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BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Strategi Usaha

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu Strategeia (stratus= militer,

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

jendral. 1 Permasalahan strategi dalam Islam termasuk dalam kelompok

ta’aqquli.2

Strategi secara etimologi  adalah cara atau keahlian dalam mengatur

atau merencanakan, sedangkan secara terminologi merupakan ilmu

merencanakan atau mengarahkan sesuatu.3

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya

bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam perang dan damai.4 Konsep

ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang,

dimana jendral dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat

selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu

rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada

daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi militer

didasarkan pada pemahaman akan kekuatan dan penempatan posisi lawan,

1Irene Diana Sari Wijayanti, Manajemen, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2005), h. 61.
2Ta’qquliadalah perbuatan hukum yang dapat dinalar oleh manusia. Ia bisa berubah dan

berkembang,berbeda dengan ta’abbudi yang merupakan perbuatan hukum yang tidak bisa dinalar oleh
manusiadan tidak bisa diubah sama sekali, lihat Nasrul Haroen, Perdagangan Saham di Bursa Efek
TinjauanHukum Islam, (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2002), h. 28.

3Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Petersalim, (Jakarta: Modern English Pers,
2002), h. 1463.

4Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1997), Edisi II, Cet.9, h. 964.
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karakteristik medan lawan, karakteristik medan perang, kekuatan dan karakter

sumber daya yang tersedia, sikap orang-orang yang menempati teritorial

tertentu, serta antisipasi terhadap setiap perubahan yang mungkin terjadi.5

Pengertian strategi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Strategi menurut Chandler adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka

panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang

dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.6

2. Strategi menurut Andrews adalah pola sasaran, tujuan, dan

kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang

dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh

perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.7

3. Strategi menurut Itami adalah menentukan kerangka kerja dari aktivitas

bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan

aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi

lingkungan yang selalu berubah.8

4. Strategi menurut Griffin adalah rencana komprehensif untuk mencapai

tujuan organisasi. Tidak hanya mencapai, akan tetapi strategi juga

dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di

lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.9

5Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: ANDI, 2008), h.3.
6Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta: Erlangga,

2005), h. 1.
7Ibid.
8Ibid.
9Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana,

2010), h. 132.
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5. Strategi menurut Porter  adalah alat yang sangat penting untuk mencapai

keunggulan bersaing.10

6. Strategi menurut Hamel dan Prahalad adalah tindakan yang bersifat

incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh konsumen

di masa depan.11

7. Strategi menurut Christensen adalah pola-pola berbagai tujuan serta

kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut,

dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan

akan dilaksanakan oleh perusahaan, demikian juga sifat perusahaan baik

sekarang maupun dimasa yang akan datang.12

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi

adalah suatu rencana tentang upaya yang akan dijalankan oleh sebuah

organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan tersebut yakni

mendapatkan keuntungan serta menghadapi lingkungan bisnis yang selalu

berubah.

2. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan

dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu

10Freddy Rangkuti, Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2013), h. 4.

11Ibid.
12Supriyono, Manajemen Strategis dan Kebijaksanaan Bisnis, (Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta, 1998), Edisi 2, h. 7.
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maksud, atau mencari keuntungan, berusaha merupakan bekerja giat, untuk

mencapai sesuatu.13

Usaha merupakan suatu aktivitas yang sepanjang waktu

mempengaruhi kehidupan setiap orang. Usaha menghasilkan sebagian besar

barang dan jasa yang dikonsumsi oleh setiap orang.14

Adapun jenis-jenis usaha dibedakan menjadi 3 yaitu usaha kecil, usaha

menengah dan usaha besar. Pengertian masing-masing usaha adalah sebagai

berikut:

a. Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang

kecil, kekayaan dan tenaga kerja yang sedikit.

b. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri

yang dilakukan oleh seorang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan.

c. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara

atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukkan kegiatan

ekonomi di Indonesia.15

B. Strategi Pemasaran

13Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., h. 1254.
14Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng, Pengantar Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 2.
15Mulyadi Nitisusanto, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, (Jakarta: Alfabeta,

2010), h. 268.
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Setiap perusahaan pasti mempunyai strategi untuk tetap dapat hidup dan

berkembang. Tujuan tersebut hanya bisa dicapai melalui usaha mempertahankan

dan meningkatkan keuntungan atau laba usaha dengan menggunakan strategi

pemasaran yang baik dan benar.

Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah sebuah proses sosial dan

manajerial dimana individu-individu dan kelompok mendapatkan apa yang

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran

segala produk-produk yang bernilai (product value) dengan individu atau

kelompok lain. 16 Sedangkan menurut Lois E. Boone dan David L. Kurtz,

pemasaran (marketing) adalah proses menemukan keinginan dan kebutuhan

konsumen dan kemudian menyediakan barang dan jasa yang memenuhi atau

melebihi harapan konsumen tersebut.17

Dalam menyusun strategi pemasaran ada dua faktor yang harus

diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor ekstrenal, meliputi penganalisaan terhadap faktor-faktor di luar

perusahaan seperti keadaan pasar, persaingan, perkembangan tekhnologi,

keadaan ekonomi, peraturan dan kebijakan pemerintah,  keadaan sosial,

budaya dan politik. Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak dapat

dikendalikan oleh perusahaan, namun demikian faktor ini perlu dianalisa oleh

bagian pemasaran peusahaan karena faktor ini dapat menimbulkan

kesempatan dan ancaman bagi pemasaran produk yang dihasilkan oleh

perusahaan.

16Philip Kotler, dkk, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: ANDI, 1997), h. 7.
17Boone dan Kurtz, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2002), Jil. Ke-2, h. 7.
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2. Faktor internal, meliputi penganalisaan terhadap faktor-faktor di dalam

perusahaan itu sendiri atau dengan kata lain merupakan penganalisaan

terhadap faktor-faktor lain yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan

fungsi perusahaan yang meliputi keuangan, pemasaran, produksi dan sumber

daya manusia. Faktor internal merupakan faktor yang dikendalikan oleh

perusahaan.18

Analasis SWOT dalam penentuan strategi perusahaan adalah sebagai

berikut:

SWOT adalahh singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses

(kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman), dimana SWOT ini

dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang

berorientasi profit dan non profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan

organisasi tersebut secara lebih komprehensif.19

Peranan analisis SWOT yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran suatu organisasi dari empat sudut dimensi, yaitu

strength (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan

threats (kelemahan),

2. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka

panjang,

3. Memberikan pemahaman kepada para stakeholders yang berkeinginan

menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan

kerjasama yang saling menguntungkan,

18Philip Kotler, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: Cv Intermedia, 2000), h. 365.
19Irham Fahmi, Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 252.
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4. Dapat dijadikan penilaian secara rutin dalam melihat progress report dari

setiap keputusan yang telah dibuat selama ini.

Menurut Rangkuti, proses penyusunan perencanaan strategi dalam analisis

SWOT melalui 3 tahap analisis yaitu:

1. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang

terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal

perusahaan meliputi pemasaran, produksi, keuangan dan sumber daya

manusia. Faktor eksternal perusahaan adalah keadaan pasar, persaingan,

perkembangan teknologi, keadaan ekonomi, peraturan dan kebijakan

pemerintah politik dan sosial budaya.

2. Tahap Analisis

Nilai-nilai dari faktor internal dan faktor eksternal dijabarkan dalam

bentuk diagram SWOT dengan mengurangkan nilai strenghts dengan nilai

weaknesses dan nilai opportunities dengan nilai threats.

3. Tahap Pengambilan Keputusan

Mengkaji ulang dari empat strategi yang telah dirumuskan dalam

tahap analisis. Setelah itu diambillah keputusan dalam menentukan strategi

yang paling menguntungkan, efektif, dan efisien bagi perusahaan atau

organisasi berdasarkan Matriks SWOT dan pada akhirnya dapat disusun

suatu rencana strategi yang akan dijadikan pegangan dalam melakukan

kegiatan selanjutnya.

Matriks SWOT merupakan alat pencocokan yang penting yang membantu

para manajer mengembangkan empat tipe strategi, yaitu sebagai berikut:



29

1. Strategi SO (Strenght Opportunities) adalah strategi yang digunakan

perusahaan dengan memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk

menarik keuntungan dari peluang eksternal.

2. Strategi WO (Weaknesses Opportunities) adalah strategi yang digunakan

perusahaan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil

keuntungan dari peluang eksternal.

3. Strategi ST (Strenght Threats) adalah strategi yang digunakan perusahaan

dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak

ancaman eksternal.

