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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Pemasaran dan Jasa

Pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama marketing.

Memasarkan barang tidak berarti hanya menawarkan barang atau menjual, tetapi

lebih dari itu. Di dalamnya tercakup berbagai kegiatan seperti membeli, menjual,

dengan segala macam cara, menyangkut barang, menyimpan, mensortir dan

sebagainya. Di dalam marketing usaha ini kita kenal sebagai fungsi-fungsi

marketing (Alma, 2011:1)

Pemasaran merupakan salah satu bagian bagian diantara bagian-bagian yang

lain yang ada dalam suatu organisasi bisnis atau perusahaan. Pemasaran

merupakan orang-orang ataupun organisasi yang mempunyai kebutuhan akan

produk yang kita pasarkan dan mereka itu memiliki daya beli yang cukup, guna

memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini maka pengusaha dapat memperoleh

petunjuk tentang bagaimana dia harus memasarkan produknya itu. Pengusaha juga

dapat mengetahui bahwa pasarnya itu dapat dibagi-bagi menurut jenis

kelaminnya, menurut jumlah penghasilannya, menurut daerahnya, pekerjaan

pokoknya dan lain sebagainya.

Penggolongan pasar yang dapat dilakukan tersebut akan sangat membantu

pengusaha dalam rangka kegiatan pemasarannya agar menjadi lebih terarah atau

lebih tajam, sehingga menjadi lebih efektif dan memuaskan konsumennya. Usaha
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untuk mengenal pasar seperti itu disebut sebagai kegiatan untuk

mengidentifikasikan pasar, sedangkan usaha untuk membagi atau menggolongkan

pasar tadi disebut kegiatan segmentasi pasar. Dengan melakukan segmentasi pasar

itu, maka pengusaha dapat memilih dan kemudian menentukan bagian atau

segmen pasar yang mana yang potensial yang akan dijadikannya sebagai sasaran

untuk dilayani secara efektif. Pelayanan terhadap pasar yang sudah

diidentifikasikannya serta digolong-golongkannya bahkan sudah pula ditentukan

sasaran pasarnya itu merupakan kegiatan pemasaran.

Pemasaran dapat dideskripsikan sebagai proses pendefenisian,

pengantisipasian, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan

konsumen akan produk dan jasa (Fred; 2009 : 198).

Kata jasa (service) itu sendiri mempunyai banyak arti, dari pelayanan

pribadi (personal service) sampai jasa sebagai suatu produk (Lupiyoadi; 2006 : 5).

Jadi, pada dasarnya  jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya

bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan

dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya

kesamaan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) konsumen.

Jasa merupakan suatu fenomena yang rumit (complicated). Jasa adalah

setiap tindakan atau aktivitas dan bukan benda, yang dapat ditawarkan oleh suatu

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud

fisik), konsumen terlibat secara aktif dalam proses produksi dan tidak

menghasilkan kepemilikan sesuatu (Farida Jasfar; 2009: 17).
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Kemudian pengertian jasa dalam perbankan adalah sesuatu yang ditawarkan

kepada konsumen nasabah untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki,

digunakan atau dikonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan

nasabah (Kasmir; 2008:54).

Dari berbagai defenisi diatas, tampak bahwa didalam jasa selalu ada aspek

interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen (jasa). Jasa bukan suatu

barang, melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud.

Dari pengertian pemasaran dan jasa di atas, maka pemasaran jasa dapat

disimpulkan bahwa sebagai kegiatan proses sosial dan manajerial yang mana

individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan

dan inginkan melalui penciptaan penawaran yang pada dasarnya tidak berwujud

fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun mempunyai nilai tambah yang

tidak berwujud pula pada saat dibeli.

Pemasaran Bank merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginan para nasabahnya terhadap produk dan jasa. Untuk mengetahui

kebutuhan dan keinginan konsumen, maka setiap perusahaan perlu melakukan

riset pemasaran, karena dengan melakukan riset pemasaran  inilah bisa diketahui

keinginan dan kebutuhan konsumen yang sebenarnya (Kasmir; 2008: 53).

2.2 Karakteristik dan Klasifikasi Jasa

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk barang

(fisik).
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1) Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba,

didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini

adalah nilai tak berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk

kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan.

