
BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Strategi dan Pemasaran

Kata Strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti strategos yang

artinya komandan militer. Kita sering mendengar kata strategi dalam perang atau

pun pertandingan olah raga. Saat ini kata strategi digunakan dalam berbagai

bidang antara lain manajemen, perdagangan dan olah raga. Strategi dalam olah

raga diperlukan oleh sebuah tim untuk memenangkan sebuah pertandingan. Sama

halnya dengan perusahaan yang juga membutuhkan manajemen strategi untuk

memenangkan pertandingan di dunia bisnis sesuai dengan tujuan yang telah

ditentukan1.

Pengertian Strategi dari Alfred Chandler yaitu strategi merupakan

penetapan sasaran dan tujuan jangkapanjang suatu perusahaan atau organisasi dan

alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Kenichi

Ohmae, strategi adalah keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan perusahaan

atau organisasi sehingga menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing

dengan cara yang paling efisien2. Selanjutnya Buchari Alma mengartikan strategi

ialah penetapan arah keseluruhan dari bisnis3.

Berdasarkan pengertian strategi diatas, penulis menarik kesimpulan

sederhana mengenai strategi. Strategi merupakan alat untuk pencapaian

tujuan/keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan perusahaan atau organisasi

1 Senja Nilasari. Manajemen Strategi. (Jakarta : Dunia Cerdas, 2014), h. 2
2 Ibid, h. 3
3 Buchari Alma, op.cit, h. 200
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sehingga menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang

paling efisien.

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan

yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah

tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang

diinginkan tercapai. Menurut Grant strategi memiliki 3 peranan penting dalam

mengisi tujuan manajemen, yaitu 4:

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan

Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi

merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan

antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.

2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi

Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan

komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.

3. Strategi sebagai target

Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk

menentukan dimana perusahaan berada dalam masa yang akan datang.

Dalam suatu perusahaan terdapat tiga level strategi, yaitu level korporasi,

level unit bisnis atau lini bisnis, dan level fungsional, yang dimaksud yaitu

sebagai berikut :5

4 Robert  M Grant. Analisis Strategi Kontemporer. (Jakarta : Erlangga, 1996) h. 21
5 Fandy Tjiptono. op.cit, h. 4
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1. Strategi Level Korporasi

Strategi level korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak yang

mengatur kegiatan dan operasi organisasi yang memiliki lini atau unit

bisnis lebih dari satu. Pertanyaan-pertanyaan pokok yang muncul pada

level korporasi adalah bisnis apa yang seharusnya digeluti perusahaan?

Apa sasaran dan harapan atas masing-masing bisnis? Bagaimana

mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran

tersebut? Dalam mengembangkan sasaran level korporasi, setiap

perusahaan perlu menentukan salah satu dari beberapa alternatif

berikut:

a. Kedudukan dalam pasar

b. Inovasi

c. Produktivitas

d. Sumber daya fisik dan finansial

e. Profitabilitas

f. Prestasi dan pengembangan manajerial

g. Prestasi dan sikap karyawan

h. Tanggung jawab sosial

2. Strategi Level Unit Bisnis

Strategi level unit bisnis lebih diarahkan pada pengelolaan

kegiatan dan operasi suatu bisnis tertentu. Pada dasarnya strategi level

unit bisnis berupaya menentukan pendekatan yang sebaiknya digunakan

oleh suatu bisnis terhadap pasarnya dan bagaimana melaksanakan
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pendekatan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan

dalam kondisi pasar tertentu. Pertanyaan-pertanyaan pokok dalam

strategi ini antara lain : Bagaimana bisnis perusahaan bersaing dalam

pasarnya? Produk atau jasa apa yang harus ditawarkan? Pelanggan

sasaran mana yang ingin dilayani? Bagaimana mendistribusikan sumber

daya dalam bisnis tersebut?

3. Strategi Level Fungsional

Strategi level fungsional merupakan strategi dalam kerangka

fungsi-fungsi manajemen (secara tradisional terdiri atas riset dan

pengembangan, keuangan, produksi, dan operasi, pemasaran,

personalia/sumber daya manusia) yang dapat mendukung strategi level

unit bisnis. Sebagai contoh, bila strategi level unit bisnis menghendaki

agar diadakan pengembangan produk baru, maka departemen riset dan

pengembangan berupaya menyusun rencana mengenai cara

mengembangkan produk baru tersebut.