4. Strategi WT (Weaknesses Threats) adalah strategi yang digunakan perusahaan

untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal.20

20Fred R. David, Manajemen Strategis, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 327.
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Tabel Matrik SWOT

Internal

Eksternal

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

Peluang (O) S-O Strategi

Gunakan kekuatan untuk

meraih peluang

W-O Strategi

Memperkecil kelemahan

dengan memanfaatkan

peluang

Ancaman (T) S-T Strategi

Gunakan kekuatan untuk

menghindari ancaman

W-T Strategi

Memperkecil kelemahan

dengan menghindari

ancaman

Untuk menentukan strategi pemasaran, dapat dilakukan dengan membuat

tiga (3) macam keputusan yaitu:

1. Konsumen yang akan dituju

Dalam menentukan strategi pemasaran, suatu perusahaan terlebih

dahulu harus menentukan konsumen yang akan dijadikan sasaran pemakai

produk barang atau jasa yang akan diproduksi dan dipasarkan. Jika tidak

demikian kegiatan produksi atau pemasaran yang akan dilakukan

dikhawatirkan akan sia-sia saja. Inilah yang merupakan langkah awal dari

perumusan atau penentuan strategi pemasaran perusahaan.
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2. Kepuasan yang diinginkan konsumen

Untuk dapat menentukan strategi yang efektif suatu perusahaan

haruslah dapat menentukan apa yang diinginkan oleh konsumen terhadap

suatu produk yang mereka beli atau mereka pasarkan.

3. Marketing mix yang dipakai

Salah satu strategi pemasaran yang paling utama dalam menentukan

keberhasilan tujuan kegiatan pemasaran adalah menentukan marketing mix-

nya. Penentuan ini adalah sejalan dengan operasi perusahaan didalam

pelaksanaan kegiatan perusahaan, sehingga apabila marketing mix yang telah

ditetapkan perusahaan tidak sesuai dengan tuntutan pasar, kemungkinan besar

akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan operasinya.21

C. Bauran Pemasaran

Marketing mix (bauran pemasaran) merupakan alat bagi pemasar yang

terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan

agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat

berjalan sukses. Bauran pemasaran pada produk barang berbeda dengan produk

jasa.Bauran pemasaran produk barang mencakup 4P, yaitu product, price, place

dan promotion.22

21Basu Swasta, Manajemenn Pemasaran Modern, (Liberty: Yogyakarta, 1995),h. 70
22Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba

Empat, 2011), h. 70.
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1. Produk

Menurut Assauri, produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan

untuk digunakan oleh konsumen guna memenuhi kebutuhannya dan

memberikan kepuasan.23

Menurut Islam, produk konsumen adalah berdayaguna, materi yang

dapat dikonsumsi yang bermanfaat yang bernilai guna yang menghasilkan

perbaikan material, moral, spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang tidak

berdaya guna dan dilarang dalam Islam bukan merupakan produk dalam

pemasaran Islam.24

Produk meliputi kualitas, keistimewaan, desain, gaya,

keanekaragaman, bentuk, merek, kemasan, ukuran, jaminan dan

pengembalian.25 Kualitas dari suatu produk harus menjadi perhatian utama

dimana barang atau jasa yang dijual harus jelas dan baik kualitasnya, agar

calon pembeli dapat menilai produk tersebut. Maka dari itu suatu produk

barang atau jasa dalam ekonomi Islam haruslah memenuhi standar mutu,

berdaya guna, mudah dipakai dan memiliki daya tarik.

2. Harga

Harga adalah barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang,

dimana berdasarkan nilai tersebut seorang atau perusahaan bersedia

melepaskan barang yang dimilikinya kepada pihak lain.26

23Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran (Dasar, Konsep dan Strategi), (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2007), h. 5.

24Veithzal Rivai, Islamic Marketing(Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik
Marketing Rasulullah saw.), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 7.

25Muhammad Suyanto, Muhammad Business Strategi dan Ethnics (Etika dan Strategi Bisnis
Nabi Muhammad SAW), Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), h. 263.

