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ABSTRAK 

 

 

Lany Utami Mulyani (2020):  Analisis Strategi Segmentasi Pasar dalam 

Meningkatkan Omset Penjualan pada PT. 

Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang 

Dumai di Tinjau Menurut Ekonomi Islam 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh segmentasi pasar yang dijalankan oleh 

PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) cabang Dumai yang belum mampu 

meningkatkan omset penjualan setiap bulannya, karena peningkatan omset 

penjualan hanya terjadi di bulan-bulan tertentu saja dan cenderung menurun pada 

bulan lainnya. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana strategi 

segmentasi pasar yang dilakukan oleh PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

cabang Dumai  dalam meningkatkan omset penjualannya dan bagaimana 

pandangan ekonomi Islam terhadap strategi segmentasi pasar dalam 

meningkatkan omset penjualan pada PT. Agung Solusi Trans (Agungrent) cabang 

Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi segmentasi pasar dan 

tinjauan ekonomi Islam dalam meningkatkan omset penjualan pada PT. Agung 

Solusi Trans (AgungRent) cabang Dumai. 

Responden pada penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu 1 orang manager 

dan 3 orang karyawan PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) cabang Dumai  

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling 

dimana pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan pertimbangan 

tertentu. Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa perusahaan memiliki 

berbagai macam strategi segmentasi guna kemajuan perusahaannya. Strategi 

segmentasi yang dilakukan oleh PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) cabang 

Dumai adalah berdasarkan segmen geografis dan segmen demografis. Dimana 

dengan segmen geografis perusahaan memilih lokasi yang strategis karena melihat 

besarnya peluang di Kota Dumai. Sedangkan dengan segmen demografis 

perusahaan mengelompokkan konsumennya berdasarkan tingkat pekerjaan yaitu 

pelajar/mahasiswa, pegawai, dan umum seperti karyawan swasta. Dalam 

pandangan Islam strategi segmentasi pasar yang dilakukan oleh PT. Agung Solusi 

Trans (AgungRent) telah sesuai dengan prinsip Islam, karena bagi PT. Agung 

Solusi Trans (AgungRent) keuntungan bukan satu-satunya tujuan dalam 

menjalankan bisnis. Karena, menjalankan bisnis atau usaha yang sesuai syariat 

juga merupakan ibadah dan juga bisa memberikan manfaat kepada konsumen. 

 

Kata kunci: Segmentasi Pasar, Omset Penjualan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum pemasaran merupakan salah satu  kegiatan pokok yang 

perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang ataupun jasa 

dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.
1
 Hal 

tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan 

perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Kegiatan 

pemasaran selama ini tidak terlepas dari unsur persaingan. Tidak ada satu 

bisnis pun yang leluasa bisa menikmati penjualan dan keuntungan karena akan 

ada persaingan yang mengiringinya bahkan ada pula persaingan yang tidak 

sehat antar pengusaha. 

Dunia pemasaran diibaratkan sebagai suatu medan tempur bagi para 

produsen dan pedagang yang bergerak dalam komoditi yang sama maka perlu 

sekali diciptakan suatu strategi pemasaran agar dapat memenangkan 

persaingan di pasar. Perusahaan perlu menetapkan strategi dasar atau disebut 

grand strategy atau strategi inti. Jika grand strategi ini sudah benar maka 

diharapkan perusahaan akan berhasil mencapai sasaran tersebut.
2
 

Adapun dunia bisnis menuntut peranan pemasaran yang dapat 

menunjang kemajuan usaha bisnis. Maju atau mundurnya suatu bisnis akan 

                                                             
1
 M Taufiq Amir, Dinamika Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 

18   

2
 Philip Kotler dan A.B Susanto, Manajemen Pemasaran di Indonesia, (Jakarta: Salemba, 

1994),  h.98 
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sangat ditentukan oleh keberhasilan kegiatan pemasaran bisnis tersebut, 

karena kegiatan pemasaran merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat luas (pelanggan). Pentingnya peranan pemasaran 

yang dimaksud bukan berarti mengenyampingkan peranan bagian lain dalam 

bisnis, karena seluruh kegiatan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam 

bisnis. 

Dalam melakukan kegiatan pemasaran suatu perusahaan memiliki 

beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun 

tujuan jangka panjang. Pada tujuan jangka pendek biasanya untuk merebut 

hati konsumen terutama untuk produk yang baru diluncurkan. Sedangkan 

dalam jangka panjang dilakukan untuk mempertahankan produk-produk yang 

sudah ada agar tetap eksis. Secara umum, dalam memahami konsep strategi 

pemasaran maka perlu diperkenalkan suatu pemahaman mengenai konsep 

strategi pemasaran meliputi strategi segmentasi, targeting dan positioning.
3
 

Tingkat persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pemasar untuk mampu 

melaksanakan kegiatan pemasarannya dengan lebih efektif dan efisien. 

Kegiatan pemasaran tersebut membutuhkan sebuah konsep pemasaran yang 

mendasar sesuai dengan kepentingan pemasar dan kebutuhan serta keinginan 

pelanggan.
4
 

Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok 

pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix 

                                                             
3
 Ibid, h. 108  

4
 Buchari Alma dan Doni Juni, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

340 
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yang berbeda pula.
5
 Langkah  pemilihan segmen dan target yang tepat maka 

perusahaan mendapatkan posisi yang baik dibenak pelanggan sehingga 

pelanggan mudah untuk mengingat produk dan perusahaan tersebut. Dengan 

demikian maka perusahaan mampu merebut persaingan pasar tersebut dengan 

mudah. 

Agar perusahaan memiliki posisi yang baik dalam ingatan konsumen 

maka dalam persaingan ini seorang tenaga penjual juga harus mampu 

memiliki strategi dalam memasarkan suatu produk dan memiliki kemampuan 

untuk mengelola faktor yang akan mendukung penjualan dan merangsang 

ingatan para konsumen untuk tetap pada produk yang perusahaan tawarkan. 

Banyak hal yang mempengaruhi faktor penjualan, salah satunya yaitu faktor 

keterampilan seorang penjual dalam memasarkan produknya.
6
 

Seiring persaingan bisnis yang sangat tajam pada saat ini merupakan 

sebuah tantangan bagi pengusaha untuk tetap berada dalam persaingan hasil 

usahanya. Suatu perusahaan mengharapkan agar hasil penjualan dapat 

meningkat, usaha meningkatkan penjualan ini sangat penting sekali bagi 

perusahaan. Perusahaan yang tidak dapat memenuhi selera konsumen praktis 

akan mengalami penurunan volume penjualan, jika perusahaan tersebut tahun 

demi tahun mengalami kemunduran produksi sudah dipastikan perusahaan 

tersebut akan gulung tikar.
7
 

                                                             
5
 Dedi Purwana dan Nurdin Hidayat, Studi Kelayakan Bisnis, (Depok, Rajawali Pers, 

2017), h. 77 

6
 Sofjan Assauri, op.cit, h. 168 

7
 Assauri Sofjan, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), h. 199 
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Para manajer harus memiliki strategi yang jitu dengan strategi STP 

(segmentation, targeting dan positioning). Segmentasi memiliki peran penting 

dalam sebuah perusahaan. Menurut Kotler, Kartajaya, Huan dan Liu, dalam 

buku Kasmir yang berjudul pemasaran bank, segmentasi memiliki peran 

penting karena beberapa alasan, pertama, segmentasi memungkinkan 

perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Strategi 

perusahaan membagi pasar menjadi segmen-segmen akan memberikan 

gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan 

dimasuki. Selain itu segmentasi memungkinkan perusahaan mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas mengenai kompetisi serta menentukan posisi pasar 

perusahaan. Kedua, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan 

komponen-komponen strategi. Segmentasi yang disertai dengan pemilihan 

target market akan memberikan acuan dalam penentuan positioning.
8
 

Omzet merupakan resapan dari bahasa Belanda, yang memiliki arti 

jumlah total penjualan dari sebuah perusahaan dalam periode tertentu dan 

terdiri dari dua komponen yakni harga dan kualitas yang dijual. Meningkatkan 

omzet penjualan adalah tantangan besar bagi para pelaku usaha, oleh karena 

itu, diperlukan strategi khusus dalam pencapaiannya. Definisi omzet penjualan 

menurut kamus Bahasa Indonesia adalah jumlah hasil penjualan, omzet 

penjualan total jumlah penjualan barang/jasa dari laporan laba/rugi perusahaan 

selama periode penjualan tertentu.
9
 Dari definisi di atas dapat dikemukakan 

                                                             
8
 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 114  

9
 Sondang P. Siagian, Manajemen Strategi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 84 
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bahwa yang dimaksud dengan omzet penjualan adalah total jumlah barang dan 

jasa yang dihitung berdasarkan jumlah laba bersih dari laporan laba/rugi 

perusahaan selama suatu periode. 

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan 

komprehensif. Universal artinya bersifat umum, dan komprehensif artinya 

mencakup seluruh bidang kehidupan.
10

 Berdasarkan pembagian sifat di atas 

yang termuat dalam ajaran agama Islam, salah satu bidang kehidupan yaitu 

bidang ekonomi. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai 

Islam.
11

 Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi 

rahmatan lil alamin.
12

 Ekonomi Islam yang bardasarkan pada al-Quran dan 

Hadis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat.
13

 

PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) adalah perusahaan penyedia jasa 

transportasi. Layanan PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) mencakup 

penyewaan kendaraan, pengelolaan jasa pengemudi, logistics dan trucking. 

