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BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Promosi dan Bauran Promosi

Suatu perusahaan banyak aktivitas yang dilakukan tidak hanya

menghasilkan produk atau jasa, menetapkan harga, dan menjual produk

atau jasa, tetapi banyak aktivitas lainnya yang saling berkaitan satu dengan

lainnya. Salah satunya adalah promosi, kegiatan promosi adalah salah satu

bagian dari bauran pemasaran perusahaan, yang isinya memberikan

informasi kepada masyarakat atau konsumen tentang produk atau jasa yang

ditawarkan perusahaan. Tidak hanya itu, kegiatan promosi merupakan

kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen.

Perusahaan dewasa ini menganggap bahwa promosi merupakan

bagian penting dari pemasaran, karena pihak perusahaan berharap dengan

promosi yang dilaksanakan secara efektif dapat meningkatkan kualitas

produk atau jasa perusahaan sesuai dengan target Promosi yang telah dapat

bersaing dengan perusahaan lain yang menghasilkan produk atau jasa yang

sejenis. Dengan pandangan demikian perusahaan berharap dengan

dilaksanakannya kegiatan promosi secara berkesinambungan dan terarah

akan mampu mencapai hasil dan keuntungan yang maksimal.

Peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli

pemasaran dan praktisi tentang penelitian promosi, yaitu sebagai berikut :

Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli

yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang
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sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli

dan mengingat produk tersebut.1

Sedangkan pengertian promosi menurut Buchari Alma Promosi

adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon

konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh

perhatian, mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen”.2

Promosi merupakan alat komunikasi dan penyampaian pesan yang

dilakukan baik oleh perusahaan maupun perantara dengan tujuan

memberikan informasi mengenai produk, harga dan tempat. Informasi itu

bersifat memberitahukan, membujuk, mengingatkan kembali kepada

konsumen, para perantara atau kombinasi keduanya. Dalam promosi juga,

terdapat beberapa unsur yang mendukung jalannya sebuah promosi tersebut

yang biasa disebut bauran promosi.

Bauran promosi menurut Plilip Kotler yang tercantum dalam buku

karangan Drs. Djaslim Saladin adalah sebagai berikut :

a. Periklanan (Advertising)

Periklanan adalah semua bentuk penyajian nonpersonal, promosi

ide-ide, promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang

dibayar.

b. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Promosi penjualan adalah variasi insentif jangka pendek untuk

merangsang pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa.

1 Saladin Djaslim. Inti Sari Manajemen Pemasaran. Bandung: IPTEK. 1997, h.132
2 Bukhori Alma. Manajemen dan Pemasaran Jasa. Bandung: Aldabeta. 2006, h.179
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c. Hubungan masyarakat dan Publisitas (Public Relation and

Publicity)

Hubungan masyarakat adalah suatu usaha (variasi) dari

rancangan program guna memperbaiki, mempertahankan, atau

melindungi perusahaan atau citra produk.

d. Penjualan Persoanal (Personal Selling)

Penjualan pribadi atau tatap muka adalah penyajian lisan dalam

suatu pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli potensial dengan

tujuan untuk melakukan penjualan.

e. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)

Komnikasi secara langsung yang digunakan dari mail, telepon,

fax, email, atau internet untuk mendapatkan tanggapan langsung dari

konsumen secara jelas.3

B. Sumber-sumber Hukum Promosi

Didalam Islam dilarang keras melakukan penipuan, kebohongan

dan mengingkari janji. Oleh karenaItu dalam pelaksanaan promosi

pebisnis muslim harus menghindari tindakan kebohongan, janji palsu,

iklan porno (ilusi ketidak senonohan), serta publikasi produk yang

Menghalalkan segala cara. Dusta sangat ditentangoleh Islam sebagaimana

disebutkan dalam Al-Qur'an surat AL-Mu’minun ayat 8.4

3 Saladin Djaslim. Op. Cit. h. 172
4Yusanto."Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi PemasaranTerpadu",

Erlangga jili 1, Jakarta 2003, h 172
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Artinya: dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya)

dan janjinya.