2) Unstorability (tidak dapat disimpan). Jasa tidak mengenal persediaan

atau penyimpanan dari produk yag telah dihasilkan. Karakteristik ini

disebut juga inseparability (tidak dapat dipisahkan), mengingat pada

umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan.

3) Variability (Berubah-ubah). Jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-

ubah karena jasa ini sangat tergantung pada siapa yang menyajikan,

kapan dan dimana disajikan.

4) Customization (kustomisasi). Jasa sering kali didesain khusus untuk

memenuhi kebutuhan pelanggan.

2.3 Pengertian dan Fungsi Bank

Menurut Malayu (2005; 1) Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya

bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan

operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer

menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Bank selaku pelaksana lalu lintas

pembayaran berarti bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi

komersil atau  finansial dari pembayar ke penerima.
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Lalu lintas pembayaran diartikan sebagai proses penyelesaian transaksi

finansial dari pembayar kepada penerima melalui media bank. Bank selaku

stabilisator moneter diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta

menstabilkan nilai tukar uang, kurs  atau harga barang-barang relatif stabil, baik

secara langsung maupun melalui mekanisme giro wajib minimum bank.

Sedangkan bank sebagai dinamisator perekonomian maksudnya bahwa bank

merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana lalu lintas pembayaran

dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional (Malayu,

2005;1).

Adapun pengertian bank sebagaimana pasal 1 angka 2 UU Perbankan

adalah: “Bank adalah badan usaha yang menhimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak”. Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan

perekonomian suatu bangsa karena bank adalah:

a) Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat.

b) Pelaksana dan mempelancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis,

dan ekonomis.

c) Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C.

d) Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

Drs. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan

masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti

saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah
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negara yang terbelakang. Perusahaan saat ini diharuskan memanfaatkan jasa-jasa

perbankan dalam kegiatan usahanya jika ingin maju. Dalam pasal 2, 3 dan 4 UU

No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998

tentang perbankan, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan:

a) Asas: Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian.

b) Fungsi: Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan

penyalur dana masyarakat.

c) Tujuan: Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat

banyak (Malayu, 2005: 1).

2.4 Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Malayu (2005: 38) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank

yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam

pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan

prinsip syariah. Bank perkreditan rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk

deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan

dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek- praktek para

pelepas uang. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR
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tidak hanya ditujuan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian

jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan

(Malayu, 2005: 38).

Untuk mewujudkan tugas pokok tersebut, BPR dapat melakukan usaha

berikut:

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.

b) Memberikan kredit.

c) Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

deposito berjangka, dan tabungan pada bank lain.

d) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam

hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Sedangkan usaha- usaha yang dilarang bagi BPR meliputi:

a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran.

b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan

transaksi jual beli uang kertas asing.

c) Melakukan penyertaan modal.

d) Melakukan usaha perasuransian.

e) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.
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Dari larangan yang ditujukan pada BPR tersebut terdapat larangan

melakukan kegiatan usaha pengasuransian. Hal ini karena asuransi adalah

kegiatan yang sifatnya untung-untungan karena menjanjikan pembayaran ganti

kerugian terhadap peristiwa yang belum terjadi. Kegiatan asuransi memang

menghimpun dana dari masyarakat bukan dalam bentuk simpanan, melainkan

bentuknya berupa premi. Sedangkan penyaluran dana ke masyarakat dalam

asuransi juga bukan dalam bentuk kredit, namun berupa pembayaran harga

pertanggungan terhadap kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa yang benar-

benar telah terjadi. Dengan melihat kegiatan asuransi pada prinsipnya seperti itu

maka kegiatan tersebut tidak sama prinsipnya dengan kegiatan bank. Dengan

demikian dapat diketahui bahwa bank dilarang melakukan kegiatan asuransi

karena prinsipnya berbeda (Supramono, 2009: 63).

Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No.32/35/KEP/DIR Tanggal 12

Mei 1999 tentang bak perkreditan rakyat dikatakan bahwa modal disetor untuk

mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

a) Dua Miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di Jakarta, dan

kabupaten/kota madya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang.

b) Satu milyar rupiah untuk BPR yang didirikan di wilayah Ibukota Provinsi

diluar wilayah yang disebut dalam huruf (a).

c) Lima ratus juta rupiah untuk BPR yang didirikan diluar wilayah yang

disebut dalam huruf (a) dan (b).
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Dinyatakan juga bahwa dalam upaya membantu kelancaran operasional,

bank umum dapat membuka kantor cabang hanya dalam wilayah provinsi yang

sama dengan kantor pusatnya seizin Direksi Bank Indonesia.

2.5 Bauran Pemasaran Jasa

Dalam memasarkan suatu produk  diperlukan suatu bauran pemasaran

(marketing mix), yang merupakan salah satu kombinasi dari beberapa variabel

yang digunakan sebagai sarana oleh perusahaan untuk memenuhi atau melayani

kebutuhan dan keinginan konsumen. Bauran pemasaran ini sasarannya adalah

pasar, yang mana pada akhirnya produk atau jasa yang dihasilkan tersebut akan

ditawarkan oleh perusahaan di pasar.

Penggunaan bauran pemasaran (marketing mix) dalam dunia perbankan

dilakukan dengan mengunakan konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan

bank. Dalam buku (Kasmir; 2008:119-120) Kotler menyebutkan konsep bauran

pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat P (4P), yaitu: Product (produk),

Price (harga), Place (tempat), dan Promotion (promosi).

Sedangkan Boom dan Bitner dalam buku Kasmir (2008:120) menambah

dalam bisnis jasa, bauran pemasaran disamping 4P seperti yang dikemukakan di

atas, ada tambahan dengan 3P, yaitu: People (orang), Physical evidence (bukti

fisik), dan Process (proses).

Adapun penjabaran masing-masing elemen sebagai berikut:
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1. Produk

Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan

sejumlah nilai kepada konsumen (Lupiyoadi, 2006:70).

Produk jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat

hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat

berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Sesungguhnya

pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dan nilai dari

sesuatu yang ditawarkan.’Apa yang ditawarkan’ menunjukkan sejumlah manfaat

yang dapat pelanggan dapatkan dari pembelian suatu barang atau jasa, sedangkan

sesuatu yang ditawarkan itu sendiri dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu :

a. Barang nyata

b. Barang nyata disertai jasa

c. Jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa tambahan, dan

d. Murni jasa

Jadi pada dasarnya produk adalah sekumpulan nilai kepuasan yang

kompleks. Nilai sebuah produk ditetapkan oleh pembeli berdasarkan manfaat

yang akan mereka terima dari produk tersebut.

2. Harga

Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian nilai

kepada konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen

untuk membeli. Penentuan harga juga berhubungan dengan pendapatan dan turut

mempengaruhi penawaran atau saluran pemasaran. Akan tetapi, hal terpenting
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adalah keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan strategi

pemasaran secara keseluruhan.

Dalam memutuskan strategi penentuan harga harus diperhatikan tujuan dari

penentuan harga itu sendiri, antara lain sebagai berikut :

a. Bertahan

b. Memaksimalkan laba

c. Memaksimalkan penjualan

d. Gengsi atau prestis

e. Pengembalian atas investasi (return of investment-ROI)

Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga mencakup:

a. Positioning (pemosisian jasa)

b. Sasaran perusahaan

c. Tingkat persaingan

d. Siklus hidup jasa

e. Elastisitas permintaan

f. Struktur biaya

g. Sumber daya yang digunakan

h. Kondisi ekonomi secara umum

i. Kapasitas jasa

Metode dalam penetuan harga antara lain sebagai berikut:

a) Penentuan harga biaya-plus (cost-plus pricing)

b) Penentuan harga tingkat pengembalian (rate of return pricing)
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c) Penentuan harga paritas persaingan (competitive parity pricing)

d) Penentuan harga rugi (loss leading pricing)

e) Penentuan harga berdasarkan nilai (value-based pricing)

f) Penentuan harga relasional (relationship pricing)

3. Tempat

Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara

penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis.

a. Lokasi

Lokasi berarti berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan

melakukakan operasi atau kegiatannya. Dalam hal ini, ada tiga jenis interaksi

yang mempengaruhi lokasi sebagai berikut:

1) Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan): apabila keadaannya

seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya

memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau,

dengan kata lain harus strategis.