Pada kenyataannya di lapangan PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

menghadapi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain yang sejenis, maka 

PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) harus tetap maju dalam menghadapi 

                                                             
10

 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 

2005), Cet. Ke-4, h. 1  

11
 Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Amanah Bunda 

Sejahtera, 1997), h. 11   

12
 Muchlis, Bisnis Syari‟ah, (Yogyakarta : YKPN, 2007) h. 7  

13
 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 

Cet. Ke-1, h. 3  



 

 

6 

persaingan yang semakin ketat serta dapat merebut pangsa pasar dan lebih 

berupaya mengatur pemasarannya. PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

merupakan salah satu perusahaan yang mengandalkan segmentasi pasar dalam 

meningkatkan omset penjualannya. Mengetahui segmentasi pasar perusahaan 

berdasarkan demografis, memungkinkan manajemen PT. Agung Solusi Trans 

(AgungRent) memperoleh informasi tentang tingkat usia seorang konsumen 

serta tingkat pekerjaan konsumen. Perusahaan ini menetapkan segmen yang 

dituju, antara lain: pelajar/mahasiswa, pegawai, serta umum. PT. Agung 

Solusi Trans (AgungRent) juga menetapkan segmen lainnya yaitu berdasarkan 

geografis yang mana perusahaan melayani jasa pengemudi dalam bentuk antar 

jemput dalam provinsi dengan rute Kota Dumai-Pekanbaru. Dengan harga 

tiket persegmennya yaitu sebesar Rp. 130. 000 (umum), Rp. 125.000 

(pegawai) dan Rp. 110.000 (pelajar/mahasiswa). 

Namun, tingkat penjualan tiket di PT. Agung Solusi Trans 

(AgungRent) Cabang Dumai setiap bulannya mengalami ketidakstabilan, pada 

bulan Juni penjualan mengalami peningkatan sebanyak 530 tiket, dan pada 

bulan Juli penjualan kembali menurun sebanyak 480 tiket. Untuk jumlah 

penjualan dapat dilihat pada tabel I.1 berikut: 

Tabel I.1 

Jumlah Penjualan Tiket PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

Cabang Dumai pada Lima Bulan Terakhir (Mei-September 2019) 
 

Bulan Penjualan Tiket 

Mei 380 

Juni 530 

Juli 480 

Agustus 512 

September 495 

Sumber: PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai 
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Selain itu, omset penjualan pada PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

Cabang Dumai menunjukkan bahwa omset penjualannya mengalami fluktuasi. 

Pada bulan Juni omset penjualan meningkat hingga Rp. 66.250.000,- dan pada 

bulan Juli omset pejualan mengalami penurunan hingga Rp. 60.000.000,-. 

Secara keseluruhan omset penjualan mengalami peningkatan dan penurunan 

dalam lima bulan terakhir. Seperti pada tabel I.2 berikut: 

Tabel I.2 

Data Omset Penjualan Tiket PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

Cabang Dumai pada Lima Bulan Terakhir (Mei-September 2019) 

 

Bulan Omset Penjualan 

Mei Rp. 47.500.000,- 

Juni Rp. 66.250.000,- 

Juli Rp. 60.000.000,- 

Agustus Rp. 64.000.000,- 

September Rp. 61.875.000,- 

Sumber: PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai 

Jadi, segmentasi pasar yang dijalankan oleh perusahaan belum mampu 

meningkatkan omset penjualan setiap bulannya, karena peningkatan omset 

penjualan hanya terjadi di bulan-bulan tertentu saja dan cenderung menurun 

pada bulan lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di 

atas, maka peneliti tertarik untuk  mengadakan penelitian dengan judul 

“Analisis Strategi Segmentasi Pasar dalam Meningkatkan Omset 

Penjualan pada PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai di 

Tinjau Menurut Ekonomi Islam”. 

 

B. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

pembahasan, maka peneliti membatasi masalah ini pada analisis strategi 
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segmentasi pasar dalam meningkatkan omset penjualan pada PT. Agung 

Solusi Trans (Agungrent) cabang Dumai di tinjau menurut ekonomi Islam. 

Karena, bagi peneliti segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk lebih 

fokus dalam mengalokasikan sumber dayanya dan bagi peneliti variabel dalam 

penelitian ini saling berkaitan.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

maka rumusan masalahnya adalah :  

1. Bagaimana strategi segmentasi pasar yang dilakukan oleh PT. Agung 

Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai  dalam meningkatkan omset 

penjualannya ? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap strategi segmentasi pasar 

dalam meningkatkan omset penjualan pada PT. Agung Solusi Trans 

(Agungrent) Cabang Dumai? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui strategi segmentasi pasar yang dilakukan oleh PT. Agung 

Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai dalam meningkatkan omset 

penjualannya. 

b. Mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap strategi segmentasi 

pasar dalam meningkatkan omset penjualan pada PT. Agung Solusi 

Trans (Agungrent) Cabang Dumai 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan mengenai strategi 

segmentasi pasar dalam meningkatkan omset penjualan dan sebagai 

bahan referensi serta perbandingan kajian bagi mahasiswa lainnya 

dalam melakukan penelitian. 

b. Bagi perusahaan diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam 

menjalankan strategi yang telah ada. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) 

pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada PT. 

Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai yang berada di jalan 

Kota Dumai. Adapun alasan pengambilan lokasi ini karena PT. Agung 

Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai merupakan salah satu 

perusahaan yang menerapkan strategi segmentasi pasar dalam 

menjalankan bisnisnya. Namun ternyata, PT. Agung Solusi Trans belum 

mampu menerapkan strategi tersebut dengan baik untuk meningkatkan 

omset penjualan tiketnya. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. Agung Solusi 

Trans (AgungRent) Cabang Dumai. Dalam hal ini orang-orang yang 

terlibat secara langsung dalam pemasaran perusahaan tersebut. 

b. Objek penelitian ini adalah strategi segmentasi pasar yang dilakukan 

PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai dalam 

meningkatkan omset penjualannya. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
14

 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah pimpinan dan karyawan PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

Cabang Dumai yang berjumlah 8 orang. 

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi atau objek yang dipilih 

dan ditetapkan sebagai sumber data atau sumber informasi penelitian. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, 

misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

                                                             
14

 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 117  
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memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.
15

 

Adapun populasi untuk dijadikan sampel yakni pimpinan dan 3 orang 

karyawan PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai. 

4. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah peneliti 

dari sumber asli. Adapun sumber data primer pada penelitian ini 

diperoleh dari pimpinan dan karyawan PT. Agung Solusi Trans 

(AgungRent) Cabang Dumai.  

b. Data Sekunder  

Adapun sumber data sekunder yaitu berupa konsep maupun 

teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan, 

dan data yang diambil dari buku yang berhubungan langsung dengan 

masalah yang diteliti. 

5. Teknik Pegumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi merupakan metode yang dilakukan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dilakukan di PT. Agung 

Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai, peneliti mengamati 

langsung penerapan strategi pemasaran yang diterapkan oleh 

perusahaan. 

                                                             
15

 Ibid, h. 85  
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b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

yaitu (interviewr) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. Wawancara ini peneliti ajukan kepada pimpinan dan karyawan PT. 

Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.  

6. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan teknik deskriptif 

analisis yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang 

bersifat empiris kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga 

bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.
16

 

7. Metode Penulisan 

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan 

masalah yang diperoleh dan kemudian disimpulkan sesuai dengan 

penelitian. 

b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus 

kemudian menyimpulkan secara umum. 

 

 

                                                             
16

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2010), h. 180    



 

 

13 

F. Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

1 Yuli Purnama 

Sari (2017) 

Analisis Strategi 

Segmentasi, 

Targeting Dan 

Positioning 

Dalam 

Meningkatkan 

Penjualan Baju 

Muslim Ditinjau 

Menurut 

Perspektif 

Ekonomi Islam 

(Studi Kasus 

Pada Toko 

Busana Muslim 

Aneka Sandang 

Di Kabupaten 

Tulungagung)  

 Jenis penelitian: 
Kualitatif. 

 Variabel: 

Analisis Startegi 

Segmentasi 

 Teknik Analisis 
Data: Analisis 

Deskriptif 

Strategi 

segmentasi yang 

dilakukan oleh 

toko Aneka 

Sandang yaitu 

dengan 

mengelompokkan 

konsumennya ke 

dalam beberapa 

segmen 

diantaranya 

meliputi wilayah, 

kota dan juga jenis 

kelamin. 

 

2 Fitriyah 

Anggraini 

(2019) 

Strategi 

Segmenting, 

Targeting, Dan 

Positioning 

Pemasaran Di Pt. 

Nur Ramadhan 

Wisata Surabaya 

 Jenis Penelitian: 

Kualitatif 

 Variabel: 
Strategi 

Segmenting 

 Teknik Analisis 
Data: Analisis 

Deskriptif 

Strategi pemasaran 

yang dilakukan 

Nur Ramadhan 

Wisata Surabaya 

yaitu 

strategi pemasaran 

melalui data base 

dari alumni, open 

table, brosur, 

pameran, dan reuni 

haji 

3 Zulfikar 

(2010) 

Analisis Tingkat 

Kepuasan 

Konsumen 

Melalui 

Segmentasi Pasar 

Dan Product 

Positioning Pada 

Mobil Merek 

Grand Max, 

Zebra Dan Esspas 

Pada Pt. Astra 

International  Tbk 

- Daihatsu 

Cabang 

 Jenis Penelitian: 
Kuantitatif 

 Variable: 
Analisis Tingkat 

Kepuasan 

konsumen 

Melalui 

Segmentasi 

Pasar 

 Teknik Analisis 

data: Regresi 

Linear 

Berganda (Y = a 

+ b1X1 + b2X2) 

Koefisien 

determinasi (r2) 

sebesar 53,1% 

yang menyatakan 

bahwa kedua 

variabel 

independen yaitu 

segmentasi pasar 

dan product 

positioning secara 

bersamasama 

mampu 

menjelaskan 

terhadap variabel 
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No Nama Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

Pekanbaru    terikatnya sebesar 

53,1% atau 

konsumen merasa 

puas pada mobil 

Grand Max, Zebra 

dan Esspas yang 

dilihat melalui 

segmentasi pasar 

dan product 

positioning sebesar 

53,1% sedangkan 

sisanya sebesar 

46,9% dapat 

diterangkan 

sebagai konsumen 

yang tidak merasa 

puas. 