Adapun dalam mempromosikan barang, seorang muslim dilarang

menggunakan sumpah palsu sebagaimana dalam hadits berikut:

َنا ُشْعَبُة  حَددَّ َثَنا اْبُن أَ ِبي َعِد ّيً َعْن ُشْعَبَة َعِن اْلَعالَ ِء َو اْبُن َجْعَفٍر َحدَّ شَّ
َسِمْعُت اْلَعالََء َعْن أَ ِبْیِھ َعْن أَ ِبي ُھَر ْیَر َةَقا َل َرُسو ُل ِهللا َصلَّي هللاُ قال

ْلَعِة َمْمَحَقٌة لِْلَكْسِب َو قاََل اْبُن َجْعَفٍر  َعلَْیِھ َوَسلََّم اْلَیِمْیُن اْلَكا ِذ َبُة َمْنَفَقٌة لِسَّ
)اْلَبَر َكَة (رواه البخارى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibn Abi ‘Adiy dari
Syaibah dari al-‘ala dan Ja’kfar telah menceritakan kepada kami Syaibah
berkata aku telah mendengar al-‘Ala dari abu Hurairah Rasullulah
shallalahu’alaiwasallam bersabda: “Sumpah palsu (bombastis sehimgga
menjadikan laku barang yang dijual) mendatangkan keluasan tetapi
menghilangkan perkerjaan.”Ibnu ja’far berkata: menghapus keberkahan”.
(HR. Bukhari)5

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa dalam mempromosikan

produk, seorang muslim tidak boleh berlebihan dengan sumpah palsu,

bombastis, tetapi harus realitas. Karena, jika dilakukan dengan penuh

bombastis, dapat menyesatkan dan mengecoh konsumen. Jika suatu saat

konsumen itu menyadari akan kebohongan suatu produk, maka secara

pasti mereka akan meninggalkannya Akibatnya, produksi akan mengalami

penurunan, tentu saja keuntungan semakin kecil.6

B. Sistem Promosi dalam Islam

5 Owen Putra.Mutiara Hadits Pilihan.(Jakarta: Khatulistiwa Press,2004), h.172

6Ibid, h.173
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Dewasa ini sering kita jumpai cara pemasaran yang tidak etis,

curang dan tidak professional kiranya perlu dikaji bagaimana akhlak kita

dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan atau lebih khusus lagi akhlak

dalam pemasaran kepada masyarakat dari sudut pandangan Islam Kegiatan

pemasaran seharusnya dikembalikan pada karakteristik yang sebenarnya

Yakni religius, beretika, realistis dan menjunjung tinggi nilai-nilai

kemansiaan. Inilah yang dinamakan marketing syariah, dan inilah konsep

terbaik marketing untuk hari ini dan masa depan.

Dalam Islam terdapat sembilan macam etika (akhlak) yang harus

dimiliki seorang tenaga pemasaran. Yaitu: (1) Memiliki kepribadian

spiritual (taqwa); (2) Berkepribadian baik dan simpatik (shiddiq); (3)

Berlaku adil dalam berbisnis (al-’adl); (4) Melayani nasabah dengan

rendah hati (khitmah); (5) Selalu menepati janji dan tidak curang (tahfif);

(6) Jujur dan terpercaya (amanah); (7) Tidak suka berburuk sangka; (8)

Tidak suka menjelek-jelekkan; dan (9) Tidak melakukan suap (risywah).7

C. Pengertian Minat Nasabah

Secara bahasa minat berarti “kecenderungan hati yang tinggi

terhadap sesuatu.”8 Kemudian dapat diartikan minat merupakan kesukaan

(kecenderungan hati) kepada sesuatu.9Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib

Abdul Wahab mendefinisikan minat itu dapat diartikan suatu

kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak

7Abdul Manan Hukum Ekonomi Syari’ah (Jakarta,Kencana Frenanda Media Grup, 2011), h.
353

8Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), h. 583
9 Soerjono Soekamto. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. ( Jakarta: Raja