2) Pemberi jasa mendatangi konsumen: Dalam hal ini lokasi tidak terlalu

penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus

tetap berkualitas.

3) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung: Berarti

penyedia jasa dan konsumen berintraksi melalui sarana tertentu seperti

telepon, komputer, atau surat. Dalam hal ini, lokasi menjadi sangat tidak

penting selama komunikasi antara kedua pihak terlaksana dengan baik.
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b. Saluran Distribusi

Penyampaian jasa juga dapat melalui organisasi maupun orang lain. Dalam

penyampaian jasa, ada tiga pihak yang terlibat, yaitu: penyedia jasa, perantara dan

konsumen. Sehubungan dengan saluran distribusi maka perusahaan harus dapat

memilih saluran yang tepat untuk penyampaian jasanya sebab akan sangat

mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan.

Saluran distribusi yang dapat dipilih, antara lain:

1. Penjual langsung (direct sales)

2. Agen (agent) atau broker

3. Agen/broker penjual atau pembeli

4. Waralaba (franchises) dan pengantar jasa terkontrak (contracted service

deliverers)

Baik lokasi maupun saluran pemilihannya sangat tergantung pada kriteria

pasar dan sifat dari jasa itu sendiri. Misalnya dalam jasa pengiriman barang,

apabila pasar menginginkan pengiriman yang cepat, tepat waktu dan sifat barang

yang tidak tahan lama, maka lokasi yang dipilih harus strategis dan saluran

distribusi yang dipilih sebaiknya penjualan langsung supaya dapat terkontrol.

4. Promosi

Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi yang dilakukan dalam

perbankan adalah pemilihan bauran promosi (promotion mix). Bauran promosi

terdiri atas:
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a. Iklan (advertising)

Iklan merupakan sarana promosi yang digunakan oleh bank guna

menginformasikan, menarik dan mempengaruhi calon nasabah. Media yang dapat

dilakukan seperti pemasangan billoard dijalan-jalan strategis, pencetakan brosur

baik disebarkan disetiap cabang atau pasar pembelanjaan, pemasangan spanduk,

melalui koran, majalah, radio, televisi, dan media lainnya.

Adapun pertimbangan pengguna media yang akan dipakai untuk

pemasangan iklan disuatu media antara lain :

1. Jangkauan media yang digunakan.

2. Saran atau konsumen yang dituju.

3. Biaya yang dikeluarkan.

b. Promosi penjualan (sales promotion)

Tujuan promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan atau

meningkatkan jumlah nasabah. Bagi bank promosi penjualan dapat dilakukan

melalui :

1. Pemberian bunga khusus (special rate) untuk jumlah dana yang relatif

besar walaupun hal ini akan meningkatkan persaingan tidak sehat.

2. Pemberian intensif kepada setiap nasabah yang memiliki jumlah

simpanan terbesar.

3. Pemberian cendramata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya kepada

nasabah yang loyal, serta promosi penjualan dan penjualan lainnya.
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c. Publitas (Publicty)

Publitas merupakan kegiatan promosi untuk memancing nasabah melalui

kegiatan seperti pameran, bakti sosial dan kegiatan lainnya. Kegiatan publitas

dapat meningkatkan pamor bank dimata nasabahnya. Untuk itu kegiatan publitas

perlu dilakukan lebih sering mempertimbangkan hal-hal tertentu seperti biaya

yang diperlukan dan juga nasabah yang ditargetkan.

5. Orang

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa maka “orang” yang berfungsi

sebagai jasa penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan.

Keputusan dalam “orang” ini berarti berhubungan dengan seleksi, pelatihan,

motivasi, dan manajemen sumber daya manusia.

Menurut Zeithaml and Bitner dalam Ratih Hurriyati (2005:62) pengertian

people adalah sebagai berikut: “Orang (people) adalah semua pelaku yang

memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi

pembeli.

