
BAB III

STRATEGI PEMASARAN

A. Pengertian Strategi

Dalam melakukan usaha atau tindakan tentunya mengharapkan sebuah

hasil yang optimal. Untuk itu, strategi yang tepat dan baik akan bisa

mewujudkan harapan dalam bantuk hasil yang mengembirakan sekaligus

memuaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan strategi yang tepat dengan

mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada. Strategi adalah garis

arah atau cara untuk bertindak. Disini dapat diuraikan bahwa strategi adalah

arah dan cara yang ditetapkan dalam memberikan garis kerja atau tindakan

dari pelaku yang ditunjuk atau diberi tugas.

Kata strategi berasal dari bahas Yunani “strategos” yang diartikan

suatu usaha mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan awalnya

digunakan dalam lingkungan militer namun istilah strategi digunakan dalam

berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama.1 Selain itu strategi

adalah suatu cara dimana organisasi/lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai

dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta

sumber daya dan kemampuan internal. Di dalam strategi yang baik terdapat

koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang

sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien

1 Laksmi Dewi dan Masitoh, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: DEPAG RI, 2009) h.37.
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dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara baik dan

tepat.

Menurut Stephanie K. Marrus strategi dapat didefinisikan sebagai

suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada

tujuan jangka panjang organisasi, disereta penyusunan suatu cara atau upaya

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai2. Tidak dapat ditolak bahwa

strategi merupakan sesuatu yang sngat penting dalam pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan, untuk itu seorang ahli strategi tidak bisa membuat strategi

dengan sembarangan. Untuk hal itu, pengetahuan tentang pengertian strategi

sangatlah penting.

Ada beberapa hal yang terdapat dalam definisi manajemen strategi

terdiri atas tiga proses, yaitu:

a. Pembuatan Strategi, yaitu meliputi pengembangann misi dan tujuan jangka

panjang, mengidentifikasikan peluang dan ancaman dari luar serta

kekuatan dan kelemahan organisasi.

b. Penerapan strategi meliputi penentuan sasaran operasional tahunan,

kebijakan organisasi, memotivasi anggota dan mengalokasikan sumber

daya agar strategi yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi strategi, mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil

dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja

individu dan organisasi serta mengambil langkah perbaikan jika perlu.3

2 Carapedia.com/pengertian_dedfinisi_strategi_info2036.html. 22 Agustus 2014.
3 Abilyudi.wordpress.com/malkalah-manajemen-strategi/.24 Agustus 2014.
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Untuk meraih segala tujuan yang diinginkan suatu organisasi atau

perusahaan maka penerapan manajemen strategi justru sangat dibutuhkan

guna apa yang diinginkan bersama dapat kita capai dengan sebaik mungkin.

Apalagi melihat perkembangan zaman sekarang ini, dimana setiap organisasi

perusahaan telah melakukan ekspansi pasar guna mendapatkan keuntungan

yang banyak. Semuanya itu perlu langkah strategi dan taktik yang tepat

sehingga proses atau langkah yang diambil oleh pimpinan dapat dijalankan

seefektif dan seefisien mungkin.

B. Pengertian Pemasaran

Setiap hubungan antara individu atau antara organisasni yang

melibatkan tukar menukar (transaksi) adalah pemasaran. Jadi intisari

pemasaran adalah transaksi-tukar menukar yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan manusia, akibatnya pemasaran terjadi setiap kali satu

unit sosial berupaya untuk mengadakan transaksi dengan unit yang lain atas

sesuatu yang bernilai. Pemasaran mencakup semua kegiatan yang dirancang

untuk memberikan kemudahan dalam transaksi tersebut4.