26Winardi, Manajemen Pemasaran, (Bandung: Sinar Baru, 2000), cet. ke-2, ed. 2, h. 55.
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Harga juga didefinisikan sebagai sejumlah nilai yang ditukarkan

konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa

yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar,

atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua

pembeli.27

William J Stanton mengemukakan bahwa harga adalah sejumlah uang

yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan

pelayanan yang menyertainya.28

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap

laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi jumlah

penjualan jasa. Oleh karena itu penetapan harga berpengaruh pada

pendapatan, maka strategi penetapan harga sangat penting dalam setiap

perusahaan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai perusahaan pada waktu penetapan

harga suatu produk adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penjualan

b. Mempertahankan dan memperbaiki market share

c. Stabilitas harga

d. Mencapai target pengembalian investasi

e. Mencapai laba maksimum.29

3. Lokasi/Tempat

27Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2000), h. 32.

28Marius P Angipora, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.
268.

29BasuSwastha dan Irawan, Azas-Azas Marketing, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996), h.
242.
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Berdasarkan kombinasi strategi pemasaran jasa yang mencakup 4p +

3p salah satunya adalah unsur tempat atau dalam beberapa buku banyak

disebutkan sebagai aspek distribusi. Hurriyati menjelaskan untuk produk

industri place diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk produk

jasa place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa.30

Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus

bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Dalam hal ini ada 3 jenis

interaksi yang mempengaruhi pemilihan lokasi, yaitu sebagai berikut:

1. Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), apabila keadaan seperti

ini maka penentuan lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan seharusnya

memilih lokasi yang dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau,

2. Pemberi jasa mendatangi konsumen, dalam hal  ini lokasi usaha tidak

terlalu penting tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa

harus berkualitas,

3. Pemberi dan konsumen tidak bertemu secara langsung.31

Adapun dalam menentukan lokasi usaha, menurut Tjiptono 32 ada

berbagai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Akses, misalnya lokasi yang mudah dilalui atau mudah dijangkau sarana

transportasi umum,

b. Vasibilitas, misalnya lokasi dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan,

30Hurriyati, Bauran Pemasaran & Loyalitas Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 55.
31Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, op.cit., h. 73-74.
32Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: ANDI,2002),, h. 41-42.
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c. Lalulintas, ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu banyak orang yang lalu-

lalang bisa memberikan peluang yang besar terjadinya impuls buying dan

kepadatan serta kemacetan bisa menjadi hambatan,

d. Tempat parkir yang luas dan aman,

e. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha

dikemudian hari,

f. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan,

g. Persaingan, yaitu lokasi pesaing sejenis.

4. Promosi

Promosi adalah perencanaan, implementasi dan pengendalian

komunikasi dari suatu organisasi kepada para konsumen dan sasaran lainnya.

Fungsi promosi dalam bauran pemasaran adalah untuk mencapai berbagai

tujuan komunikasi dengan setiap konsumen.33

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah atau dibuat

untuk mengarahkan organisasi atau seseorang kepada kegiatan yang

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 34 Sedangkan perangkat promosi

mencakup aktivitas periklanan, penjualan perseorangan, promosi penjualan,

hubungan masyarakat, promosi dari mulut ke mulut dan pemasaran

langsung.35

1. Periklanan

33David W. Cravens, Pemasaran Strategis, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 77.
34Basu Swasta dan Irwan, Manajemen Pemasaran Modern, (Jakarta: Liberty, 1997), h. 37.
35Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani,op.cit., h. 120.



36

Menurut Drs. Basu Swastha, periklanan adalah komunikasi non

individu, dengan sejumlah biaya, melalui berbagai media yang dilakukan

oleh perusahaan, lembaga, non lembaga, non laba, serta individu-

individu.36

Pada dasarnya tujuan pengiklanan adalah komunikasi yang efektif

dalam rangka mengubah sikap dan perilaku konsumen. Untuk itu ada

beberapa pilihan media yang dapat digunakan untuk melakukan

pengiklanan, antara lain melalui surat kabar, majalah, radio, tv, papan

reklame dan surat langsung.37

2. Penjualan Perseorang

Menurut Drs. Basu Swastha, penjualan perseorang adalah interaksi

antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan,

memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran

yang saling menguntungkan dengan pihak lain.38

3. Promosi Penjualan

Menurut William J. Stanton, promosi penjualan adalah kegiatan-

kegiatan di luar penjualan perseorang, periklanan dan publisitas yang

menstimulasi pembelian oleh konsumen dan keefektifan dealer, misalnya

pameran, pertunjukan, demontrasi serta berbagai kegiatan penjualan luar

biasa yang bukan kerja rutin biasa.