4 Yupita (2018) Analisis 

Segmentasi Pasar 

Toko Aksesoris 

Wanita Hearts 

Yogyakarta 

 Jenis Penelitian: 

Studi Kasus 

 Variabel: 
Analisis 

Segmentasi 

Pasar 

 Teknik Analisis 
Data: Analisis 

Cluster 

Segmen pembeli 

sesuai dengan daya 

tarik konsumen, 

yang terdiri dari 

konsumen praktis, 

konsumen teliti 

dan konsumen 

modern 

5 M. Da’al Aula 

Arodhi (2018) 

Analisis Strategi 

Pemasaran Dalam 

Upaya 

Peningkatan 

Omzet Di Mh 

Mart Kecamatan 

Paciran 

Kabupaten 

Lamongan    

 Jenis Penelitian: 
Kualitatif 

 Variabel: Upaya 
peningkatan 

Omzet 

 Teknik Analisis 

Data: Analisis 

Deskriptif 

Yang menjadi hal 

penunjang 

peningkatan omzet 

diantaranya : harga 

yang lebih murah 

dari pesaing, 

mengedepankan 

nuansa islami di 

daerah yang 

mayoritas 

penduduknya 

Islam, 

mengedepankan 

pelayan yang 

ramah, 

memberlakukan 

khiyar serta aktif 

melakukan 
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No Nama Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

promosi penjualan 

dan publisitas. 

6 Aldi Adianta 

(2018) 

Analisis 

Segmentasi Pasar 

Wisata Bukit Mas  

Di Bandar 

Lampung   

 Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 Variabel: 
Analisis 

Segmentasi 

Pasar 

 Teknik Analisis 
Data: Analisis 

Cluster 

Terdapat tiga 

cluster untuk 

segmentasi pasar 

Bukit Mas Cottage 

and Resto Bandar 

Lampung. 

Penggunaan 

strategi 

Segmentasi yang 

cocok untuk pasar 

wisata Bukit Mas 

cottage and resto 

adalah 

menggunakan 

cluster1, karena 

pada lokasi ini 

konsumen yang 

mengunjungi 

lokasi wisata lebih 

banyak yang 

berasal dari Kota 

Bandar Lampung, 

dan juga yang 

bekerja sebagai 

Pelajar/Mahasiswa

. 

7 Nurul Husna 

(2017) 

Strategi 

Segmentasi Pasar 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Mobil 

Toyota Pada Pt. 

Hadji Kalla 

Cabang Urip 

Sumoharjo 

 Jenis Penelitian: 
Kuantitatif 

 Variabel: 
Strategi 

Segmentasi 

Pasar 

 Teknik Analisis 

Data: Regresi 

Linear 

Berganda (Y = a 

+ b1X1 + b2X2) 

Persamaan regresi 

linier berganda 

mengahasilkan 

persamaan Y =  

3,185 +0,55X1 + 

0,260X2 + 

0,273X3 + 

0,337X4. Hasil 

penelitian ini 

menemukan 

bahwa variabel 

Segmentasi Pasar 

secara simultan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 
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No Nama Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

keputusan 

pembelian. 

8 M. Zulkarnain 

(2017) 

Strategi 

Pemasaran 

Segmenting, 

Targeting Dan 

Positioning Pada 

Produk 

Pembiayaan Oleh 

Divisi Marketing 

Bmt Taruna 

Sejahtera Kantor 

Cabang Suruh 

 Jenis Penelitian: 

Kualitatif 

 Variabel: 
Strategi 

Pemasaran 

Segmentasi 

 Teknik Analisis 
Data: Analisis 

Deskriptif  

Strategi pemasaran 

produk 

pembiayaan BMT 

Taruna Sejahtera 

Kantor Cabang 

Suruh yang 

pertama 

segmenting 

memilih segmen 

geografi, 

demografi dan 

perilaku. Kendala 

utama segmenting 

terdapat pada 

segmen geografi 

yaitu infrastruktur 

lingkungan yang 

kurang memadahi, 

sedangkan segmen 

perilaku anggota 

tidak mau 

melengkapi 

berkas. 

9 Junaidy 

Lunardi 

(2016) 

Analisis 

Segmentasi Pasar 

Dan Pengaruhnya 

Terhadap 

Peningkatan  

Volume 

Penjualan Motor  

Pada Pt. Lautan 

Teduh Di 

Lampung 

 Jenis Penelitian: 
Kuantitatif 

 Variabel: 
Analisis 

Segmentasi 

Pasar 

 Teknik Analisis 

Data: regresi 

Sederhana (Y= 

a + bX + Є) 

Dari hasil analisis 

perbandingan 

sebelum dan 

sesudah 

diterapkannya  

segmentasi pasar 

berdasarkan 

geografis maka 

terlihat jelas 

bahwa  

penjualan sepeda 

motor mampu 

mencapai bahkan 

melewati target  

penjualan setelah 

diterapkannya 

segmentasi pasar. 

Rata-rata 

peningkatan  
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No Nama Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

penjualan semen 

dalam lima tahun 

terakhir adalah 

13,54%. 

10 M. Noor 

(2017) 

Strategi 

Meningkatkan 

Omset Penjualan 

Dagangan 

Melalui Praktik 

Cuci Gudang 

Perspektif 

Marketing 

Syariah   

 Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

 Variabel: 
Strategi 

Meningkatkan 

Omset 

Penjualan 

 Teknik Analisis 
Data: Teknik 

Triangulasi 

Untuk peningkatan 

omset bahwa 

praktik cuci 

gudang 

mendatangkan 

nilai yang positif 

terhadap omset 

atau pendapatan 

mereka, 

pendapatan 

mereka meningkat 

dengan melakukan 

promosi mengatas 

namakan cuci 

gudang tersebut. 

   

 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian 

sebelumnya. Yakni, sama-sama menggunakan teknik analisis deskriptif. 

Amun, penelitian ini tetap saja memiliki beberapa perbedaan yang terletak 

pada variabelnya. Selain itu, juga terdapat beberapa perbedaan yang mendasar 

antara keduanya yakni perbedaan objek serta periode penelitian. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yag terdiri 

dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan 

menggambarkan proses peelitian, adalah sebagai berikut:   
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BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PT. AGUNG SOLUSI TRANS   

(AGUNGRENT) CABANG DUMAI 

  Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum dan profil PT. 

Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan variable penelitian tentang analisis strategi 

segmentasi pasar dalam meningkatkan omset penjualan ditinjau 

menurut ekonomi islam. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan 

pembahasannya, yaitu mengenai analisis strategi segmentasi 

pasar dalam meningkatkan omset penjualan ditinjau menurut 

ekonomi Islam. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

RENCANA OUT LINE 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
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B. Batasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

3. Populasi dan Sampel 

4. Sumber Data Penelitian 

5. Teknik Pengumpulan Data 

6. Teknik Analisis Data 

F. Penelitian Terdahulu 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN UMUM PT. AGUNG SOLUSI TRANS 

(AGUNGRENT) CABANG DUMAI 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

B. Visi dan Misi PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

C. Nilai-nilai PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

D. Struktur Organisasi PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

Cabang Dumai 

E. Aktivitas PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai 

F. Karyawan PT. Agung Solusi Trans (AgungRet) Cabang Dumai 

BAB III LANDASAN TEORI 

A. Konsep Strategi 
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B. Segmentasi Pasar 

C. Omset Penjualan 

D. Strategi Pemasaran dalam Islam  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Strategi Segmentasi Pasar yang dilakukan oleh PT. Agung Solusi 

Trans (AgungRent) Cabang Dumai dalam Meningkatkan Omset 

Penjualan 

B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Segmentasi Pasar yang 

Dilakukan oleh PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang 

Dumai  

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. AGUNG SOLUSI TRANS (AGUNGRENT) 

CABANG DUMAI 

 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

Seiring dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula 

kebutuhan manusia. Pada saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat, 

yaitu tidak hanya berupa kebutuhan primer saja tetapi juga kebutuhan lainnya. 

Salah satunya yaitu kebutuhan sektor jasa khususnya sarana transportasi, 

seperti angkutan jasa yang berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat.  

Salah satu Perusahaan yang mengambil peluang bisnis yaitu PT. 

Agung Solusi Trans (AgungRent) cabang Dumai yang beralamat di jalan 

Pangeran Diponegoro Kota Dumai. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2017 

yang merupakan cabang dari perusahaan induk PT. Agung Solusi Trans 

(AgungRent) yang berada di Jakarta. PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

cabang Dumai merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi 

yang melayani jasa pengemudi dalam bentuk antar jemput dalam provinsi 

dengan rute Kota Dumai-Pekanbaru sekaligus penitipan barang. 