Grafinda Persada.  2001), h. 3
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terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu

tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.10

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah, keinginan.11Minat

merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat besar

sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab dengan minat ia

akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat

seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian minat

secara istilah telah banyak dikemukakan oleh para ahli, di antaranya yang

dikemukakan oleh Hilgard yang dikutip oleh Slameto menyatakan

“Interest is persisting tendency topay attention to end enjoy some activity

and content.”12. lebih lanjut Sardiman A. M. berpendapat bahwa “minat

diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-

ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-

keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli seperti

yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa, minat adalah

kecenderungan seseorang terhadap obyek atau sesuatu kegiatan yang

digemari yang disertai dengan perasaan senang, adanya perhatian, dan

keaktifan berbuat.

D. Ciri-ciri Minat

10 Abdul Rachman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab. Psikologi Suatu Pengantar (Dalam
Perspektif Islam). (Jakarta: Prenada Media. 2004), h. 263.

11 Depdikbud. Op. Cit. h. 225
12 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta. 2003,

h. 57.
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Menurut pendapat dari Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono

disadur Harnanto, ada beberapa ciri-ciri minat yang dapat didefinisikan,

antara lain: (1) cara mengikuti aktivitas pada dunia yang diminati; (2)

serius tidaknya dalam mengikuti aktifitas.13Seseorang yang berminat

melakukan aktifitas investasi seperti pembelian saham, obligasi,

reksadana, atau berinvestasi melalui pasar uang seperti deposito atau giro

tidak akan mengenal putus Asa dan tetap menikmati kegiatan tersebut,

bahkan dengan sendirinya ia akan mencari informasi seluas mungkin tanpa

mengandalkan orang lain.

Dorongan yang ada pada diri individu, menggambarkan perlunya

perlakuan yang luas, sehingga ciri-ciri terlihat lebih terinci dan jelas sesuai

dengan faktor kebutuhan. Oleh karena itu ciri-ciri dan minat seseorang

akan menjadi pedoman penyelenggara program aktifitas dalam

berinvestasi dananya akan lebih dikategorikan kepada hasil investasi

berupa tingkat pengembalian yang besar, aman, terpercaya, dan domain

yang lain. Dengan adanya penggunaan pedoman maka pandangan dan

pengembangan program akan sesuai dengan ketepatan masa berinvestasi

dalam melakukan aktifitas investasi. Kemudian diharapkan akan muncul

dalam pikiran, bahwa pada umumnya seseorang memiliki ragam tentang

pengertian berinvestasi sehat dan aman yang perlu diperhatikan.

Jadi, betapa pun bakat dan minat merupakan karunia terbesar yang

dianugerahkan Allah Swt, kepada kita. Namun, itu bukan berarti kita

13Harnanto,Survai Minat, Jakarta:Prenada Media,2006, h. 8
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hanya berpangku tangan dan minat serta bakat tersebut berkembang

dengan sendirinya.

E. Faktor yang Menimbulkan Minat

Minat adalah kesukaan, (kecenderungan hati) kepada sesuatu.

Secara sederhana minat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk

memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi

yang menjadi obyek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.14

Minat merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Dari

beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikutip di

atas, dapat disimpulkan bahwa, minat adalah kecenderungan seseorang

terhadap obyek atau sesuatu kegiatan yang digemari yang disertai dengan

perasaan senang, adanya perhatian, dan keaktifan berbuat.

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, secara garis

besar dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) dari dalam diindividu yang

bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan

mampu, kepribadian), dan (2) berasal dari luar mencakup lingkungan

keluarga, dan masyarakat. Crow dan Crow berpendapat ada dua faktor

yang menjadi timbulnya minat, yaitu:

1. Dorongan dari dalam individu, misal dorongan untuk makanakan

membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat

terhadap produksi makanan dan lain-lain.

14Abdul Rachman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab. Psikologi dalam Suatu Pengantar
(Dalam Perspektf Islam). Jakarta: Kencana, 2004, h 263.
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2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk

melakukan suatu aktivitas tertentu.15

32Poerwadaminta, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi III,
2006, h. 769