4. Hubungan Masyarakat (Publisitas)

36Marius P. Angipora, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),
h. 344.

37Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, op.cit.,  h. 121.
38Marius P. Angipora, op. cit., h. 366.



37

Menurut Drs. Basu Swastha, hubungan masyarakat adalah

sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang

disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut atau tanpa

pengawasan dari sponsor.39

5. Informasi dari mulut ke mulut

6. Pemasaran langsung.40

D. Pelayanan

Pelayanan (Customer Service) adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan

atau ditunjukkan untuk memberi kepuasan kepada nasabah, melalui pelayanan

yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.41

Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu dibahas yaitu kata

‘melayani’ dan ‘pelayanan’.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian

‘melayani’ adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan

seseorang; meladeni. Sedangkan pengertian ‘pelayanan’ adalah perihal atau

caramelayani; usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan;

jasa.42

Dalam dunia bisnis, pelayanan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok

yaitu:

39Marius P. Angipora, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),
h. 372.

40Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, op.cit.,h. 122.
41Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ), h. 216.
42PusatBahasaDepartemen Pendidikan Nasional,op.cit.,h. 797.
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a. Core Service, pelayanan yang ditawarkan kepada konsumen yang merupakan

produk utamanya.

b. Facilitating Service, fasilitas pelayanan tambahan kepada konsumen yang

bersifat wajib.

c. Supporting Service, pelayanan pendukung untuk meningkatkan nilai

pelayanan dan membedakan dengan pelayanan-pelayanan dari pihak

pesaing.43

Sedangkan untuk ciri-ciri pelayanan yang baik adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik

Konsumen ingin dilayani secara prima.Untuk melayani konsumen

salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana

yang dimiliki suatu perusahaan. Meja dan kursi harus nyaman diduduki.Udara

dalam ruangan juga harus tenang, tidak berisik dan sejuk. Kelengkapan dan

kenyamanan sarana dan prasarana ini akan mengakibatkan konsumen nyaman

untuk berurusan dengan perusahaan.

b. Tersedianya karyawan yang baik

Kenyamanan juga sangat tergantung dari petugas yang melayaninya.

Petugas harus ramah, sopan dan menarik. Disamping itu, petugas harus cepat

tanggap, pandai bicara, menyenangkan serta pintar. Petugas pelayanan juga

harus mampu memikat dan mengambil konsumen sehingga konsumen

semakin tertarik. Demikian juga cara kerja juga harus cepat dan cekatan.

43M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010),
h. 229.
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Untuk itu sebelum menjadi karyawan, harus melalui pendidikan dan pelatihan

khusus.

c. Bertanggung jawab kepada setiap konsumen sejak awal hingga selesai

Petugas harus mampu melayani dari awal sampai tuntas atau selesai

saat menjalankan kegiatan pelayanan terhadap konsumen. Konsumen akan

merasa puas jika petugas bertanggung jawab pelayanan yang diinginkannya.

Jika terjadi sesuatu maka segera petugas yang dari semula mengerjakannya

mengambil alih tanggung jawabnya.

d. Mampu melayani secara cepat dan tepat

Petugas harus melakukannya sesuai prosedur saat melayani konsumen.

Layanan yang diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan

membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan

keinginan konsumen.

e. Mampu berkomunikasi

Petugas harus mampu berbicara dengan baik dan cepat memahami

keinginan konsumen.

f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi

Menjaga rahasia perusahaan sama halnya dengan menjaga rahasia

konsumen. Rahasia perusahaan merupakan taruhan kepercayaan konsumen

kepada perusahaan.

g. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik

Seorang petugas harus memiliki pengetahuan dan kemampuan

tertentu, karena tugas selalu berhubungan dengan manusia, maka perlu dididik
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khusus mengenai kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi

konsumen atau kemampuan dalam bekerja.

h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah

i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah.44

Zeithami et. al. mengemukakan lima dimensi dalam menentukan kualitas

pelayanan, yaitu:

1. Reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai

dengan janji yang ditawarkan.

2. Responsiveness, yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu

konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi:

kesigapan karyawan dalam melayani konsumen, kecepatan karyawan dalam

menangani transaksi, dan penanganan keluhan konsumen.