Pada saat ini total mobil yang di gunakan untuk layanan jasa 

pengemudi PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) berjumlah 4 mobil yakni 2 

mobil Toyota Innova dan 2 mobil Toyota HI-Ace. PT. Agung Solusi Trans 

(AgungRent) sangat mengedepankan kenyamanan serta pelayanan kualitas 

tinggi dengan mengutamakan keselamatan pelanggan yang dilengkapi dengan 

fitur-fitur unggulan seperti: 
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1. Free Wifi 

2. Tempat duduk eksekutif 

3. Keberangkatan yang tepat waktu 

Kehadiran PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) sangat dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat Kota Dumai. Dengan perkataan lain, PT. Agung 

Solusi Trans (AgungRent) turut mendukung upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dalam aspek jasa transportasi. Dan perusahaan ini mendapatkan 

tanggapan yang positif dari konsumen-konsumennya. dan didalam 

melaksanakan tugasnya PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) selalu berusaha 

untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh para relasi bisnis dan dapat 

dipercaya oleh masyarakat. 

 

B. Visi dan Misi PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk  menjalankan 

usahanya dibidang transportasi PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

mempunyai visi dan misi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam 

mengembangkan usaha tersebut. 

1. Visi PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) cabang Dumai adalah: 

“Menjadi perusahaan global penyedia jasa dan produk transportasi yang 

utama dan terhormat”. 

2. Misi PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) cabang Dumai adalah: 

a. Memberi nilai tambah bagi pemangku kepentingan 

b. Membangun sumber daya manusia yang professional 
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C. Nilai-nilai PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

1. Integritas  (Integrity) 

Berkomitmen pada tata kelola perusahaan yang baik dengan 

mejunjung tinggi standar etika dan tunduk pada segala peraturan serta 

hokum yang berlaaku bagi seluruh aggota perusahaan sebagai kunci 

kesuksesan organisasi. 

2. Saling Meghormati (Respect) 

Mempunyai prinsip untuk selalu mejalankan bisnis dengan rasa 

tanggung jawab dan saling menghormati terhadap rekan bisnis, karyawan, 

masyarakat da lingkungan. 

3. Kerjasama (Collaboration) 

Bekerjasama dengan para pemangku kepentingan: pelanggan, 

karyawan, rekan bisnis, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama 

yang saling menguntungkan. 

4. Keberanian (Courage) 

Mempunyai keberanian untuk beradaptasi secara luwes dalam 

menghadapi segala perubahan situasi dengan selalu berpikir kedepan dan 

terbuka terhadap cara-cara baru yang inovatif. 

 

D. Struktur Organisasi PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai 

Struktur organisasi mempunyai peranan dan fungsi yang sangat 

penting baik dalam perusahaan atau lembaga dan institut lainnya, karena tanpa 

adanya struktur organisasi secara sistematis dan baik, maka akan sulitlah bagi 

suatu perusahaan untuk menjalankan segala aktivitas secara terarah dan teratur 
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dalam pencampaian tujuan-tujuannya. Sedangkan manfaat penting lain yang 

tergantung dari suatu struktur organisasi yang baik adalah sebagai alat untuk 

memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing orang yang 

menduduki suatu jabatan dan mencapai kerja sama atau koordinasi sesame 

anggota organisasi. 

Organisasi di bentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Agar 

tujuan yang telah diterapkan tercapai, diperlukan suatu struktur organisasi 

yang mencerminkan tugas dan wewenang didalam suatu organisasi. Dengan 

pembagian tugas dengan wewenang yang jelas, organisasi akan dapat 

mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Penggunaan bentuk struktur organisasi bertujuan untuk memudahkan 

kesatuan komando dalam pemberian tugas kepada bawahan. Wewenang dari 

pimpinan dilimpahkan langsung kepada satuan-satuan bawahanya dalam 

segala bidang pekerjaan dan langsung mengawasi satuan-satuan organisasi 

tersebut. 

Dengan mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab masing 

masing, maka proses pelaksanaan tugas dan pekerjaan akan berjalan dengan 

lancar sehingga akan mempermudah dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi PT. Agung Solusi Trans 

(AgungRent) cabang Dumai dapat dilihat pada gambar I.1 berikut: 
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Gambar I.1 

Struktur Organisasi PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai 

 Sumber: PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai 

 

Struktur organisasi di atas menggambarkan arus lalu lintas serta 

tanggung jawab yang ada dalam masing-masing anggota organisasi sebagai 

berikut: 

1. Pimpinan 

Pemimpin perusahaan adalah orang yang bertugas dan bertanggung 

jawab serta mempunyai wewenang sepenuhnya dalam: 

a. Mengatur dan menetapkan kegiatan 

b. Memimpin perusahaan, bertanggung jawab atas kemajuan dan 

perkembangan perusahaan yang dipimpin 

c. Merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi kinerja perusahaan 

d. Menetapkan struktur personil perusahaan 

e. Membuat peraturan dan ketentuan yang diperlukan untuk kelancaran 

jalannya perusahaan 

f. Mengambil tindakan yang diperlukan terhadap yang menghambat atau 

merugikan perusahaan 

PIMPINAN 

MANAGER 

OPERASIONAL PEMASARAN RESERVASI KEUANGAN 
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g. Memberikan pembinaan kepada petugas dalam melaksanakan tugasnya  

2. Manager 

Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan: 

a. Merencanakan, mengenbangkan dan mengimplementasikan strategi 

pengembangan perusahaan (mencakup bidang-bidang yang relevan 

dengan struktur perusahaan dan lainnya) 

b. Menetapkan dan memelihara system yang sesuai untuk mengukur 

aspek penting kinerja perusahaan 

c. Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang rencana-rencana 

pengembangan perusahaan dan penyampaiannya didalam 

bentuk/format dan rentan waktu yang telah disetujui  

3. Pemasaran 

Adapun tugas dari pemasaran: 

a. Membuat inovasi dengan memasarkan jasa melalui media promosi dan 

mengontrol penjualan perusahaan 

b. Menarik pelanggan baru dengan cara melakukan pendekatan terhadap 

berbagai instansi maupun pribadi yang biasanya 

menggunakan/memakain jasa perusahaan 

c. Mempertahankan pelanggan dengan cara memberikan kepercayaan, 

keamanan, serta kenyamanan selama menggunakan jasa perusahaan  

4. Accounting/keuangan 

Adapun tugas dari accounting: 

a. Mengatur jalannya keuangan perusahaan 
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b. Membuat laporan keuangan perusahaan secara berkala 

c. Membukukan transaksi setoran dan pengeluaran perusahaan 

d. Menerima dan mencatat setoran kas perusahaan  

5. Reservasi/ticketing 

Adapun tugas reservasi adalah: 

a. Menerima dan memproses pemesanan tiket konsumen 

b. Menghitung harga tiket 

c. Mengkonfirmasikan pemesanan kepada penumpang 

d. Melayani proses transaksi pemesanan  

6. Operasional 

Tugas dari operasional adalah: 

a. Membantu konsumen dan pelaporan tiket di bandara (proses check in) 

b. Melayani proses antar tiket konsumen ke alamat tujuan 

c. Melayani proses antar jemput konsumen dari dan ke bandara 

 

E. Aktivitas PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) Cabang Dumai 

PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) cabang Dumai sebagai salah satu 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan darat yang memeliki kelas 

executive. PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) cabang Dumai didalam 

memasarkan produk, mempunyai kegiatan yang bermula dari pemasangan 

iklan dan promosi serta penerimaan keberangkatan sampai melakukan 

transportasi penumpang kedaerah tujuan tiketnya. Kegiatan ini merupakan 

rutinitas didalam melayani konsumen pengguna jasa angkutan PT. Agung 
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Solusi Trans (AgungRent) cabang Dumai yang bertujuan memberikan suatu 

keputusan yang berasal dari kualitas dan pelayanan produk yang baik. 

Dalam memasarkan dan meningkatkan kualitas dan upayanya, 

Perusahaan memberikan trip keberangkatan antara lain: 

1. Trip I pukul 08.00 WIB 

2. Trip II pukul 10.00 WIB 

3. Trip III pukul 12.00 WIB 

4. Trip IV pukul 20.00 WIB 

Jalur keberangkatan PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) cabang 

Dumai adalah: 

1. Dumai  

2. Duri 

3. Pekanbaru 

Harga tiket keberangkatan PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

cabang Dumai adalah: 

1. Umum Rp. 130.000,- 

2. Pegawai Rp. 125.000,- 

3. Pelajar/Mahasiswa Rp. 110.000,- 

 

F. Karyawan PT. Agung Solusi Trans (AgungRet) Cabang Dumai 

Karyawan adalah orang yang bekerja disuatu perusahaan atau lembaga 

yang mendapatkan balasan ataupun upah berupa uang. PT. Agung Solusi 

Trans (AgungRet) Cabang Dumai memiliki 8 orang karyawan yaitu: 
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1. Nama   : Subur 

Pendidikan Terakhir : SMA-Sederajat 

2. Nama   : M. Hafis 

Pendidikan Terakhir : D3 Akuntansi 

3. Nama   : Mahmud  

Pendidikan Terakhir : SMA-Sederajat 

4. Nama   : Ronald 

Pendidikan Terakhir : SMA-Sederajat 

5. Nama   : Santoso 

Pendidikan Terakhir : SMA-Sederajat 

6. Nama   : Heri 

Pendidikan Terakhir : SMA-Sederajat 

7. Nama   : Riki 

Pendidikan Terakhir : SMA-Sederajat 

8. Nama   : Junaidi 

Pendidikan Terakhir : SMA-Sederajat 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Strategi 

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr. (1995), konsep strategi dapat 

didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda. Berdasarkan 

perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk 

menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan 

misinya. Sedangkan berdasarkan perspektif yang kedua, strategi didefinisikan 

sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya 

sepanjang waktu.
17

  

Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan 

dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan 

kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, 

maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi 

belakada megabaika keputusan yang lain. 

