial

yang menyukai produk yang dijual tersebut. Dengan demikian haruslah

diketahui karakteristik pasar serta struktur pasar yang dihadapi.

Strategi pemasaran diarahkan untuk meningkatkan kemungkinan atau

frekuensi perilaku konsumen, seperti peningkatan kunjungan pada toko tertentu

atau keputusan pembelian produk tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan

mengembangkan dan menyajikan bauran pemasaran yang diarahkan pada pasar

sasaran yang dipilih.1 Marketing mix digunakan dalam strategi pemasaran

sebagai suatu cara untuk mempengaruhi konsumen agar mau bertindak

membeli suatu product atau service, termasuk produk industri jasa.2

1 Nugroho Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 9
2 Yoeti, Manejemen Pemasaran Hotel, (Jakarta : Perca, 2003), h. 26
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Allah SWT berfirman dalam al-Quran, Surat AL-Baqarah ayat 282

yang berbunyi sebagai berikut :
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179]
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang
yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri
tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang
lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari
saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai
batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan
di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.3

Dalam memenangkan persaingan, perusahaan harus bisa memahami

keinginan pasar yang ditunjang dengan suatu strategi pemasaran yang baik.

3 Alquran dan Terjemah Digital versi 2.1, 2004 QS.Al-Maidah: 48
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Marketing mix (bauran pemasaran) adalah seperangkat alat pemasaran yang

digunakan perusahaan mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.4

Dalam ilmu pemasaran kita mengenal konsep yaitu marketing mix

(bauran pemasaran) untuk melakukan penetrasi pasar, dimana untuk menembus

pasar diperlukan beberapa strategi terhadap masing-masing komponen yang

terdiri atas 4P yaitu :

1. Produk (product)

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk

mendapatkan perhatian, dimiliki, digunakan atau dikomsumsi, yang

memiliki barang secra fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi dan

gagasan atau buah pikiran.5

Di dalam strategi marketing mix strategi produk merupakan unsur

yang paling penting, karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran

lainnya. Pemilihan jenis produk yang akan dihasilkan dan dipasarkan akan

menentukan kegiatan promosi yang dibutuhkan, serta penentu harga dan

cara penyaluran. Strategi produk yang dapat dilakukan mencakup

keputusan tentang acuan atau bauran produk, diantaranya :6

a. Merk dagang

b. Kemasan

c. Kualitas produk

d. Pelayanan.

4 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta : Prenhallindo, 2002), h. 18
5 bid, h. 6
6 Assauri Sofjan, Manajemen Pemasaran, Dasar, Konsep dan Strategi, (Jakarta : PT.

Raja Grafindo, 2004), h. 200
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2. Harga (price)

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan

sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan.7

Untuk menetapkan harga terdapat berbagai macam metode yang

digunakan, diantaranya : 8

a. Penentuan harga biaya plus (cost plus pricing)

b. Penentuan harga berdasarkan tingkat pengembalian (return of pricing)

c. Penentuan harga paritas persaingan (competitive parity pricing)

d. Penentuan harga rugi (loss leading pricing)

e. Penentuan harga berdasarkan nilai (value based pricing).

3. Distribusi (place)

Dalam menentukan tempat atau saluran distribusi, perusahaan harus

harus mengutamakan tempat-tempat yang sesuai dengan target market

sehingga dapat efektif dan efisien.9 Untuk mencapai distribusi yang tepat

sasaran harus menentukan dua hal, yaitu :10

a. Lokasi

b. Saluran distribusi.

4. Promosi (promotion).

Promosi adalah merupakan salah satu variable marketing mix yang

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk

7 Philip Kotler, Op.cit, h. 7
8 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), h.

70
9 Philip Kotler, Op.cit, h. 8

10 Rambat Lupiyoadi, Op.cit, h. 73
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jasa. Alat-alat promosi ini dikenal dengan apa yang disebut bauran promosi

(promotion mix) yang terdiri dari :11

a. Iklan (advertising)

b. Penjualan perorangan (personal selling)

c. Promosi penjualan (sales promotion)

d. Hubungan masyarakat (public relations)

e. Informasi dari mulut ke mulut (word of mouth).

Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan perusahaan agar dapat memasuki

persaingan di pasar yang semakin ketat. Konsep bauran pemasaran ini biasanya

digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan keputusan pembelian konsumen

atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan serta untuk mengukur sebesar

apa pengaruh dari bauran pemasaran tersebut terhadap keputusan pembelian

produk yang diambil oleh konsumen. Keputusan pembelian adalah suatu reaksi

yang riil atas keberhasilan program pemasaran suatu produk.12

Di era informasi seperi saat ini, handpone (HP) sudah bukan menjadi

sebuah kebutuhan tersier lagi, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan primer.

Seiring dengan perkembangan tekhnologi dan informasi yang makin pesat

menjadi banyaknya pilihan dalam memilih merek Handpone.

Handphone merupakan salah satu dari perkembangan teknologi.