3. Assurance, meliputi kemampuan karyawan atas: pengetahuan terhadap produk

secara tepat, kualitas keramah-tamahan, perhatian dan kesopanan dalam

memberi pelayanan, keterampilan dalam memberikan keamanan di dalam

memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan.

Dimensi kepastian atau jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi:

a. Kompetensi (Competence), artinya keterampilan dan pengetahuan

yang dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan pelayanan.

44Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 209-211.
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b. Kesopanan (Courtesy), yang meliputi keramahan, perhatian dan sikap

para karyawan.

c. Kredibilitas (Credibility), meliputi hal-hal yang berhubungan dengan

kepercayaan kepada perusahaan, seperti reputasi, prestasi dan

sebagainya.

4. Emphaty, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada

konsumen seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan

karyawan untuk berkomunikasi dengan konsumen, dan usaha perusahaan

untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumennya.

Dimensi Emphaty ini merupakan penggabungan dari dimensi:

a. Akses (Access), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang

ditawarkan perusahaan.

b. Komunikasi (Comunication), merupakan kemampuan melakukan

komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada konsumen atau

memperoleh masukan dari konsumen.

c. Pemahaman kepada konsumen (Understanding the Customer),

meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami

kebutuhan dan keinginan konsumen.

5. Tangibles, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan

front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan

ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan karyawan.45

45Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2000), h. 38-40.
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E. Jasa

Jasa menurut Kotler adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan

produk fisik atau sebaliknya.46

Jasa dapat diberi batasan sebagai semua aktivitas ekonomi yang dihasilkan

yang tidak merupakan produk yang berbentuk fisik atau konstruksi yang biasanya

dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu memproduksi, memberikan nilai

tambah, misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan dan kesehatan.47 Sedangkan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa adalah aktivitas, kemudahan,

manfaat dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain, yang menggunakan

atau menikmatinya.48

Berdasarkan pengertian diatas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu

yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen,

2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan

suatu produk fisik,

3. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan,

4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

46Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, op.cit., h. 6.
47Oka Yoeti, Pemasaran Pariwisata, (Bandung: Angkasa, 1999), h. 38.
48MenurutKamusBesarBahasa Indonesia Offline 1.1.
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Adapun karakteristik jasa menurut Kotler dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Intangible (Tidak berwujud)

Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat melihat, mencium,

meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya.

Untuk mengurangi ketidakpastian, konsumen akan mencari informasi tentang

jasa tersebut, seperti lokasi perusahaan, para penyedia dan penyalur jasa,

peralatan dan alat komunikasi yang digunakan serta harga produk jasa

tersebut.

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan)

Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan atau

orang yang menghasilkannya. Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat

bersamaan. Jika konsumen membeli suatu jasa maka ia akan berhadapan

langsung dengan sumber atau penyedia jasa tersebut, sehingga penjualan jasa

lebih diutamakan untuk penjualan langsung dengan skala operasi terbatas.

3. Variabelity (bervariasi)

Jasa yang diberikan sering kali berubah-ubah tergantung dari siapa

yang menyediakannya, kapan dan dimana penyajian jasa tersebut

disampaikan. Ini mengakibatkan sulitnya menjaga kualitas jasa berdasarkan

suatu standar.

4. Persehabelity (tidak tahan lama)

Jasa tidak dapat disimpan atau mudah hilang sehingga tidak dapat

dijual pada masa yang akan datang. Keadaan mudah hilang ini bukanlah suatu

masalah jika permintaannya stabil, karena mudah untuk melakukan persiapan
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pelayanan sebelumnya. Jika permintaan berfluktuasi, maka perusahaan akan

menghadapi masalah yang sulit dalam melakukan persiapan pelayanannya.

F. Strategi Pemasaran Menurut Ekonomi Islam

Pemasaran dalam ekonomi Islam merupakan suatu proses bisnis yang

keseluruhan prosesnya menerapkan prinsip syari’at Islam, yaitu dengan

mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam setiap prosesnya.

Ketentuan syariat tersebut merupakan nilai utama yang menjadi paying strategis

maupun taktis dalam organisasi bisnis yang bertujuan untuk mencapai empat hal

utama, yaitu:

1. Target hasil; profit materi dan benefit non materi,

2. Pertumbuhan, artinya terus meningkat,

3. Keberlangsungan,

4. Keberkahan dan keridhaan Allah.49

Berdasarkan pemasaran yang Islami diharapkan dalam setiap proses tidak

ada satu pun transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan

menjamin tidak akan terjadi penyimpangan yang menyalahi aturan syariat.