Dalam suatu perusahaan terdapat tiga level strategi, yaitu: 

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. Dalam megembangkan level korporasi, setiap 

perusahaan perlu menentukan salah satu dari beberapa alternative yaitu: 

                                                             
17

 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008) h. 3  
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kedudukan dalam pasar, inovasi, prduktivitas, sumber daya fisik dan 

financial, profitabilitas, prestasi dan pegembangan manajerial, prestasi dan 

sikap karyawan, serta tanggung jawab sosial.
18

 

2. Strategi Level Unit Bisnis 

Strategi level unit bisnis lebih diarahkan pada pengelolaan kegiatan 

dan operasi suatu bisnis tertentu. Pada dasarya strategi ini berupaya 

menentukan pendekatan yang sebaiknya digunakan oleh suatu bisnis 

terhadap pasarnya dan bagaimana melaksanakan pendekatan tersebut 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dalam kondisi pasar 

tertentu. Salah satu contoh strategi level unit bisnis adalah model yang 

dikemukakan oleh Porter (1980), di mana ada tiga strategi generic yang 

dapat dipilih, yaitu diferensiasi, focus, dan cost leadership. 

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. 

                                                             
18

 Ibid, h. 4  
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Strategi fungsional umumnya lebih terperinci dan memiliki jangka 

waktu yang lebih pendek daripada strategi organisasi. Tujuan pengembangan 

strategi fungsioal 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 yang kerap kali terjadi, pemasaran berkeinganan 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.
19

 Komponen strategi 

fungsional dibuat untuk mendukung penerapan misi dan strategi perusahaan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Strategi kualitas 

Perusahaan harus menentukan persepsi konsumen mengenai 

kualitas yang diharapkan. Ia juga harus merumuskan secara jelas kebijakan 

serta prosedur untuk mencapai kualitas seperti yang diharapkan oleh 

konsumen agar ia dapat bersaing untuk memperoleh keunggulan bersaing. 

Misalnya keunggulan bersaing dalam hal desain yang fleksibel, kualitas 

yang baik dan konsisten, kecepatan pelayanan, harga relatif rendah, dan 

variasi produk.  

 

                                                             
19

 Ibid, h. 5  
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2. Strategi produk 

Strategi mengenai produk sangat tergantung pada proses 

transformasi. Strategi ini meliputi biaya produksi, kualitas dan keputusan 

penggunaan sumber daya manusia, dan interaksi dengan desain produk.  

3. Strategi proses  

Proses produksi setiap produksi berbeda. Pengambilan keputusan 

terhadap proses menyangkut komitmen yang diambil oleh pihak 

manajemen. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah teknologi 

yang digunakan, kualitas, pendayagunaan tenaga kerja manusia dan 

peralatan. Semua biaya-biaya atau investasi yang akan ditanam sangat 

tergantung pada struktur biaya perusahaan.  

4. Strategi fasilitas 

Pengambilan keputusan mengenai fasilitas baik pada industri 

manufaktur maupun pada industri jasa sangat menentukan tingkat 

keberhasilan perusahaan. Strategi mengenai fasilitas akan gagal jika 

perusahaan tidak mengetahui semua peluang untuk meningkatkan efisiensi 

operasional dan fasilitas yang ada. Perusahaan juga perlu mengetahui 

pengaruh potensi fasilitas yang akan mempengaruhi tingkat persaingan. 

Fasilitas industri pada umumnya membutuhkan biaya yang sangat besar 

sehingga hal itu perlu direncanakan secara teliti. Keputusan penyediaan 

suatu fasilitas dibuat berdasarkan perubahan kondisi atau sebagai reaksi 

terhadap tingkat persaingan. Artinya, strategi mengenai fasilitas 

merupakan tindakan yang bersifat proaktif dari keseluruhan startegi 
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operasional, karena strategi ini memerlukan pengukuran baiya, 

produktivitas, dan implikasi persaingan suatu perusahaan.
20

 

 

B. Pengertian Pasar 

Secara sempit pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan penjual 

dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Secara luas 

pasar merupakan proses dimana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk 

mendapatkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga 

berdasarkan permintaan dan penawaran. Jika menggunakan pemahaman 

diatas, tidak perlu ada pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. 

Hal ini dapat dilihat pada pasar saham.
21

  

Pasar merupakan salah satu tempat ataupun media untuk berjual beli, 

dimana penjual ingin menukar barang/jasa dengan uang, dan pembeli yang 

ingin menukar uang dengan barang/jasa. Sedangkan pengertian pasar secara 

luas, yakni suatu proses dimana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk 

menetapkan harga keseimbangan.
22

 

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara 

permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, 

atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan 

jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang 

                                                             
20

 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT:Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka, 2010), h. 62-63 

21
 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 3 

22
 Ibid, h. 4 
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baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual 

termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta 

oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahlianya, pemilik lahan menjual 

atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian 

keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan 

berperan ganda yaitu sebagai penjual dan pembeli.
23

 

1. Segmentasi Pasar 

Pada dasarnya segmentasi pasar adalah proses membagi pasar 

keseluruhan suatu produk jasa yang bersifat heterogen kedalam beberapa 

segmen, dimana masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen 

dalam segala aspek. Pemasaran memandang suatu pasar tertentu terdiri 

dari banyak bagian yang lebih kecil yang masing-masing bagian memiliki 

karakteristik tertentu yang sama. Berdasarkan segmentasi tersebut, 

kemudian perusahaan berusaha mengembangkan program-program 

pemasaran yang terpisah (umumnya dengan produk yang berbeda) untuk 

memenuhi kebutuhan khas masing-masing segmen.
24

 Kebutuhan dan 

keinginan pembeli yang bervariasi menjadi pedoman bagi rancangan 

strategi pemasaran. Pembeli biasanyan memperlihatkan preferensi dan 

prioritas produk yang berbeda-beda. Mereka pada umumnya 

menginginkan produk dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan 

                                                             
23

 Ibid, h. 6 

24
 Freddy Rangkuti, Op.cit, h. 69  
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konsumen dengan harga yang mampu bersaing. Perbedaan-perbedaan 

inilah yang menciptakan segmen pasar. 

Para ahli mendefinisikan pengertian segmentasi dengan bermacam-

macam definisi yang serupa. Weinstein, Malcolm & Ian Dumber, Rao & 

Steckel dan Stanton, Etzel & Walker dalam buku Pandy Tjiptono yang 

berjudul Pemasaran Jasa mendefinisikan bahwa segmentasi adalah proses 

pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan 

kebutuhan atau karakteristik yang serupa dalam perilaku pembelian 

konsumen.
25

Sebaliknya Schiffman mendefinisikan agak berbeda, yaitu 

bahwa segmentasi adalah proses pembagian pasar ke dalam kelompok 

yang mempunyai kebutuhan atau karakteristik yang umum dan menyeleksi 

satu segmen atau lebih untuk menetapkan target market yang disesuaikan 

dengan marketing mix. 

Bagi setiap segmen yang ingin dimasuki perusahaan, perlu 

dikembangkan strategi penempatan produk. Setiap produk yang beredar 

dipasarkan menduduki tempat tertentu dalam segmen pasarnya. Pada 

dasarnya segmentasi pasar menunjukkan peluang-peluang dalam segmen 

pasar yang dihadapi oleh perusahaan.
26

 

a. Kegunaan Segmentasi Pasar 

Marketer akan sangat sulit memasarkan produknya ke pasar 

yang sifatnya sangat heterogen (kebutuhan dan keinginan pasar sangat 

                                                             
25

 Pandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, (Malang: Bayu Media Publishing. 2005), h. 64 

26
 Ibid, h. 65 
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bervariasi serta berbeda satu sama lain). Oleh karena itu, marketer 

harus membuat pasar menjadi lebih homogeny (sama) dalam 

kelompok tertentu yang lebih spesifik (disebut segmentasi pasar), 

menentukan berapa segmen pasarnya, berapa alokasi sumber daya 

yang diperlukan untuk melayani segmen pasar yang diinginkan 

tersebut. Realitas pasar menunjukkan bahwa produk itu bersifat 

heterogen bagi seluruh pasar, maka segmentasi merupakan upaya 

“memetakan” segmen-segmen pasar potensial kedalam ciri-ciri 

perilaku yang sama, agar: 

1) Dengan segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih 

terfokus dalam mengalokasikan sumber daya, sehingga:  

a) Memungkinkan perusahaan melayani segmen tersebut dengan 

lebih baik 

b) Memungkinkan perusahaan memiliki keunggulan  kompetitif 

terbesar 

c) Mampu memfokuskan diri untuk melayani pelanggan serta 

memuaskan pelanggan dengan lebih baik 

d) Memungkinkan perusahaan mendominasi segmen tersebut serta 

memperoleh peta kompetisi yang lebih jelas dalam menentukan 

posisi pasar perusahaan.   

2) Memungkinkan perusahaan untuk menentukan komponen-

komponen strategis dan value secara keseluruhan, dengan 

demikian: 
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a) Mempermudah melakukan pilihan target pasar yang member 

basis acuan dalam menentukan positioning 

b) Memberi landasan yang kuat untuk melakukan defirensiasi 

marketing mix dan selling dari pesaing, termasuk proses, 

layanan dan membangun brand perusahaan. 