Strategi fungsional umumnya lebih terperinci  dan memiliki

jangka waktu yang lebih pendek daripada strategi organisasi. Tujuan

pengembangan strategi fungsional adalah untuk mengkomunikasikan

tujuan jangka pendek, menentukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan

untuk mencapai tujuan jangka pendek, dan untuk menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pencapaian tujuan tersebut. Strategi

fungsional perlu dikoordinasikan satu sama lain untuk menghindari

terjadinya konflik kepentingan dalam organisasi. Sebagai contoh konflik
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yang kerapkali terjadi, pemasaran berkeinginan untuk memberikan

fasilitas kredit sebesar mungkin kepada semua pelanggan, namun

departemen keuangan menghendaki kredit yang diberikan dibatasi karena

bisa menimbulkan biaya pengumpulan piutang yang besar.

Selanjutnya adapun pengertian Pemasaran selalu berkembang dari

waktu ke waktu, dimulai dari pengertian pemasaran secara sederhana

sampai dengan pemasaran dalam lingkungan persaingan bisnis yang

semakin modern dan kompetitif. Kotler dan Keller (2006) menyatakan

bahwa : “Marketing is an organizational function and a set processes for

creating, communicating, and delivering value to customers and for

managing customers relationship in a ways that benefit the organization

and it stakeholders.” Pemasaran ialah fungsi organisasi dan satu set

proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan

nilai kepada pelanggan dan untuk membangun hubungan pelanggan yang

memberikan keuntungan bagi organisasi dan pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap orgnisasi6.

Hair Jr. (2000) berpendapat bahwa: “Marketing is the process of

planning and executing the pricing, promotion, and distributions of

products, services, and ideas in order to create that satisfy both the firm

and its customers”. Pemasaran merupakan proses perencanaan dan

pelaksanaan konsep pemberian harga, promosi, dan pendistribusian

produk, pelayanan, dan ide yang ditujukan untuk menciptakan kepuasan

6 Buchari Alma dan  Donni Juni Priansa. Manajemen Bisnis Syariah. ( Bandung :
Alfabeta, 2014 ), h. 340
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di antara perusahaan dan para pelanggannya7. Sementara itu, American

Marketing Association 1960, yang menyatakan pemasaran adalah hasil

prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang

dan jasa dari produsen sampai ke konsumen8.

Berdasarkan pengertian pemasaran diatas, penulis menarik

kesimpulan, bahwa pengertian pemasaran yang tepat untuk pembahasan

penelitian penulis adalah pendapat dari Hair Jr, yaitu pemasaran

merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsep pemberian

harga, promosi, dan pendistribusian produk, pelayanan, dan ide yang

ditujukan untuk menciptakan kepuasan di antara perusahaan dan para

pelanggannya.

B. Pengertian Pemasaran Syariah

Pemasaran syariah sendiri menurut definisi adalah penerapan suatu

disiplin bisnis strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi

Pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan

Nabi Muhammad SAW9.

Menurut Kartajaya bahwa: “Pemasaran Syariah adalah strategi bisnis,

yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi

seluruh proses, menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai, dari seorang

7 Ibid, h. 341
8 Sofjan Assauri. Manajemen Pemasaran. (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 3
9 Habib Rahman, “Pemasaran Syariah”, artikel diakses pada Senin 25 November 2015

dari http://rahman8194.blogspot.co.id/2013/11/pemasaran-syariah.html
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produsen, atau satu perusahaan, atau perorangan, yang sesuai dengan ajaran

Islam”10.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa

pengertian pemasaran syariah yang tepat untuk pembahasan penelitian penulis

adalah pengertian syariah menurut definisi yaitu pemasaran syariah adalah

penerapan suatu disiplin bisnis strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip

syariah.

Ada 4 karakteristik Pemasaran Islami (syariah marketing) yang dapat

menjadi panduan bagi para pemasar sebagai berikut 11:

1. Teistis (rabbaniyyah): Satu keyakinan yang bulat, bahwa semua gerak-

gerik manusia selalu berada dibawah pengawasan Allah SWT. Oleh

sebab itu, semua insan harus berperilaku sebaik mungkin tidak

berperilaku licik, suka menipu, mencuri milik orang lain, suka memakan

harta orang lain dengan jalan yang batil dan sebagainya. Nilai

Rabbaniyah tersebut melekat atau menjadi darah daging dalam pribadi

setiap Muslim, sehingga dapat mengerem perbuatan-perbuatan tercela

dalam dunia bisnis.