Untuk bauran elemen orang dalam perbankan sangat perlu dijaga perilaku

menyangkut semua personil/karyawan bank tentang sikap dan keramahan, sopan

santun, ramah, senyum, ada perhatian, kesabaran, memilki pengetahuan yang

cukup, ahli, ketepatan, penampilan fisik, rapi, pakaian seragam, asesoris, cepat

tanggap pada kebutuhan nasabah, penuh kepedulian, dan sebagainya (Alma,

2011:338).
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6. Bukti Fisik

Bukti fisik (phisikal evidence) merupakan lingkungan fisik tempat jasa

diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumen (Lupiyoadi, 2006: 71).

Ada dua jenis bukti fisik sebagai berikut.

a. Bukti penting (essential evidence) : merupakan keputusan-keputusan

yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan tata letak (layout)

dari gedung, ruang dan lain-lain.

b. Bukti pendukung (peripheral evidence) : merupakan nilai tambah yang

bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa. Jadi, hanya berfungsi

sebagai pelengkap saja, sekalipun peranannya sangat penting dalam

proses produksi jasa.

c. Keputusan produk jasa. Perusahaan jasa dapat membuat pilihan

pertumbuhan strategis dalam keputusan strategi produk jasa yang

dikenal dengan Ansoff Matrix. Matriks memperlihatkan beberapa

kemungkinan strategi jasa dilihat dari aspek jasa itu sendiri (apakah ada

perubahan atau tidak) dan aspek pasar yang dilayani (apakah

pasar/segmen lama atau baru).

7. Proses

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri atas

prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin, dimana jasa

dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen (Lupiyoadi, 2006: 76).

Proses dapat dibedakan dalam dua cara sebagai berikut:
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a. Kompleksitas (complexity), berhubungan dengan langkah-langkah dan

tahapan proses.

b. Keragaman (divergence), berhubungan dengan adanya perubahan

dalam langkah-langkah atau tahapan proses.

Sehubungan dengan dua cara tersebut, terdapat empat alternatif mengubah

proses yang dapat dipilih oleh pemasar berikut ini.

1. Mengurangi keragaman, berarti terjadi pengurangan biaya, peningkatan

produktivitas, dan kemudahan distribusi.

2. Menambah keragaman, berarti memperbanyak kustomisasi dan

fleksibilitas dalam produksi yang dapat mengakibatkan naiknya harga.

3. Mengurangi kompleksitas, berarti cenderung lebih terspesialisasi.

4. Menambah kompleksitas, berarti lebih cenderung ke penetrasi pasar

dengan cara menambah jasa yang diberikan.

2.6 Konsep Loyalitas Pelanggan

1. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja

(atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan

tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi

harapan, pelanggan amat puas atau senang (Kotler dan Keller 2009 :177). Tujuan

dari sebuah usaha tidak hanya sebatas besaran laba yang diterima, terlebih dari itu

tujuan yang lebih utama adalah kepuasan dari pelanggan. Kepuasan pelanggan
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sangat terasa dalam dunia usaha jasa karena pelanggan berhubungan langsung

secara aktif dengan pemberi jasa tersebut. Kepuasan yang diperoleh plelanggan

akan dirasakan juga oleh perusahaan penyalur jasa. Kepuasan yang dirasakan

pelanggan akan meningkatkan transaksi akan perusahaan tersebut yang tentu saja

akan meningkatkan laba perusahaan. Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep

sentral dalam teori dan praktek pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan

penting bagi aktifitas bisnis. Kepuasan pelanggan berkontribusi pada sejumlah

aspek krusial, seperti terciptanya loyalitas pelanggan dan meningkatnya reputasi

perusahaan.

2. Nilai Pelanggan

Para pelanggan dalam melakukan pembelian akan memperhitungkan

penawaran yang akan memberikan nilai tertinggi. Mereka menginginkan nilai

maksimal, dengan dibatasi oleh biaya pencarian serta pengetahuan, mobilitas, dan

penghasilan yang terbatas, mereka membentuk suatu harapan akan nilai dan

bertindak sesuai hal itu.