Adapun tujuan dari pemasaran adalah untuk memahami keinginan dan

kebutuhan konsumen agar produk dan jasa sesuai bagi konsumen sehingga

produk atau jasa tersebut dapat dijual dengan sendirinya. Konsep pemasaran

adalah bagi perusahaan yang memahami akan arti pentingnya pemasaran

dalam pencapaian sukses usahanya akan mengetahui adanya falsafah, didalam

4 William J.Stanton.Y.Lamarto, Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 1984), Edisi-7,
h.6.
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falsafah inilah yang disebut konsep pemasaran. Ada 3 untsur pokok konsep

pemasaran:

1. Orientasi pada konsumen.

2. Penyusunan kegiatan pemasaran secara integral (integrated marketing).

3. Kepuasan konsumen.

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk

memepertahankan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran

merupakan salah satu kegiatan perusahaan, dimana secara langsung

berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan

sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar.

Kotler mengemukakan bahwa pemasaran berarti bekerja dengan pasar

sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud

memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Sehingga dapat dikatakan

bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu

perusahaan.

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa

baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial5.

Dalam pemasaran juga dibutuhkannya strategi pemasaran, strategi

pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dimana

5 Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali
Pres,2012), h.2.
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strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah

perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Swastha “ strategi adalah

serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah

perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya”6.

Selain itu ada juga beberapa pengertian strategi menurut para ahli:

1. Penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, ditetapkannya

aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

2. Pola, sasaran, tujuan dan kebijakan atau rencana umum unruk meraih

tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa

bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya di

jalankan oleh perusahaan.

3. Menentukan kerangka kerja dari aktifitas bisnis perusahaan dan

memberikan pedoman  untuk mengkoordinasikan aktifitas, sehingga dapat

menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah, strategi

menggambarkan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan

dan jenis organisasi seperti yang hendak dijalankan7.

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan

organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih

efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan

mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih.

6http://www.midas-solusi.com/knowledge-space,en,detail,33,strategi-pemasaran, 13 Juni
2014.

7 Mudrajat Kuncoro, Strategi: Bersama Keunggulan Komperatif, (Jakarta: Erlangga,
2005), h.1.
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Konsep dari kegiatan pemasaran adalah:

1. Kebutuhan, keinginan dan permintaan.

Konsep paling dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan

manusia. Manusia mempunyai banyak kebuatuhan primer, sekunder dan

tersier. Semua ini termasuk kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian,

keamanan, kebutuhan sosial akan rasa memiliki dan kasih sayang, dan

kebutuhan individual akan pengetahuan dan mengespresikan diri.

Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh

budaya dan kepribadian individual. Manusia mempunyai keinginan yang

nyaris tanpa batas tetapi sumber daya yang dimilikinya terbatas.

Permitaan adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli.

Keinginan dapat berubah menjadi permintaan bilamana disertai dengan

daya beli8.

2. Produk (jasa dan barang)

Manusia memuaskan kebutuhan dan keinginan dengan produk.

Produk adalah segala sesuatu yang dapat di tawarkan kepada pasar untuk

diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat

memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk mencakup barang fisik,

jasa, dan berbagai saana lain yang dapat memuaskan kebutuhan dan

keinginan konsumen.

8 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta,
2012), cet ke-2, h.7.
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3. Nilai, biaya, dan kepuasan

Setelah mengetahui keingina dan kebutuhan akan barang dan jasa

konsumen akan dihadapkan pada jajaran produk dan jasa yang berraneka

ragam. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan nilai kegunaan. Nilai

kegunaan mempunyai dampak langsung pada prestasi produk dan

kepuasan pelanggan.

4. Pamasaran dan prospek

Pemasaran berarti mengelola pasar untuk menghasilkan

pertukaran dengan tujuan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.

Sehingga pemasaran titik kuncinya adalah proses pertukaran yang terjadi

anatara dua pihak atau lebih.

5. Pasar

Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki

kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia

dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan

keinginan itu.

Pemasaran menurut W. J. Stanton pemasaran adalah sesuatu

yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk

merancangkan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan

dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan

pembeli aktual maupun potensial9.

9 William J. Stanton, Prinsip Pemasaran, Ahli bahasa Wilhelmus W. Bokowatun,
(Jakarta: Erlangga, 1991), h.5.
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Penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau

lingkungan pemasarannya. Lingkungan pemasaran adalah berbagai

aktor dan kekuatan dari luar bagian pemasaran yang dapat

mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk dapat

mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan

sasaran.