2. Etis (akhlaqiah): Semua perilaku berjalan diatas norma etika yang

berlaku umum. Etika adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata yang

sebenarnya “the will of God”, tidak bisa dibohongi. Seorang penipu yang

mengoplos barang, menimbun barang mengambil harta orang lain dengan

jalan yang bathil pasti hati kecilnya berkata lain,tapi karena rayuan setan

10 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, op.cit, h. 258
11 Ibid, h. 350
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maka ia tergoda berbuat curang, ini artinya ia melanggar etika, ia tidak

menuruti apa kata hati yang sebenarnya. Oleh sebab itu, hal ini menjadi

panduan para marketer syariah selalu memelihara setiap tutur kata,

perilaku dalam berhubungan bisnis dengan siapa saja, konsumen,

penyalur, toko, pemasok, ataupun saingannya.

3. Realistis (al-waqiyyah): Sesuai dengan kenyataan, jangan mengada-ada

apalagi yang menjurus kepada kebohongan, semua transaksi yang

dilakukan harus berlandasan pada realita, todak membeda-bedakan

orang, suku, warna kulit. Bahkan ajaran Rasulullah Saw, tentang sifat

realistis ini ialah jika anda menjual barang ada cacatnya, maka katakan

pada calon pembeli, bahwa barang ini ada cacatnya. Demikian mulianya

ajaran Rasulullah Saw sangat realistis, jangan sekali-kali mengelabui

orang, ini harus diikuti oleh umatnya.

4. Humanistis (insaniyyah): Berperikemanusiaan, hormat menghormati

sesama. Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik.

Jangan sampai kegiatan pemasaran malah sebaliknya merusak tatanan

hidup di masyarakat, menjadikan kehidupan masyarakat terganggu,

seperti hidupnya gerombolan hewan, tidak ada aturan dan yang kuat yang

berkuasa. Juga dari segi pemasar sendiri, jangan sampai menjadi manusia

yang serakah, mau menguasai segalanya, menindas dan merugikan orang

lain.
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai etika dalam

pemasaran menurut Islam, yaitu :12

1. Memiliki kepribadian yang baik dan spritual (takwa) sehingga dalam

melakukan pemasaran tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri

melainkan juga untuk menolong sesama. Pemasaran dilakukan dalam

rangka untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan

bukan sebaliknya.

2. Berlaku adil dalam berbisnis (‘adl). Sikap adil akan mendekatkan

pelakunya pada nilai ketakwaan.

3. Berkepribadian baik dan simpatik serta menghargai hak dan milik orang

secara benar. Sikap simpatik dan menghargai hak orang lain akan

membuat orang lain bahagia dan senang. Islam melarang seseorang

mengambil hak orang lain secara batil, tidak baik, dan tidak simpatik.

4. Melayani nasabah dengan rendah hati (khidmah). Rendah hati dan perilaku

lemah lembut sangat dianjurkan dalam islam.

5. Selalu menepati janji dan tidak curang dalam pemasaran termasuk dalam

penentuan kualitas dan kuantitas barang dan jasa.

6. Jujur dan terpercaya (amanah), tidak menukar barang yang baik dengan

yang buruk. Ketika seseorang tenanga pemasaran mengiklankan

barangnya tidak boleh dilebih-lebihkan atau mengiklankan barang bagus

padahal kenyataannya tidak demikian. Antara pernyataan dalam iklan

dengan barang secara aktual harus sama.

12 Ibid, h. 352
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7. Tidak suka berburuk sangka dan tidak suka menjelek-jelekkan barang

dagangan ataupun jasa pelayanan milik orang lain.

8. Tidak melakukan suap (risywah).

9. Segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pemasaran, harus

memberikan manfaat kepada banyak pihak, tidak hanya untuk individu

atau kelompok tertentu saja.

10. Saling bekerja sama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan

manfaat menuju kesejahteraan bersama.

C. Sumber Hukum Pemasaran

Landasan Hukum kegiatan pemasaran agar sesuai dengan syariah, maka

harus berdasarkan Al-Qur’an, Hadits Nabi, Ijma dan kaidah Fiqh Muamalah.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Al-Qur’an

a. Surah Al-Kahfi (18), ayat 19 :

Artinya : “Dan demikianlah pula Kami bangkitkan mereka (dari
tidurnya), supaya mereka bertanya-tanyaan sesama
sendiri. Salah seorang di antaranya bertanya: "Berapa
lama kamu tidur?" (sebahagian dari) mereka menjawab:
"Kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari
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sehari". (Sebahagian lagi dari) mereka berkata: "Tuhan
kamu lebih menengetahui tentang lamanya kamu tidur;
sekarang utuslah salah seorang dari kamu, membawa
wang perak kamu ini ke bandar; kemudian biarlah dia
mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang
lebih baik lagi halal (yang dijual di situ); kemudian
hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan
daripadanya; dan hendaklah ia berlemah-lembut dengan
bersungguh-sungguh (semasa di bandar); dan janganlah
dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapapun
menyedari akan hal kamu”.