Menurut Kotler (2000:41) nilai pelanggan adalah selisih nilai pelanggan

total dan biaya pelanggan total dimana, nilai pelanggan total adalah sekumpulan

manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu dan biaya

pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang

dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang

produk atau jasa. Pelanggan adalah pihak yang memaksimumkan nilai, mereka

membentuk harapan akan nilai dan bertindak berdasarkan itu.
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Pembeli akan membeli dari perusahaan yang memberikan nilai pelanggan

tertinggi yang didefinisikan sebagai selisih antara total nilai pelanggan dan total

biaya pelanggan. Hal ini berarti bahwa para penjual harus menentukan total nilai

pelanggan dan total nilai biaya bagi pelanggan yang ditawarkan oleh masing-

masing pesaing untuk mengetahui bagaimana posisi tawaran mereka sendiri.

Terdapat empat sumber nilai yang dapat diperoleh dan dirasakan pelanggan yaitu :

a) Proses: mengoptimalkan proses-proses bisnis dan memandang waktu

sebagai sumber daya pelanggan yang berharga.

b) Orang: karyawan diberi wewenang dan mampu menanggapi

pelanggan.

c) Produk/jasa/teknologi: keistimewaan dan mamfaat produk jasa yang

kompetitif, mengurangi gangguan produktivitas.

d) Dukungan: siap membantu pelanggan yang membutuhkan bantu.

3. Loyalitas Pelanggan

Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan,

mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan

mempertahankan kelansungan hidup perusahaan, hal ini menjadi alasan utama

sebuah perusahaan, untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.

Menurut Ali Hasan (2008:83) Loyalitas pelanggan dedefinisikan sebagai

orang yang membeli, khusunya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang.

Pelanggan merupakan seseorang yang terus menerus dan berulang kali datang ke

suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu

produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut.
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Oliver dalam Hurriyati (2005:129) mendefinisikan loyalitas pelanggan

adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan

kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih secara konsisten

dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran

mempunyai potensi untuk menyebabkan perilaku. Terdapat empat ciri-ciri

pelanggan yang loyal terhadap suatu produk atau jasa yaitu :

a) Melakukan pembelian ulang secara teratur.

b) Melakukan pembelian lini produk yang lainnya dari perusahaan anda .

c) Memberikan referensi kepada orang lain.

d) Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing atau tidak mudah

terpengaruh oleh bujukan pesaing lain.

Loyalitas sering dihubungkan antara nilai dimana pelanggan yang

memiliki loyalitas merasakan adanya ikatan emosional dengan perusahaan. Ikatan

emosional inilah yang membuat pelanggan menjadi loyal dan mendorong mereka

untuk terus melakukan pembelian terhadap produk perusahaan serta memberikan

rekomendasi. Untuk meningkatkan loyalitas, perusahaan harus meningkatkan

kepuasan setiap pelanggan dan mempertahankan tingkat kepuasan tersebut dalam

jangka panjang. Untuk meningkatkan kepuasan, perusahaan harus menambah nilai

yang dapat membuat mereka mendapatkan apa yang mereka bayar atau lebih dari

mereka harapkan, sehingga mereka dapat bertahan dan mengarah pada pembelian

ulang, perekomendasian, dan proporsi pembelanjaan yang meningkat.
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2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Penelitian- Penelitian Terdahulu

No. Nama Judul Variabel X Variabel
Y

1. Astuti
Meflinda
(2007)

Pengaruh Program Bauran
Pemasaran Jasa Tabungan
Terhadap Loyalitas Penabung
pada PT. Bank Mandiri
Sudirman Bawah Cabang
Pekanbaru.

Produk (X1), Harga
(X2), Tempat (X3),
Promosi (X4), Sumber
Daya Manusia (X4),
Bukti fisik (X6), dan
Proses (X7)

Loyalitas
Penabung
(Y)

2. Fitriani
Dayasari
Hasan (2012)

Pengaruh Bauran Pemasaran
Jasa Terhadap Loyalitas
Nasabah pada PT. Bank
Rakyat Indonesia (PERSERO)
Tbk, Cabang Achmad Yani
Makassar.

Produk (X1), Promosi
(X2), Proses (X3),
Orang (X4), dan
Bukti Fisik (X5)

Loyalitas
Nasabah
(Y)

3. Ida Farida
(2012)

Pengaruh Strategi Pemasaran
Produk Tabungan Terhadap
Loyalitas Nasabah Pada
PT. Bank Sulselbar.

Produk tabungan (X1) ,
Suku bunga (X2),
Promosi (X3) dan
Lokasi (X4).