C. Bauran Pemasaran (marketing mix)

Pengertian bauran adalah campuran, gabungan atau kombinasi yang

paling baik dari variabel-variabel periklanan, penjualan personal, promosi

penjualan dan hubungan masyarakat yang kesemuanya direncanakan untuk

mencapai tujuan.

Salah satu perencanaan taktis menggunakan konsep marketing mix,

marketing mix adalah perangkat alat pemasaran yang dapat dikendalikan.

Yang dapat dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang

diinginkan pasar sasaran. Marketing mix adalah semua faktor yang dapat

dikuasai oleh seorang manager pemasaran dalam rangka mempengaruhi

permintaan konsumen terhadap barang dan jasa10.

Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu Product, Place, Price, dan

Promotion. Dapat dijelaskan maksud dari 4P tersebut yaitu:

a. Product (Produk), sama halnya dengan perbankan konvensional, produk

yang dihasilkan dalam perbankan syari’ah bukan berupa barang,

10Ir. Agustina Shinta, Opcit, h. 24.
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melainkan berupa jasa. Ciri khas jasa yang dihasilkan haruslah mengacu

kepada nilai-nilai syari’ah atau yang diperbolehkan dalam Al-Quran,

namun agar bisa lebih menarik minat konsumen terhadap jasa perbankan

yang dihasilkan, maka produk tersebut harus tetap melakukan strategi

“differensiasi” atau “diversifikasi” agar mereka mau beralih dan mulai

menggunakan jasa perbankan syari’ah.

b. Price (Harga), merupakan satu-satunya elemen pendapatan dalam

marketing mix. Menentukan harga jual produk berupa jasa yang

ditawarkan dalam perbankan syari’ah merupakan salah satu faktor

terpenting untuk menarik minat nasabah. Menterjemahkan pengertian

harga dalam perbankan syari’ah bisa dianalogikan dengan melihat

seberapa besar pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk

mendapatkan sebuah manfaat dalam bentuk jasa yang setimpal atas

pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh konsumen tersebut.

c. Place (Tempat atau Saluran Distribusi),melakukan penetrasi pasar

perbankan syari’ah yang baik tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh

tempat atau saluran distribusi yang baik pula, untuk menjual jasa yang

ditawarkan kepada konsumen. Menyebarkan unit pelayanan perbankan

syari’ah hingga kepelosok daerah adalah sebuah keharusan jika ingin

melakukan penetrasi pasar dengan baik. Dibutuhkan modal yang tidak

sedikit memang jika harus dilakukan secara serentak atau bersamaan.

d. Promotion (Promosi), juga akan menjadi salah satu faktor pendukung

kesuksesan perbankan syari’ah. Dalam marketing, efektivitas sebuah iklan
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seringkali digunakan untuk menanamkan “brand image” atau agar lebih

dikenal keberadaannya. Ketika “brand image” sudah tertanam dibenak

masyarakat umum, maka menjual sebuah produk, baik itu dalam bentuk

barang maupun jasa akan terasa menjadi jauh lebih mudah.

Yang dalam perkembangannya kini, telah mengalami penambahan lagi

yaitu:

a. People (Orang), bisa kita interpretasikan sebagai sumber daya manusia

(SDM) dari perbankan syari’ah itu sendiri, baik secara langsung maupun

tidak langsung yang akan berhubungan dengan nasabah (customer), SDM

ini sendiri juga akan sangat berkorelasi dengan tingkat kepuasan para

pelanggan perbankan syari’ah.

b. Process (Proses), bagaimana proses atau mekanisme, mulai dari

melakukan penawaran produk hingga proses menangani keluhan

pelanggan perbankan syari’ah yang efektif dan efisien, perlu

dikembangkan dan ditingkatkan. Proses ini akan menjadi salah satu bagian

yang sangat penting bagi perkembangan perbankan syari’ah agar dapat

menghasilkan produk berupa jasa yang prosesnya bisa berjalan efektif dan

efisien, selain itu tentunya juga bisa diterima dengan baik oleh nasabah

perbankan syari’ah.

c. Phisical Evidence (Bukti Fisik), cara dan bentuk pelayanan kepada

nasabah perbankan syari’ah ini juga merupakan bukti nyata yang

seharusnya bisa dirasakan atau dianggap sebagai bukti fisik

(phisicalevidence) bagi para nasabahnya, yang suatu hari nanti diharapkan
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akan memberikan sebuah testimonial positif kepada mayarakat umum

guna mendukung percepatan perkembangan perbankan syari’ah menuju

arah yang lebih baik lagi dari saat ini.