Dari ayat QS. Al-Kahfi (18) ayat 19 dapat dipahami bahwa saat

itu telah terjadinya kegiatan pemasaran atau perdagangan dan

memilih/membeli barang dengan uang yang mereka miliki dan

mendapatkan makanan yang halal.

2. Hadits Nabi

Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang

membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri

menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan

nilai tersebut adalah produksi, pemasaran dan konsumsi. Pemasaran

menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi.

Hadits Bukhori :

ٌد  ا ُن َحدَّ َثَناُیو ُنُس َقا َل ُمَحمَّ ُد ْبُن أَ بِي َیْعقُو َب اْلِكْر َما ِنيُّ َحدَّ َثَنا َحسَّ َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ

ِضَي هللاُ َعْنُھ َقا َل َسِمْعُت َر ُسو ل ِهللا َصلَّي ا ُھَو الز ْھِريُّ َعْن أَ َنِس ْبِن َما لٍِك َر 

هُ أَ ْن ُیْبَسَط لَُھ ِفي ِر ْز ِقِھ أَ ْو ُیْنَسأَ لَُھ ِفي أَ َثِرِه َفْلَیِصلْ  ُ َعلَْیِھ َو َسلََّم َیقُو ُل َمْن َسرَّ

)رىالبخارواه(َر ِحَمھ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi
Ya’quub Al-Kirmaaniy[1] : Telah menceritakan kepada kami
Hassaan[2] : Telah menceritakan kepada kami Yuunus[3] :
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Telah berkata Muhammad – ia adalah Az-Zuhriy[4] - , dari
Anas bin Maalik radliyallaahu ‘anhu, ia berkata : Aku
mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam
bersabda : “Barangsiapa yang suka diluaskan rizkinya dan
ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung
silaturahim (HR. Bukhari)”13.

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa seorang muslim

harus mencari rezeki yang halal dan di tunjang dengan melakukan

silaturahmi. Didalam transaksi jual beli islam menyarankan agar kedua

belah pihak yang melakukan jual beli agar bertemu langsung karena akan

timbul ikatan persaudaraan antara penjual dan pembeli. Di dalam

keterikatan itu kedua belah pihak akan senantiasa saling membantu dan

bekerja sama untuk saling meringankan baik secara sukarela atau dengan

adanya imbalan. Dari hadist diatas menggambarkan bahwa allah swt akan

memberi rezeki bagi orang yang selalu menyambung silaturrahmi antar

sesama.

Dalam kaitannya dengan distribusi, silaturahim dapat diartikan

dengan menyebarkan informasi dan komunikasi atau membangn jaringan.

Seorang produsen harus memasarkan produknya, agar dikenal oleh

khalayak umum. Selain itu, agar makin banyak jaringan yang akan

memakai produknya. Hal ini membuktikan bahwa silaturahmi adalah satu

strategi pemasaran yang tepat dalam Islam. Adapun dalam memasarkan

barang, seorang muslim dilarang menggunakan sumpah palsu

sebagaimana dalam hadist berikut:

13 Imam Az-Zabidi. Ringkasan Shahih Bukhari. (Bandung : Jabal, 2012), h. 300
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َحدَّ َثَنا اْبُن أَ ِبي َعِد ّيً َعْن ُشْعَبَة َعِن اْلَعَال ِء َواْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ّثَنا ُشْعَبُة َقَل 
ِهللا َصلَّي هللاُ َعلَْیِھ َسِمْعُت اْلَعَالَء َعْن أَ ِبْیِھ َعْن أَِبي ُھَر ْیَر َة َقا َل َرُسو لُ 

ْلَعِة َمْمَحَقٌة لِْلَكْسِب َوَقا َل اْبُن َجْعَفٍر اْلَبَر َكةَ  َو َسلََّم اْلَیِمْیُن اْلَكا ِذ َبُة َمْنَفَقٌة لِسَّ
)رىالبخارواه(

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ibn Abi ‘Adiy dari Syaibah
dari al-‘Ala dan Ja’far telah menceritakan kepada kami
Syaibah berkata aku telah mendengar al-‘Ala dari Abu
Hurairah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“sumpah palsu (bombastis sehingga menjadikan laku barang
yang dijual) mendatangkan keluasan tetapi menghilangkan
pekerjaan.” Ibnu Ja’far berkata: ”menghapus keberkahan
(HR. Bukhari)”.14

Dari hadits 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.