3) Dengan segmentasi memberi dorongan yang kuat dan faktor kunci 

untuk mengalahkan pesaing, karena keunikan cara yang berbeda 

dalam memandang pasar dari pesaing.
27

 

b. Kelemahan Segmentasi Pasar 

Sekalipun tindakan segmentasi memiliki sederetan manfaat dan 

kegunaan, namun juga mengandung sejumlah resiko yang sekaligus 

merupakan kelemahan-kelemahan atau kendala dari tindakan 

segmentasi itu sendiri, kelemahan itu antara lain: 

1) Biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses 

produksi lebih pendek. 

2) Biaya penelitian/ riset pasar akan bertambah searah dengan 

banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. 

3) Biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media 

tidak menyediakan diskon. 

4) Kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen 

yang serupa. Bahkan mungkin akan terjadi persaingan yang tidak 

sehat.
28
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 Ali Hasan, Marketing, (Yogyakarta: Media Pressind, 2008) h. 170  
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c. Cara Melakukan Segmentasi Pasar 

Ada tiga alternatif bagi perusahaan dalam melakukan 

segmentasi pasar, yaitu: 

1) Pendekatan pemasaran tanpa pembedaan/ tidak terdiferensiasi 

(anundifferentiated marketing approach), yaitu pendekatan 

pemasaran dimana tidak ada pembagian yang khusus atau segmen 

tertentu di dalam pasar (tidak ada segmentasi atau melayani semua 

konsumen). Dengan strategi ini perusahaan memutuskan untuk 

mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu 

macam produk kepada seluruh pasar. Tawaran ini berfokus pada 

apa yang serupa dalam kebutuhan konsumen dan bukan pada apa 

yang berbeda. 

2) Pendekatan pemasaran dengan pembedaan/ terdiferensiasi (a 

differentiated marketing approach), yaitu perusahaan 

mengidentifikasikan beberapa segmen dalam pasarnya dan 

merupakan bauran pemasaran yang berbeda bagi setiap segmen 

tersebut. Dengan strategi ini perusahaan memutuskan untuk 

memilih beberapa segmen dan merancang barang yang berbeda 

untuk masing-masing segman. 

3) Pendekatan pemasaran terkonsentrasi (a concentrated marketing 

approach), artinya meskipun pasar terbagi dalam beberapa segmen, 

perusahaan menetapkan suatu bauran pemasaran yang sama bagi 
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setiap segmen yang ada. Dalam strategi ini perusahaan mencoba 

untuk mencari pangsa pasar besar dalam satu atau beberapa sub 

pasar.
29

 

d. Segmen Pasar Konsumen 

Untuk membentuk homigenitas pasar konsumen, marketer 

cenderung menggunakan pendekatan berikut ini: 

1) Segmentasi geografis 

Pada segmentasi ini pasar dibagi menurut tempat. Teori 

dibalik strategi ini adalah bahwa orang yang tinggal di daerah yang 

sama mempunyai kebutuhan dan keinginan yang serupa, dan 

bahwa kebutuhan dan keinginan berbeda dari kebutuhan dan 

keinginan orang-orang yang tinggal di daerah-daerah lain.
30

 Dalam 

hal ini, perusahaan dapat memutuskan untuk beroperasi dalam satu 

atau sedikit wilayah geografis atau beroperasi dalam seluruh 

wilayah, tetapi memberikan perhatian pada perbedaan lokal.
31

  

Bagian dari segmetasi ini ialah: populasi (lokasi, besaran, 

kepadatan), jaringan transportasi (transit missal, berkendaraan, 

jalan kaki), iklim, tipe komersial (karyawan local, penduduk, turis), 

pendirian ritel (pusat belanja), media (kota, desa, local, nasional, 

internasional, global), persaingan (kurang, maju, jenuh), pola 
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 Lupiyoadi, Dkk, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 44 
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 Leon G. S, Leslie L. K, Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Indeks, 2008) h. 41  
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pertumbuhan (stabil, negative, positif), peraturan (keras, longgar), 

biaya hidup (rendah, sedang, tinggi).
32

 Ringkasnya, segmentasi 

demografis merupakan strategi yang berguna bagi banyak pelaku 

pemasaran. Menemukan berbagai perbedaan berdasarkan geografis 

relatif mudah untuk berbagai produk.
33

  

2) Segmentasi demografis 

Dalam hal ini umur, jenis kelamin, mobilitas, penghasilan, 

pekerjaan, kelas sosial, status perkawinan, besarnya rumah tangga, 

agama, kesukuan, dan pendidikan
34

 paling sering digunakan 

sebagai dasar untuk segmentasi pasar. Demografi merujuk ke 

statistic populasi yang amat penting dan dapat diukur. Demografi 

membantu menemukan pasar target atau pasar sasaran. Informasi 

demografis merupakan cara paling efektif dari segi biaya dan 

paling mudah diperoleh untuk mengenali pasar target. Tentu saja, 

kebanyakan data sekunder, termasuk data sensus, dan dinyatakan 

dalam berbagai istilah demografis.
35

 

Faktor demografi adalah dasar paling umum yang 

digunakan untuk menetapkan segmentasi kelompok pelanggan, 

salah satu alasannya adalah bahwa tingkat variasi kebutuhan, 
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keinginan dan penggunaan konsumen masih berhubungan erat 

dengan variabel demografis, variabel demografis lebih mudah 

diukur dari kebanyakan tipe variabel lainnya.
36

 

Cara menggunakan variabel demografis tertentu digunakan 

untuk melakukan segmentasi pasar yaitu: 

a) Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Keinginan dan kemampuan konsumen berubah sejalan 

dengan usia. 

b) Tahap Hidup 

Orang-orang dalam siklus hidup yang sama mungkin 

berbeda dalam tahap hidup mereka. Tahap hidup menentukan 

persoalan utama, seperti mau bercerai, mau menikah lagi, 

merawat orang tua yang sudah berumur, memutuskan untuk 

hidup bersama dengan seseorang, memutuskan untuk membeli 

rumah baru dan lain-lain. 

c) Jenis Kelamin 

Pria dan wanita cenderung memiliki orientasi sikap dan 

perilaku yang berbeda, sebagai didasarkan pada unsure genetik 

dan sebagai praktis sosialisasi. 

d) Penghasilan 

Segmentasi menurut penghasilan merupakan praktik 

lain yang bertahan lama dalam jenis-jenis barang dan jasa. 
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Namun, penghasilan tidak selalu menjadi peramal pelanggan 

terbaik bagi produk tertentu. 

e) Generalisasi 

Setiap generalisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

tempat ia dibesarkan. 

f) Kelas Sosial 

Kelas sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat 

terhadap preferesi seseorang.
37

  

3) Segmentasi psikografis 

Membagi pasar menurut gaya hidup dan kepribadian, 

manfaat, persepsi, loyalitas merek, pengalaman menggunakan 

produk, struktur pembelian (informal ke formal, otonomi ke 

bersama), inovatif (innovator, laggard), opini dan kepentingan 

membeli. 

4) Segmentasi behavioral 

Membagi pasar menurut sikap, penggunaan dan respon 

pelanggan terhadap produk.
38

 Segmentasi ini berfokus pada apakah 

orang membeli dan menggunakan produk atau tidak, di samping 

frekuensi dan volume pembelian atau pemakaian. Dengan 

demikian consume bisa dikelompokkan berdasarkan tingkat 

pemakaian menjadi: pemakai kelas berat, pemakai sedang, pemakai 
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rigan, dan bukan pemakai. Konsumen juga bisa disegmentasikan 

berdasarkan status pemakai menjadi: pemakai potensial, bukan 

pemakai, mantan pemakai, pemakai regular, pemakai pertama kali, 

dan pemakai produk pesaing.
39

   

 

C. Omset Penjualan 

Omset penjualan adalah jumlah uang hasil penjualan barang 

(dagangan) atau jasa tertentu selama suatu masa jual. Omset/omzet adalah 

nilai transaksi yang terjadi dalam hitungan waktu tertentu, misalnya harian, 

mingguan, bulanan, tahunan. Omset bukan nilai keuntungan, juga bukan nilai 

kerugian. Nilai omset yang besar dengan nilai keuntungan yang kecil atau 

terjadi kerugian adalah bukti ketidakefisienan manajemen dan sebaliknya.
40

 

Omzet diterapkan dalam tiga apresiasi yaitu ; Tingkat penjualan yang ingin 

dicapai, pasar yang ingin dikembangkan sebagai kegiatan transaksi atau 

tempat melakukan transaksi dan keuntungan atas penjualan.
41

 

Menurut Kotler perolehan peningkatan omzet yang tinggi akan 

terpenuhi apabila : 

1. Kekuatan-kekuatan dari luar perusahaan dapat memberikan keuntungan 

2. Kinerja perusahaan secara rata dan mengalami peningkatan setiap periode 

waktu 
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3. Setiap omzet penjualan tidak mengalami penurunan 

4. Setiap omzet perusahaan meningkat sesuai dengan besarnya jumlah 

pelanggan 

5. Tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang kurang komparatif dalam 

mempengaruhi omzet penjualan yang diterima.
42

 

Dalam melakukan kegiatan bisnisnya suatu perusahan dapat 

mengalami penurunan omzet yang dikarenakan beberapa faktor dari dalam 

dan luar perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang menyebab turunnya omzet 

penjualan yaitu sebagai berikut ini : 

1. Faktor internal, yaitu turunnya omzet penjualan dapat terjadi karena 

kesalahan perusahaan itu sendiri Faktor internal terdiri atas sebagai 

berikut: 

a. Kualitas produk turun. 

b. Jasa yang diberikan bertambah jelek. 