Seperti diketahui, Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan

sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana

didunia ini, dalam rangka mempersiapkan kehidupan kekal diakhirat nanti. Begitu

49Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta:  Bumi Aksara, 2008), Cet. ke-1, h. 85.
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juga dalam hal ekonomi Islam bertujuan menuntun agar kehidupan manusia

berada dijalan lurus (Shirat Almustaqim).50

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan

disamping itu juga merupakan sarana ibadah51. Hal ini dapat dibuktikan dengan

firman Allah antara lain dalam surat At-Taubah (9) : 105.












Artinya:“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan”.

Ayat tersebut diatas menganjurkan tentang bekerja dan berusaha.Pada

dasarnya Allah swt telah menjanjikan rezeki bagi makhluknya yang ada

dipermukaan bumi ini, namun untuk mendapatkannya kita dituntut untuk bekerja

dan berusaha. Bekerja dan berusaha adalah unsur utama yang mempunyai

kedudukan sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan

ibadah kepada Allah swt dan karenanya pula hukum bekerja dan berusaha adalah

wajib.52

Anjuran untuk melakukan kegiatan ekonomi juga terdapat dalam firman

Allah surat An-Naba’ (78) : 11.

50Achmad Ramzy Tadjoeddin dkk, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1992), h. 3.

51Veithzal Rivai, op.cit., h. 213.
52Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2004), h. 235.
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Artinya: “Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”

Islam tidak menghendaki umatnya melakukan kegiatan ekonomi dengan

budaya materialisme. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak boleh semata-mata

hanya mementingkan materi saja. Rakus terhadap kekayaan dan sikap

mementingkan materi adalah perbuatan yang sangat tercela. Dalam Alquran Allah

mengingatkan sebagaimana terdapat dalam surat Al-Munafiqun (63): 9.










Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah harta-bendamu dan
anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang
siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang
merugi”.

Adapun dalam kegiatan ekonomi bisnis kita dilarang untuk melakukannya

dengan jalan yang salah atau batil, artinya tidak boleh bertentangan dengan

syariat Islam. Berikut firman Allah yang melarang melakukan kegiatan ekonomi

atau menghasilkan dengan jalan batil, yaitu surat An-Nisa (4) : 29.











Artinya: “Wahai 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 diantara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh d irimu. Sungguh, Allah Maha
Penyayang kepadamu”.
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Dalam hadist Rasululah SAW juga menyebutkan hal yang sama seperti

berikut:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل َما أََكَل أََحٌد طََعامً  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنھُ َعْن َرُسوِل هللاَّ قَطُّ َخْیًرا ِمْن أَْن یَأُْكَل ا َعْن اْلِمْقَداِم َرِضَي هللاَّ
ِ َداُوَد َعلَْیِھ السََّالم َكاَن یَأُْكُل ِمْن َعَملِ  ِمْن َعَمِل یَِدِه َوإِنَّ نَبِيَّ هللاَّ

یَِدِه (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda:Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang
dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah SWT, Daud
AS selalu makan dari hasil usahanya sendiri”(H.R Bukhari).53

Menurut pemasaran Islam, bisnis yang dijalankan haruslah dilandasi

dengan keikhlasan yang semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah swt

dan menganggap itu sebagai ibadah dimata Allah SWT Selain itu bisnis juga

harus berorientasi pada tujuan lainnya yaitu keberkahan. Kombinasi antara

konsep keikhlasan dan keberkahan ini melahirkan konsep maslahah. Selain

konsep maslahah, ada juga hal yang paling penting dalam pemasaran Islam, yaitu

konsep al-amanah (kejujuran). Tanpa kejujuran dalam menjalankan bisnis, maka

bisnis tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Adapun 4 hal dalam bisnis syariah menurut Abu Mukhaladun yang

menjadi kunci kesuksesan dalam mengelola suatu bisnis dan mendapatkan nilai-

nilai moral yang tinggi, yaitu:

1. Shiddiq (benar dan jujur), artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi

ucapan, keyakinan, serta perbuatannya berdasarkan ajaran Islam, dan tidak

ada satupun ucapan yang saling bertentangan dengan perbuatannya. Dalam

53Imam Sahabuddin al-Qastalani, Irsad Al-Sari Lisarh Sahih Al-Bukhari, (Beirut-Lebanon:
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012), h. 33.
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menjalankan suatu bisnis, seorang tidak boleh melakukan kebohongan atau

terlalu melebih-lebihkan produk jasa yang ditawarkan atau dijual demi untuk

meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Berkenaan dengan ini, terdapat hadist yang menerangkan secara jelas

bahwa tidak boleh menutupi cacat atau aib suatu barang yang dijual dan tidak

melakukan kebohongan berikutini:

ِ ْبِن ِدینَاٍر قَاَل َسِمعْ  ُ َعْنُھَما قَاَل قَاَل َرُجٌل لِلنَّبِيِّ َعْن َعْبِد هللاَّ ُت اْبَن ُعَمَر َرِضَي هللاَّ
جُ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِنِّي أُْخَدُع فِي اْلبُیُوِع فَقَاَل إَِذا بَایَْعَت فَقُْل َال ِخَالبَةَ فََكاَن الرَّ ُل یَقُولُھُ َصلَّى هللاَّ

(رواه البخارى)
Artinya: “Dari Abdullah ibnu Dinar berkata, Aku mendengar Abdullah ibnu

Umar RA berkata; Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW:
“Aku tertipu dalam berjual beli”. Maka beliau bersabda: “Jika
kamu berjual beli katakanlah tidak boleh ada (penipuan dalam jual
beli)”. Kemudian orang itu mengatakannya”(H.R Bukhari).54

2. Amanah (terpercaya), memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan

setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan,

kejujuran, pelayanan prima dan ihsan (berusaha menghasilkan yang terbaik)

dalam segala hal dan berupaya melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Amanah juga berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh

dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam hal ini termasuk juga

tidak menambah harga jual yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan

pemilik. Maka seseorang yang diberi amanah harus benar-benar menjaga dan

memegang amanah tersebut sesuai dengan firman Allah surat Al-Ahzab (33) :

72.






54Imam Sahabuddin al-Qastalani,op.cit., h. 81.
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Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit,
bumi dan gunung - gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul
amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya
(berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia
itu sangat zalim dan sangat bodoh”.

3. Tabligh (komunikatif), artinya komunikatif dan argumentatif sekaligus

memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-

ketentuan syaraiah dalam setiap gerak aktivitas ekonomi yang dilakukan

sehari-hari. Sikap ini penting bagi pembisnis, karena berkaitan dengan

bagaimana seorang pembisnis bisa meyakinkan pembeli atau konsumen

dengan kemampuan berkomunikasi, sehingga konsumen tertarik untuk

membeli barang atau jasa tersebut.

4. Fathanah (cerdas), mengerti, memahami dan menghayati secara mendalam

segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajibannya. Seorang pelaku

pemasaran harus paham benar tentang produk yang ditawarkan kepada

konsumen termasuk kaidah fiqihnya secara dasar. Sifat ini akan

menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan inovasi yang

bermanfaat.55

Fathanah meliputi dua unsur yaitu sebagai berikut:

55Veithzal Rivai, Islamic Economics, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 236.
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a. Fathanah dalam hal administrasi / manajemen dagang, artinya hal-hal yang

berkenaan dengan aktivitas harus dicatat atau dibukukan secara rapi agar

tetap bisa menjaga amanah dan sifat shiddiqnya.

b. Fathanah dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan

barang maupun harta. Dalam hal fathanah ini Rasulullah mencontohkan

tidak mengambil untung yang terlalu tinggi dibanding dengan saudagar

lainnya sehingga barang beliau cepat laku. Sesuai dengan firman Allah

SWT surat Asy-Syu’ara (26) : 181-183.














Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang
lain (181). Dan timbanglah dengan timbangan yang benar (182).
Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi
hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.

Ke empat kunci sukses ini merupakan strategi marketing

Rasulullah yang sudah sangat terkenal didunia bisnis tapi masih jarang

diterapkan pada dunia bisnis sekarang. Karena bisnis yang berlandaskan

syariah sangat mengedepankan sikap dan perilaku yang simpatik dan

bersahabat dengan mitra sehingga kita telah mampu menciptakan suasana

kebahagiaan, keadilan, kejujuran dan melaksanakan spiritual marketing.