Loyalitas
Nasabah
(Y)

2.8 Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan apapun jenisnya memiliki tujuan pemasaran agar dapat

memenuhi kebutuhan dan keiinginan konsumen. Oleh karena itu para pemasar

haruslah senantiasa mempelajari keinginan, persepsi dan perilaku konsumen

selaku pelanggan sasaran mereka. Menurut Lupiyoadi (2006:70) menyatakan

bahwa “sebagai suatu bauran pemasaran, elemen tersebut (jasa, harga, promosi,

tempat, proses dan pelayanan) saling mempengaruhi satu sama lain sehingga bila

salah satu tidak tepat pengorganisasinya akan mempengaruhi strategi pemasaran

secara keseluruhan”. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengkombinasikan

unsur-unsur bauran pemasaran dalam proporsi yang tepat agar dapat memuaskan
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pasar sasaran dan tetap sejalan dengan sasaran perusahaan dalam bidang

pemasaran secara keseluruhan.

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kesuksesan sebuah organisasi

dalam mewujudkan tujuannya sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan sasarannya dalam

memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dari pada

para pesaingnya

Menurut Hurriyati (2005:14) menyatakan bahwa “Pelanggan yang puas

cenderung loyal. Pelanggan cenderung membeli lebih banyak dan tidak sensitif

terhadap harga. Pelanggan yang loyal juga akan memberitahu tentang produk dan

jasa yang diperoleh kepada orang lain. Oleh karena itu jika perusahaan

mengharapkan pelanggan yang loyal, maka seluruh jajaran yang ada dalam

perusahaan harus terus menerus meningkatkan kepuasan pelanggannya”. Jika PD.

Bank Perkreditan Rakyat Rohil Pusat Bagansiapiapi mampu menjabarkan kelima

bauran tersebut maka kepuasan nasabah akan dapat terwujudkan dengan kata lain

nasabah akan loyal pada perusahaan tersebut.

Nasabah PD. Bank Perkreditan Rakyat Rohil Pusat Bagansiapiapi

dikatakan loyal apabila nasabah berkomitmen bertahan secara mendalam untuk

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih

secara konsisten dimasa yang akan datang (Oliver dalam Hurriyati, 2005:129).

Secara sistematik, kerangka pikir dalam penelitian dapat digambarkan sebagai

berikut :
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Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan

pada bagian sebelumnya, maka dapatlah dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Bauran Pemasaran Jasa Tabungan yaitu bukti fisik, orang dan proses

secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas Penabung

pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rohil Pusat Bagansiapiapi.

2. Diduga Bauran Pemasaran Jasa Tabungan yaitu bukti fisik, orang dan proses

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas

Penabung pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rohil Pusat Bagansiapiapi.

2.10Pandangan Persfektif Islam

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengajarkan pada umatnya

untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam beraktivitas

ekonomi, umat Islam dilarang melakukan tindakan bathil. Namun harus

Bauran
Pemasaran

Jasa (X)

Bukti
Fisik (X1)

Proses
(X3)

Orang
(X2)

Loyalitas
Penabung

(Y)
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melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan saling ridho, sebagaimana Firman

Allah Ta’ala dalam surat An-Nisaa: 29.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.” (QS. An-Nisaa: 29)

Dalam Islam, pemasaran adalah disipilin bisnis strategi yang mengarahkan

proses penciptaan, penawaran dan perubahan values dari satu inisiator kepada

stakeholder-nya. Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi

semangat beribadah kepada  Tuhan Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal

mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan

apalagi kepentingan sendiri.

Al-Quran juga mengatur kegiatan kehidupan atau muamalah. Juga etika

perdagangan, penjualan atau pemasaran. Salah satu ayat Al-Quran yang

dipedomani sebagai etika marketing adalah QS. Al-Baqarah. Surat kedua dalam

Al-Quran ini terdiri atas 286 ayat, 6.221 kata dan 25.500 huruf, dan tergolong

surat Madaniyah. Sebagian besar ayat dalam surat ini diturunkan pada permulaan

hijrah, kecuali ayat 281 yang diturunkan di Mina saat peristiwa Haji Wada’. Surat

ini yang terpanjang dalam Al-Quran. Dinamakan Al-Baqarah yang artinya sapi
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betina karena di dalamnya terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang

diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67-74). Surat ini juga dinamakan