D. Strategi Pemasaran dalam Islam

Didalam mengelola sebuah usaha, etika pengelolaan usaha harus dilandasi

oleh norma dan moralitas umum yang berlaku dimasyarakat. Penilaian

keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh peningkatan prestasi ekonomi dan

finansial semata, akan tetapi keberhasilan itu harus diukur pula melalui tolak ukur

moralitas dan nilai etika dengan landasan nilai-nilai sosial dan agama. Dalam

14 Owen Putra. Mutiara Hadits Pilihan. (Jakarta : Khatulistiwa Press, 2014), h. 172
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konteks Islam, setidaknya ada empat landasan normatif yang dapat

dipressentasikan dalam aksioma etika, yaitu:

1. Landasan Tauhid

Makna tauhid dalam konteks etika Islam adalah kepercayaan penuh

dan murni terhadap keesaan Tuhan, dimana landasan tauhid meruapaka

landasan filosofi yang dijadikan sebagai pondasi bagi setiap muslim dalam

melangkah dan menjalankan fungsi hidupnya, diantaranya adalah fungsi

aktivitas ekonomi.

2. Landasan Keadilan dan Keseimbangan

Landasan keadilan dalam ekonomi berkaitan dengan pembagian

manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha

ekonomi. Landasan keseimbangan berkaitan dengan kewajiban terjadinya

perputaran kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah

terjadinya konsentrasi ekonomi hanya pada segelintir orang.

3. Landasan Kehendak Bebas

Memiliki kehendak bebas, yakni potensi untuk menentukan pilihan

yang beragam. Kebebasan manusia tidak dibatasi, maka manusia memiliki

kebebasan pula untuk menentukan pilihan yang salah ataupun yang benar.

Oleh karena itu, kebebasan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi

haruslah dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil, dan mendatangkan

manfaat bagi masyarakat luas menurut Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

4. Landasan Pertanggungjawaban
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Landasan pertanggungjawaban ini erat kaitannya dengan

kebebasan, karena keduanya merupakan pasangan alamiah. Pemberian

segala kebebasan usaha yang dilakukan manusia tidak terlepas dari

pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, terhadap Tuhan, diri

sendiri, masyarakat, dan terhadap lingkungan sekitarnya.15

Implementasi atau penerapan pemasaran syariah adalah sebagai berikut :

1. Berbisnis cara Nabi Muhammad SAW

Nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah

(kejujuran). Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang

paling menonjol dari orang yang beriman. Bahkan kejujuran merupakan

karakteristik dari para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan

berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik.

Ada empat hal yang menjadi key success factors (KSF) dalam

mengelola strategi pemasaran syariah, yaitu:

a. Shiddiq (benar dan jujur), jika seorang pengusaha senantiasa ka

seorang pengusaha senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam

sepanjang kegiatannya, jika seorang pemasar bersifat shiddiq haruslah

menjiwai seluruh perilakunya dalam melakukan pemasaran, dalam

berhubungan dengan pelanggan, dalam bertransaksi dengan nasabah,

dan dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya.

b. Amanah (terpercaya, kredibel), artinya, dapat dipercaya, bertanggung

jawab, dan kredibel, juga bermakna keinginan untuk memenuhi

sesuatu sesuai dengan ketentuan. Diantara nilai yang terkait dengan

15 Mochammad Nadjib, Investasi Syariah. (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008), h. 7-14
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melengkapinya adalah amanah.

c. Fatanah (cerdas), dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau

kebijaksanaan. Pemimpin yang fatha>nah adalah pemimpin yang

memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal

yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Dalam bisnis, implikasi ekonomi sifat fatha>nah adalah bahwa

segala aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan

kecerdasan, dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada

untuk mencapai tujuan.

d. T}ablig (komunikatif), artinya komunikatif dan argumentatif dengan

tutur kata yang tepat dan mudah dipahami. Dalam bisnis, haruslah

menjadi seorang yang mampu mengomunikasikan visi dan misinya

dengan benar kepada karyawan dan stakeholder lainnya. Juga

menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan

tidak harus berbohong maupun menipu pelanggan.16

2. Muhammad sebagai Syariah Marketer

Muhammad sebagai seorang pedagang, memberikan contoh yang

sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi-

transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya

mengeluh apalagi kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan

barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan

pelanggan. Reputasinya sebagai seorang pedagang yang benar dan jujur dan

16 Hermawan Kertajaya dan Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung : Mizan Pustaka,
2006), h. 120-135
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juga selalu memperlihatkan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi

yang dilakukan.