Dengan kecanggihan teknologi saat ini, fungsi handphone tidak hanya sebagai

alat komunikasi biasa, tetapi manusia juga dapat mengakses internet, SMS,

berfoto dan juga saling mengirim data. Dampak yang ditimbulkan dari

11 Ibid, h. 70
12 Philip Kotler,Op.cit, h. 184
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handpone mungkin tidak kita sadari sama sekali. Selain memudahkan dalam

berkomunikasi sebagai dampak positif yang manusia dapatkan, terdapat pula

dampak negatif yang manusia dapatkan sebagai akibat menggunakan

handphone atau telepon genggam ini.

Handphone pada saat ini tidak hanya digunakan oleh kalangan dewasa

saja. Sekarang anak-anak pun sudah banyak yang memiliki handphone dengan

kecanggihan yang tidak kalah dengan handphone orang dewasa. Sehingga

dampaknya terjadi tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak.

Misalnya pada anak-anak selain fungsi handphone sebagai alat komunikasi,

anak-anak dinilai ikut-ikutan terhadap tren saja. Banyak hal yang dapat

diperhatikan dari fenomena ini. Misalnya adalah jika dilihat dari segi sosial,

kesenjangan akan sangat terlihat antara anak yang berasal dari keluarga mampu

secara finansial dan yang tidak dalam suatu komunitas di sekolahnya.

Penggunaan telepon selular secara tidak langsung juga dinilai dapat

mempengaruhi lingkungan pergaulan anak-anak.

kepemilikan telepon selular oleh anak berkaitan dengan perkembangan

psikologisnya khususnya dalam mengembangkan kemampuan berinteraksi

sosial dan komunikasi serta keinginan untuk diterima di pergaulannya

(popularitas). Kreativitas, ego serta kondisi lingkungan (apakah teman-

temannya mempunyai telepon selular) secara psikologis dapat memicu seorang

anak untuk memiliki telepon selular. Dengan semakin maju perkembangan

teknologi handphone semakin membantu oran-orang dalam melakukan segala

aktifitas, karena handphone dapat dikatakan sebagai indenditas seseorang.
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Sekarang ini perkembangan teknologi ponsel sangatlah menjajikan

apabila dilihat dari dunia bisnis. Mereka memanfaatkan ide-ide kreatif mereka

dengan hanya mengeluarkan modal yang tidak banyak tapi bisa menghasilkan

keuntungan yang sebanyak-banyaknya. lebih dari 2000, kita juga akan

mendapatkan informasi-informasi yang kita inginkan, seperti selebritis, berita,

pendidikan sampai ramalan sehinga masing-masing pihak mendapatkan

keuntungannya masing-masing.

Metropolitan City Pekanbaru (MTC) salah satu-satunya terbesar

Hypermarket yang berada di Jalan H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau tempat yang strategis di kelilingi

beberapa kampus Negeri maupun Suasta dan penduduk masyarakat yang

ramai. Dengan demikian tempat yang strategis dan pendukung masyarakat

yang ramai memacu untuk mencari peluang membuka usaha yang di minati

masyarakat.

Dalam setiap bisnis manapun tentu tidak luput dari pesaingan pasar dan

ingin mencapai tujuan perusahaan serta dituntut menenangkan persaingan

dalam merebut pelanggan, maka disinilah peran bagian dari penjualan sebagai

orientasi akhir dari pemasaran itu sendiri sebagai ujung tombak dari pergerakan

bisnis manapun. Sebagai seni sekaligus ilmu, pemasaran khususnya di

penjualan dituntut untuk selalu menghasilkan profit dan mencapai tujuan

prusahaan yang diinginkan. Seperti yang kita ketauhi kesuksesan pengusaha

terutama sekali ditentukan oleh prestasi di bidang penjualan. Kerena pemasaran
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khusnya penjualan merupakan fungsi bisnis yang berhubungan langsung

dengan konsumen.

Dari observasi yang penulis lakukan di Metropolitan City Pekanbaru,

sebelum menerapkan marketing mix ada sebagian pemilik counter handpone

menjual barang dengan harga yang sangat rendah, bahkan ada yang menjual

hanya dengan harga modal. Hal tersebut terjadi karena susahnya mencari

pelanggan. Namun mereka menyadari akan pentingnya pelanggan dalam

menentukan kesuksesan suatu usaha, maka pemilik counter handpone di

Metropolitan City Pekanbaru menggunakan bauran pemasaran (marketing mix)

yang ada semaksimal mungkin dalam meningkatkan daya pembelian

konsumen terhadap produk yang ditawarkan khususnya handpone. Dari hasil

wawancara penulis dengan salah seorang pemilik counter handpone di

Metropolitan City Pekanbaru, mengatakan dengan menerapkan marketing mix

bisa meningkatkan daya tarik konsumen untuk membeli handpone serta

menambah omset penjualan bagi pemilik counter handpone.13

Dari uraian di atas penulis tertarik mengadakan penelitian dan  tulisan

yang di tuangkan dalam bentuk skipsi dengan judul Strategi Marketing Mix

Pemilik Counter Handpone Di Metropolitan City Pekanbaru Dalam

Meningkatkan Daya Beli Konsumen Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

B. Batasan Masalah

13 Rudi Hartono, (pemilik counter handpone), wawancara, tanggal 25 April 2015
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membatasi

masalah yang akan diteliti adalah Strategi Marketing Mix Pemilik Counter

Handpone di Metropolitan City Pekanbaru Dalam Meningkatkan Daya Beli

Konsumen Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Marketing Mix Pemilik Counter Handpone di

Metropolitan City Pekanbaru Dalam Meningkatkan Daya Beli Konsumen?