c. Sering kosongnya persediaan barang atau jasa. 

d. Penurunan komisi penjualan yang diberikan. 

e. Pengetatan terhadap piutang yang diberikan. 

f. Turunnya kegiatan penjualan. 

g. Penurunan kegiatan promosi dan promosi penjualan. 

h. Penetapan harga jual yang tinggi. 
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2. Faktor eksternal, yaitu turunnya omzet penjualan dapat terjadi di luar 

kekuasaan perusahaan itu sendiri. Faktor eksternal terdiri atas sebagai 

berikut : 

a. Perubahan selera konsumen. 

b. Hadirnya pesaing baru. 

c. Munculnya barang pengganti. 

d. Pengaruh psikologis. 

e. Perubahan kebijakan pemerintah. 

f. Agresifnya pesaing.
43

 

Upaya meningkatkan omzet merupakan rencana yang menjabarkan 

harapan dan tujuan perusahaan akan dampak dari berbagai kreativitas atau 

program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini penjualan 

produknya di pasar. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan mekanisme 

yang dapat mengkoordinasikan program-program itu sejalan dan terintegritas 

dengan sinergistik. Dengan demikian, manajemen perusahaan diharapkan 

mampu melakukan pemasaran yang efektif dalam memenangkan persaingan, 

baik melalui pemberian informasi maupun meningkatkan pelayanan kepada 

pelanggan secara luas sehingga omzet penjualan produk dapat meningkat 

sebagaimana yang diharapkan. 

Secara umum penjualan dapat di artikan sebagai sebuah usaha atau 

langkah kongkrit yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu 

berupa barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sebagai sasarannya. 
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Penjualan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang terpadu untuk 

mengembangkan rencana- rencana strategis yang diarahkan pada usaha 

pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan 

yang menghasilkan laba. Penjualan merupakan sumber hidup suatu 

perusahaan, karena dari perusahaan dapat diperoleh laba serta suatu usaha 

memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka 

sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan.
44

 Sebenarnya 

definisi penjualan cukup luas, beberapa ahli menyebutnya sebagai ilmu dan 

beberapa yang lain menyebutnya sebagai seni. Ada pula yang memasukkan 

masalah etik dalam penjualan. Pada pokoknya istilah menjual dapat diartikan 

sebagai ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual 

untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang dan jasa yang 

ditawarkannya. Jadi, adanya penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaran 

barang atau jasa antara penjual dengan pembeli. 

Ada definisi lain tentang penjualan yang dikemukakan oleh William G. 

Nichol yang menyebutnya dalam istilah penjualan tatap muka (personal 

selling) yaitu interaksi antar individu, saling bertemu yang ditujukan untuk 

menciptakan, memperbaiki, mengamati serta mempertahankan hubungan 

pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Jadi, penjualan 

tatap muka merupakan komunikasi orang secara individual yang dapat 

dilakukan untuk mencapai tujuan seluruh usaha pemasaran pada umumnya, 

yaitu meningkatkan penjualan yang dapat menghasilkan laba dengan 
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menawarkan kebutuhan yang memuaskan kepada pasar dalam jangka panjang. 

Menurut jenis hubungan pembeli yang terlibat dalam penjualan, jenis-jenis 

penjualan dikelompokkan menjadi lima yaitu: 

1. Trade Selling  

Trade selling dapat terjadi bilamana produsen dan pedagang besar 

mempersilakan pengecer untuk berusaha memperbaiki distributor produk-

produk mereka. Hal ini melibatkan para penyalur dengan kegiatan 

promosi, peragaan, persediaan dan produk baru. Jadi titik beratnya adalah 

pada “ penjualan melalui “ penyalur dari pada “penjualan ke “ pembeli 

akhir.  

2. Missionary Selling  

Dalam missionary selling, penjualan berusaha ditingkatkan dengan 

mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur 

perusahaan.  

3. Technical Sellingl 

 Technical selling berusaha meningkatkan penjualan dengan 

pemberian saran dan nasehat kepada pembeli akhir dari barang dan 

jasanya. Dalam hal ini tugas pengusaha adalah mengidentifikasikan dan 

menganalisis masalah-masalah yang dihadapi pembeli serta menunjukkan 

bagaimana produk atau jasa yang ditawarkan dapat mengatasi masalah 

tersebut.  

4. New Business Selling  

New business selling berusaha membuka transaksi baru dengan 

merubah calon pembeli menjadi pembeli. Jenis penjualan ini dipakai oleh 

perusahan asuransi.  
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5. Responsive Selling  

Setiap tenaga penjualan diharapkan dapat memberikan reaksi 

terhadap permintaan pembeli. Dua jenis penjualan utama di sini adalah 

route drivind dan retailing. Sebagai contoh para pengemudi yang 

mengantarkan susu, roti, gas untuk keperluan rumah tangga, para pelayan 

di minimarket, toko pakaian, toko spesial. Jenis penjualan ini tidak akan 

menciptakan penjualan yang terlalu besar meskipun layanan yang baik dan 

hubungan yang menyenangkan dapat menjurus kepada pembelian ulang.
45

 

Pada umumnya perusahaan mempunyai tiga tujuan umum dalam 

penjualannya, yaitu: 

1. Mencapai volume penjualan tertentu 

2. Mendapatkan laba tertentu, 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Tujuan tersebut dapat tercapai apabila penjualan dapat dilaksanakan 

sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Penjualan tidak selalu 

berjalan mulus, keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan pemasaran. Lingkungan ini sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan perusahaan.
46

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan menurut adalah 

sebagai berikut: 
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1. Kondisi dan kemampuan penjual  

Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar 

dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk 

maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang 

sangat berkaitan dengan jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan, 

harga produk dan syarat penjualan. 

2. Kondisi pasar  

Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah 

jenis pasar, kelompok pembeli, daya belinya, frekuensi pembeliannya, 

keinginan dan kebutuhannya. 

3. Modal  

Untuk memperkenalkan barang kepada pembelinya maka penjual 

memerlukan sarana serta usaha seperti: alat transportasi, tempat peragaan 

baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan, usaha promosi, dan 

sebagainya. Dan semua ini hanya dapat dilakukan oleh penjual apabila 

memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk melaksanakan maksud 

tersebut. 

4. Kondisi organisasi perusahaan  

Biasanya didalam perusahaan besar masalah penjualan ditangani 

oleh bagian penjualan yang dipegang orang-orang tertentu/ ahli dibidang 

penjualan. Lain halnya perusahaan kecil, masalah penjualan ditangani oleh 

orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. 
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5. Faktor lain  

Faktor-faktor lain, seperti : periklanan, peragaan, kampanye 

pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan.
47

 

Untuk sukses dalam meningkatkan omset penjualan, maka harus 

dilaksanakan dengan kemauan dan kemampuan yang memadai. Selain itu, 

harus memperhatikan pula faktor-faktor lain seperti: “modal yang diperlukan, 

kemampuan merencanakan dan membuat produk, kemampuan menentukan 

tingkat harga yang tepat, kemampuan memilih penyalur yang tepat, 

kemampuan menggunakan caracara promosi yang tepat dan unsur penunjang 

lainnya”.
48

 

Disinilah faktor-faktor di atas harus mendapat perhatian sepenuhnya, 

agar omset penjualan yang ditargetkan perusahaan dapat tercapai. Untuk 

meningkatkan permintaan maka perusahaan harus melakukan kegiatan 

penjualan. Penjualan merupakan fungsi yang memegang peranan penting 

dalam bidang pemasaran, karena betapapun lancarnya suatu proses jika fungsi 

penjualan gagal, maka kelangsungan hidup perusahaan tidak akan terjamin. 

Oleh karena itu fungsi penjualan merupakan standar maju mundurnya suatu 

perusahaan. 

 

D. Strategi Pemasaran dalam Islam 

Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang 

dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (value 
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creating activities) yang memungkinkan siapa pun yang melakukannya 

bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi kejujuran, 

keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip 

pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. 

Kotler mendefinisikan pemasaran ialah suatu proses sosial dan manajerial 

yang di dalamnya terdiri dari individu dan kelompok dalam mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan,dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Menurut Kotler, pemasaran ialah tidak hanya meliputi pengiklanan dan 

penjualan tetapi meliputi pula bagaimana dan mengembangkan produk untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, penentuan harga produk dan pelayanan 

termaksud cara bersaing, promosi, serta pendistribusian barang dan jasa 

dengan cara yang ekonomis, tepat waktu, dan menyenangkan. Manfaat 

pemasaran diantaranya adalah untuk mempermudah pertukaran dan 

menghubungkan kesenjangan antara dua belah pihak dalam proses pertukaran 

tersebut yakni antara penghasil produk dan pemakai produk. Adapun adapun 

kesenjangan tersebut adalah kesenjangan waktu, kesenjangan tempat, 

kesenjangan kepemilikan, kesenjangan nilai yang terlihat, dan kesenjangan 

kesadaran.
49

 

Definisi pemasaran syariah menurut Kartajaya dan Sula merupakan 

sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, 
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penawaran, dan perubahan nilai (value) dari suatu inisiator kepada stakeholder 

(para pemercayanya) yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad 

dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam islam. Sebagaimana Allah SWT 

mengingatkan agar senantiasa menghindari perbuatan yang zalim dan bisnis 

termasuk dalam pencitaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dalam 

penwaran. Sebagaimana firman Allah Swt:  

                          

                          

                            

Artinya: Daud berkata: “sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang 

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui 

bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Qs. Shaad:24).
50

 

 

Begitupun dalam ayat lain Alloh Swt berfirman: 

                           

                           

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian-

perjanjian) itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang 

akan dibaca kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Alloh menetapkan hukum-hukum manurut yang 

dikehendaki-Nya. (Qs. Al Maidah: 1).
51
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Dalam ayat tersebut Allah Swt mengingatkan pada setiap pembisnis, 

marketer untuk senantiasa memegang janji-janjinya, tidak menghianati apa-

apa yang telah disepakati. Begitupun pula Rasululloh Saw menekankan 

pentingnya integritas dalam menjalankan bisnis. Menurut Gunara dan 

Sudigyo, Rasululloh Saw berpegang pada lima konsep diantaranya:
52

 

1. Jujur merupakan kunci utama dari kepercayaan pelanggan, kepercayaan 

bukanlah sesuatu yang diciptakan, tetapi kepercayaan adalah sesuatu yang 

dilahirkan. Sikap jujur juga merupakan nilai tambah dan pengalaman lebih 

yang ditawarkan. Sebaik apapun nilai yang coba ditawarkan kepada 

konsumen apabila tidak bersikap jujur akan menjadi sia-sia. 