Menurut pendapat Kotler (2000)  memberikan definisi mengenai

bauran pemasaran sebagai berikut:“Bauran pemasaran adalah perangkat alat

pemasaran faktor yang dapat dikendalikan product, price, promotions, place

yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan

dalam pasar sasaran”11.

Sementara menurut pendapat Saladin (2003) memberikan

definisi:“Bauran pemasaran marketing mix adalah serangkaian dari variabel

pemasran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai

tujuan dalam pasar sasaran”.

Sehingga bauran pemasaran dapat diartikan sebagai perpaduan

seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan oleh perusahaan

sebagai bagian dalam upaya mencapai tujuan pada pasar sasaran.

D. Strategi Pemasaran dalam Islam

Kata strategi dalam bahasa arab adalah assary attijiyah dan kata

pemasaran dalam bahasa arab adalah attasyuq. Pemasaran sendiri adalah salah

satu bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala

proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang dari ketentuan

syari’ah12.

11Ibid,.h.14.
12 Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, Syari’ah Marketing, (Bandung: Mizan,

2006), h.25.
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Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi

semangatberibadah kepada Allah Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal

mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan

apalagi kepentingan sendiri. Islam agama yang luar biasa. Islam agama yang

lengkap, yang berarti menguasai semua hal dalam hidup manusia. Islam

agama yang mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat, antara hablum

minallah (hubungan dengan Allah) dan hablum minannas ( hubungan sesama

manusia). Islam menghalalkan umatnya berniaga. Rasulullah shallallahu

‘allaihi wa sallam telah mengajarkan pada umatnya untuk berdagang dengan

menjunjung tinggi Etika Islam.

Adapun prinsip pemasran secara Islam yaitu:

a. Berlaku adil

Pada adasarnya kompetitor akan mempebesar pasar.sebab tanpa

kompetitor industri tidak akan berkembang, kemudian kompetitor

sebenarnya perlu diikuti, mana yang baik dan buruk, dimana kompetitor

yang  bagus akan ditiru.

b. Tanggap terhadap perubahan

Dunia tidak akan selamanya seperti ini. Bisnis akan terus berubah

serta kompetisi yang semakin ketat tidak bisa dihindari lagi, globalisasi

dan tekad lagi akan membuat pelanggan semakin keatas. Kalau kita tidak

sensitif dan tidak cepat-cepat mengubah diri maka kita akan habis.

c. Berbuat yang baik darisisi produk dan harga

Pada prinsip ini kita tidak boleh menjual barang jelek dengan harga

yang tinggi. Dikarenakan marketing yang benar adalah marketing yang

baik, dimana harga dan produk sesuai.
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d. Rela sama rela dan adanya hak khiyar pada pembeli

Pada prinsip ini markelar mendapatkan pelanggan, haruslah

memelihara hubungan yang baik dengan mereka. Dan harus dipastikan

bahwa pelanggan selalu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan,

sehingga pelanggan jadi luas.

Secara rinci tujuan Ekonomi Islam adalah pertama, mencari

kesenangan akhirat yang diridhoi allah dengan segala capital yang

diberikan tuhan kepada manusia. Kedua, memperjuangkan kebutuhan

hidup manusia atau dengan kata lain memberi rezeki. Dan yang ketiga,

berbuat baik kepaa masyarakat13. Islam sangat menghargai keberadaan

ekonomi dan perdagangan, sebab dapat kita ketahui bersama bahwa

perkembangan Islam sendiri tidak luput dari dunia perdagangan.

13 Zainal arifin Ahmad, Dasar-dasar Ekonomi Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2007),
Cet-1, h. 153.