Muhammad juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan

transaksi dagang secara adil. kejujuran dan keterbukaan Muhammad dalam

melakukan transaksi perdagangan merupakan teladan abadi bagi pengusaha

generasi selanjutnya.17

Muhammad bukan saja seorang pedagang, Beliau adalah

seorang nabi dengan segala kebesaran dan kemuliaannya. Nabi

Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis, karena

berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi

keluarga tanpa tergantung atau menjadi beban orang lain.

3. Muhammad sebagai pedagang profesional

Dalam transaksi bisnisnya, Muhammad sebagai pedagang profesional

tidak ada tawar menawar dan pertengkaran antara Muhammad dengan

pelanggannya. Segala permasalahan antara Muhammad dengan

pelanggannya selalu diselesaikan dengan adil dan jujur, tetapi tetap

meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk hubungan dagang yang adil dan

jujur.18

4. Muhammad sebagai pebisnis yang jujur

Muhammad telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari

segala macam praktek yang mengandung unsur penipuan, riba, judi, garar,

keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar

17 Ibid, h. 4
18 http://www.wordpress.com, N Lenys, Evolusi Marketing : Dari Konvensional

Menuju Syariah, 13 November 2015
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gelap. Beliau juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran, serta

melarang orang-orang menggunakan timbangan dan ukuran lain yang

tidak dapat dijadikan pegangan standar.

5. Muhammad menghindari bisnis haram

Nabi Muhammad melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena

sistemnya maupun karena ada unsur-unsur yang diharamkan didalamnya.

Memperjual-belikan benda-benda yang dilarang menurut Al- Qur’an adalah

haram.  Al-Qur’an misalnya, melarang mengkonsumsi daging babi,

darah, bangkai, dan khamr.

6. Muhammad dengan penghasilan halal

Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menghapus segala sesuatu

yang kotor, keji, gagasan-gagasan yang tidak sehat dalam masyarakat, serta

memperkenalkan gagasan yang baik, murni, dan bersih di kalangan umat

manusia. Al-Qur’an memerintahkan manusia untuk memakan makanan

yang bersih, mengambil jalan yang suci dan sehat.

7. Sembilan etika (akhlak pemasar)

Ada sembilan etika (akhlak) pemasar, yang akan menjadi prinsip-

prinsip bagi syariah marketer dalam menjalankan fungsi-sungsi

pemasaran, yaitu: 19

a. Memiliki kepribadian spiritual (takwa)

b. Berperilaku baik dan simpatik (shidq)

c. Berperilaku adil dalam bisnis (al-‘adl)

d. Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah)

19 Ibid
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e. Menepati janji dan tidak curang

f. Jujur dan terpercaya (al-ama>nah)

g. Tidak suka berburuk sangka (su’ud}d}an)

h. Tidak suka menjelek-jelekkan (gibah)

i. Tidak melakukan sogok (risywah)

Selain tiga konsep dasar dalam pemasaran secara syariah

diatas, terdapat beberapa karakteristik dalam pemasaran islami ini, antara

lain:

1. Mencintai konsumen

Konsumen adalah seorang raja yang harus dihormati. Berdasarkan

konsep  syariah, seorang marketer harus mencintai konsumen

sebagaimana mencintai diri sendiri. Layani calon konsumen

dan pelanggan dengan sepenuh hati.

2. Jadikan jujur dan transparan sebagai sebuah brand

Saat memasarkan sebuah barang, ungkapkanlah kelemahan serta

keuntungan dari produk tersebut.

3. Segmentasi ala nabi

Berikan good value untuk barang yang dijual. Rasulullah mengajarkan

segmentasi: barang bagus dijual dengan harga bagus (tinggi) dan barang

dengan kualitas lebih rendah dijual dengan harga yang lebih rendah.

4. Penuhi janji

Nilai sebuah produk harus disesuaikan dengan apa yang dijanjikan.

hal ini akan menjamin kepuasan pelanggan.
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5. Menjaga keseimbangan alam

Orang berbisnis itu harus menjaga kelangsungan alam, tidak merusak

lingkungan. Berbisnis juga ditujukan untuk menolong manusia yang

miskin dan bukan untuk segelintir orang saja20.

20 Ibid