2. Ikhlas merupakan mampu membaca kemampuan diri sendiri jauh lebih 

baik dari pada mengukur dari pada orang lain, baik relasi maupun saingan 

(competitor). Sikap ini merupakan sikap yang akan menjaga seorang 

individu atau sebuah perusahaan dari sikap over promise under deliver 

karena akan dapat mengukur kemauan diri sebelum melakukan sesuatu. 

Ikhlas bukan bearti pasrah akan suatu keadaan, menerima apaadanya tapi 

lebih kepada menjaga ketenangan batin dengan meluruskan niat dan 

bersungguh-sungguh dalam bekerja. 

3. Profesional merupakan sikap cermat dan kompeten dalam melakukan 

pekerjaan. The Right Man on The Right Job menjadi inti dari sikap 

profesional. Sikap ini pada akhirnya membawa seorang individu pada 

pemanfaatan waktu dan sumber daya yang semakin efektif dan efesien. 
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4. Silaturahmi merupakan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, 

lingkungan dan makhluk hidup yang lain. Silaturahmi juga menjadi kunci 

sukses dalam berbisnis karena akan membangun networking yang luas 

serta akan menambah informasi, pemahaman tentang apa-apa yang 

menjadi kebutuhan konsumen. 

5. Murah hati bearti the center of soul marketing karena dengan didasari 

sikap murah hati perpaduan jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi yang 

dilakukan kesinambungan akan membentuk sebuah pola pikir ynag ideal 

dan sebuah paradigma baru yang berpusat pada sikap murah hati.  

Adapun prinsip-prinsip pemasaran dalam Islam diantaranya: 

1. Ikhtiar 

Ikhtiar adalah suatu bentuk usaha untuk mengadakan perubahan 

yang dilakukan sesorang secara maksimal dengan segenap kemampuan, 

daya dan upaya yang dimilikinya dengan harapan menghasilkan ridho 

Allah SWT. Kita yakin bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah 

SWT telah ditetapkan rezekinya sebagaimana terdapat dalam suatu hadis 

yang diriwayatkan oleh Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas‟ud r.a 

“...maka ia meniupkan roh padanya dan diperintahkan dengan 4 perkara 

yaitu ditentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, ia celaka atau bahagia”. 

2. Manfaat 

Manfaat artinya berguna bagi si pemakai produk ataupun jasa. 

Bermanfaat jika dirasakan mempunyai nilai guna yang dirasakan oleh 

pemakai. Tujuan berbisnis yang benar adalah menghasilkan produk 
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ataupun jasa yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan 

kualitas terbaik dan harga terjangkau bagi masyarakat sebagai 

konsumennya. Produk ataupun jasa yang dihasilkan akan bermanfaat 

manakala konsumen merasakan adanya peningkatan nilai lebih dari 

sebelumnya. Konsumen turut merasakan keuntungan dan keberkahannya. 

Hidupnya akan lebih baik, kesejahteraan meningkat, dan kebahagiannya 

bertambah. Kemanfaatan dari kegiatan bisnis harus terlebih dahulu 

dirasakan oleh lingkungannya kemudian barulah pelaku bisnis yang 

bersangkutan.  

3. Amanah 

Amanah artinya dapat dipercaya sebagaimana yang kita ketahui 

bahwa Rasullullah SAW dikenal sebagai seorang profesional yang jujur 

dengan sebutan al-amin yang artinya dapat dipercaya. Di mana Rasullullah 

SAW merintis bisnis dari modal kejujuran yang diakui tidak hanya oleh 

mitra kerja, relasi, bahkan oleh para kompetitornya. Dengan demikian 

kejujuran bukan saja merupakan tuntutan dalam berbisnis tetapi juga 

mengandung nilai ibadah. 

4. Nasihat 

Produk ataupun jasa yang kita keluarkan haruslah mengandung 

unsur peringatan berupa nasihat yang terkandung di dalamnya sehingga 

setiap konsumen yang memanfaatkannya akan tersentuh hatinya terhadap 

tujuan hakiki kemanfaatan produk atau jasa yang dipergunakan. Para 

produsen yang bertanggung jawab tidak hanya memikirkan manfaat dari 
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suatu produk yang dibuat, tetapi ia pun berpikir bahwa produknya harus 

mengandung nilai-nilai nasihat sehingga tidak hanya manfaat yang 

didapatkannya tetapi makna nilai yang terkandung dalam unsur produk 

atau jasa dapat mengingatkan kepada konsumen akan makna kebesaran 

Allah SWT. 

Berdasarkan kutipan dari KH. Didin Hafidhudin mengenai budaya 

kerja pada perusahaan bernuansa islam syariah harus mengandung unsur-

unsur atau memiliki ciri-ciri dari sifat berdagang Nabi Muhammad yang 

membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis yaitu kejujuran 

(shiddiq), konsisten (istiqomah), pandai (fathanah), bertanggungjawab 

(amanah), dan mengajak/ kominikatif (tabligh). Bukhari Alma dan Donni Juni 

Priansa dalam bukunya “Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan 

Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer”, menyatakan bahwa praktik 

pemasaran Rasulullah tatkala ia berdagang ke negara Syam, Yaman, Bahrain. 

Rasulullah mengenal betul barang apa yang disenangi oleh penduduk dan 

diserap oleh pasar setempat. Setelah mengenal target pasarnya (targeting), 

Rasulullah menyiapkan barang-barang dagangan yang dibawa ke daerah 

tersebut. Rasulullah betul-betul profesional dan memahami dengan baik 

segmentasi dan targeting sehingga sangat menyenangkan hati Khadijah, yang 

saat itu berperan sebagai bosnya. Barang-barang yang diperdagangkan 

Rasulullah selalu cepat terjual, karena memang sesuai dengan segmen dan 

target pasarnya.
53
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

hasil-hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, strategi segmentasi yang 

dilakukan oleh PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) cabang Dumai 

adalah berdasarkan segmen geografis dan segmen demografis. Dimana 

dengan segmen geografis perusahaan memilih lokasi yang strategis karena 

melihat besarnya peluang di Kota Dumai. Sedangkan dengan segmen 

demografis perusahaan mengelompokkan konsumennya berdasarkan 

tingkat pekerjaan yaitu pelajar/mahasiswa, pegawai, dan umum seperti 

karyawan swasta. Selama perusahaan berdiri, beberapa segmen lainnya 

tidak digunakan oleh perusahaan seperti segmen psikografis karena 

dianggap kurang penting untuk diterapkan. Sedangkan pada segmen 

behavioral setiap perusahaan pasti memperhatikan respon konsumen 

dalam memasarkan produk mereka, karena pada segmen ini perusahaan 

menangkap respon konsumen sebagai acuan pengembangan perusahaan, 

sama halnnya yang dilakukan oleh PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

cabang Dumai. 

2. Ditinjau menurut ekonomi Islam PT. Agung Solusi Trans (AgungRent) 

cabang Dumai telah memperhatikan unsur-unsur Islami dalam 

pemasarannya seperti jujur, amanah, ramah serta murah hati. Seluruh 

karyawan di perusahaan ini di ajarkan untuk bersikap jujur dalam hal 
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layanan, bersikap amanah terhadap tugas dan pekerjaan masing-masing 

serta ramah dan juga memberikan senyuman kepada konsumen. Dalam hal 

ini perusahaan telah menerapkan unsur-unsur Islami sesuai dengan anjuran 

Rasulullah SAW dan tidak ada kegiatan meyimpang yang dilakukan 

selama perusahaan berdiri. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis ingin memberikan 

beberapa saran-saran sebagai berikut: 

1. Agar perusahaan mampu bersaing dengan usaha yang sejenis lainnya, 

perusahaan harus terus mengembangkan ide-ide dan inovasi terbaru lagi 

dalam berbagai aspek dalam memasarkan produknya seperti penyebaran 

informasi mengenai keberadaan perusahaan, dimana perusahaan dapat 

memasang iklan di televisi siaran Dumai. Dan kepada seluruh karyawan 

perusahaan agar selalu menyampaikan salam dan bertutur kata yang 

lembut saat melayani calon konsumen. Diharapkan dengan menerapkan 

hal tersebut, dapat mendatangkan calon konsumen yang lebih lagi 

nantinya.  

2. Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan keilmuan di 

bidang ekonomi syariah khususnya mengenai strategi segmentasi pasar 

dan juga bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sama yaitu strategi segmentasi pasar sehingga dapat 

menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti tentang strategi 

segmentasi pasar dalam meningkatkan omset penjualan.  
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