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Marketing Mix

Pemilik Counter Handpone di Metropolitan City Pekanbaru Dalam

Meningkatkan Daya Beli Konsumen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan Strategi Marketing Mix Pemilik Counter Handpone di

Metropolitan City Pekanbaru Dalam Meningkatkan Daya Beli

Konsumen.

b. Untuk Menjelaskan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi

Marketing Mix Pemilik Counter Handpone di Metropolitan City

Pekanbaru Dalam Meningkatkan Daya Beli Konsumen.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan

wawasan penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah

penulis peroleh selama di perkuliahan.
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b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan marketing mix.

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan

ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahannya maka metode penelitian yang

di gunakan adalah penelitian lapangan. Metode tersebut dilaksanakan melalui

langkah-langkah berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Metropolitan City Pekanbaru yang

beralamat di Jl. H.R Soebrantas, Km. 12,5 Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru Propinsi Riau. Alasan penulis memilih tempat ini sebagai

penelitian, karena keterjangkauan peneliti untuk melakukan penelitian di

Metropolitan City Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah pemilik counter handpone di Metropolitan

City Pekanbaru.

b. Objek penelitian ini adalah Strategi Marketing Mix Pada Usaha

Handpone di Metropolitan City Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi

Islam.

3. Populasi dan Sampel
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik

kesimpulannya.14

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha counter handpone

di Metropolitan City Pekanbaru yang berjumlah 30 orang. Sedangkan yang

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang

berjumlah 30 dengan menggunakan teknik total sample.

4. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat

penelitian, yaitu pemilik counter handpone di Metropolitan City

Pekanbaru.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen,

dan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kelokasi

penelitian terhadap objek kajian untuk melakukan pengamatan.15

Penulis meninjau langsung kelapangan apa yang terjadi sebenarnya.

b. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung

kepada responden untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan

penelitian.

14 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 72
15 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

1996), Cet-7. H.125
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c. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada

responden dengan menyediakan altenatif jawabannya.

d. Studi Perpustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi

yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.16

e. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengambil data dari dokumen-

dokumen perusahaan yang berkaitan dengan permaslahan yang

diteliti.17

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif

kualitatif yaitu setelah data berhasil ditemukan maka penulis menjelaskan

secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat

dipahami secara jelas kesimpulan akhirnyadiperoleh dari pemilik counter

handpone di Metropolitan City Pekanbaru dan dengan menghubungkan

teori-teori yang didapat, maupun literatur yang ada.

7. Metode Penulisan

a. Induktif yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan

diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.18

b. Deduktif yaitu metode pengetahuan yang berangkat dari data yang

bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

16 Emzir,Aanalisa Data: Metode penelitian kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, Edisi-1, h. 14.

17 Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,
(Jakarta:Kencana, 2011), Edisi-1, Cet. 1, h 141.

18Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Edisi. 1, Cet
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c. Deskriptif yaitupeneliti mengamati sesuatu (subjek penelitian) dan

kemudian menjelaskan apa yang diamatinya.19

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini.

Maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa

pasal yang kesemuanya yaitu merupakan  satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan.

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaaat

penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, bagian ini berisi

tentang sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi.

BAB III TINJAUAN TEORITIS, bab ini berisi pengertian strategi,

marketing mix, unsur-unsur marketing mix dan pandangan Islam

terhadap penerapan marketing mix.

BAB IV HASIL PENELITIAN, bagian ini berisi strategi marketing mix

pemilik Counter handpone di Metropolitan City Pekanbaru dalam

meningkatkan daya beli konsumen dan tinjauan ekonomi Islam

terhadap strategi marketing mix pemilik Counter handpone di

Metropolitan City Pekanbaru dalam meningkatkan daya beli

konsumen.

19Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya
Ilmiah,(Jakarta: Kencana, 2011), Ed 1 Cet. 1,  h. 37
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BAB V PENUTUP, Bab ini menjelaskan kesimpulan dari pembahasan

bab-bab terdahulu dan saran-saran yang di harapkan bermanfaat

bagi counter handpone di Metropolitan City Pekanbaru, serta

bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian secara lebih

mendalam tentang strategi marketing mix pemilik Counter

handpone di Metropolitan City Pekanbaru dalam meningkatkan

daya beli konsumen pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