Fustatul Qur’an (Puncak Al-Quran) karena memuat beberapa hukum yang tidak

disebutkan dalam surat yang lain. Dinamakan juga surat Alif Lam Mim karena

dimulai dengan huruf Arab Alif Lam dan Mim. Ayat 1-2 Al-Baqarah berarti:

“Kitab ini (Al-Quran) tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang

bertakwa.” Ayat tersebut sangat relevan untuk dipedomani dalam pelaksanaan

tugas marketing, sebab marketing merupakan bagian sangat penting dari mesin

perusahaan. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui pula.

Pertama, perusahaan harus dapat menjamin produknya. Jaminan yang

dimaksud mencakup dua aspek – material, yaitu mutu bahan, mutu pengolahan,

dan mutu penyajian; aspek non-material mencakup kehalalan dan keislaman

dalam penyajian.

Kedua, yang dijelaskan Allah adalah manfaat produk. Produk bermanfaat

apabila proses produksinya benar dan baik. Ada pun metode yang dapat

digunakan agar proses produksi benar dan baik, menurut Al-Quran, sesuai

petunjuk dalam QS. Al-An’am: 143

ِدقِیَن ُكنتُْم إِن بِِعْلمٍ  َصٰ نَبِّـُٔونِى

Artinya: “....Beritahukanlah kepadaku (berdasarkan pengetahuan) jika kamu

memang orang-orang yang benar.”

Ayat ini mengajarkan kepada kita, untuk meyakinkan seseorang terhadap

kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, data, dan fakta. Jadi, dalam
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menjelaskan manfaat produk, nampaknya peranan data dan fakta sangat penting.

Bahkan sering data dan fakta jauh lebih berpengaruh dibanding penjelasan.

Ketiga, penjelasan mengenai sasaran atau customer dari produk yang

dimiliki oleh perusahaan. Makanan yang halal dan baik yang menjadi darah dan

daging manusia akan membuat kita menjadi taat kepada Allah. Sebab konsumsi

yang dapat menghantarkan manusia kepada ketakwaan harus memenuhi tiga

syarat: Materi yang halal, Proses pengolahan yang bersih (thaharah), dan

Penyajian yang islami.

Strategi Pemasaran dalam Islam, semua aktivitas kehidupan perlu

dilakukan berdasarkan perencanaan yang baik. Islam agama yang memberikan

sintesis dan rencana yang dapat direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan.

Perencanaan tidak lain memanfaatkan “karunia Allah” secara sistematik untuk

mencapai tujuan tertentu, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan nilai

kehidupan yang berubah-ubah. Dalam arti lebih luas, perencanaan menyangkut

persiapan menyusun rancangan untuk setiap kegiatan ekonomi. Konsep modern

tentang perencanaan, yang harus dipahami dalam arti terbatas, diakui dalam Islam.

Karena perencanaan seperti itu mencakup pemanfaatan sumber yang disediakan

oleh Allah Subhanahu wa ta’ala dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan dan

kesenangan manusia.

Dalam Al-Quran tercantum: QS. Al-Jumu‘ah: 10.
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di

muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung.”

Berdasarkan ayat ini dapat dijelaskan makna dalam kata “carilah karunia

Allah” yang digunakan di dalamnya dimaksudkan untuk segala usaha halal yang

melibatkan orang untuk memenuhi kebutuhannya.

Di samping itu, pelaksanaan rencana pemasaran dalam Islam, kita

tergantung pada prinsip syarikat (kerjasama) yang telah diakui secara universal.

Hal ini berarti pelaksanaan perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor

pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Yakni terlaksana melalui prinsip

abadi mudharabah, yakni tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai

mitra. Dalam arti, dengan mempraktekkan prinsip mudharabah dan dengan

mengkombinasikan berbagai unit produksi, proyek industri, perdagangan dan

pertanian dalam kerangka perencanaan dapat diterapkan atas dasar prinsip

tersebut. Pendapatan yang dihasilkan oleh usaha seperti itu dapat dibagi secara

sebanding setelah dikurangi segala pengeluaran yang sah.

Dilandaskan dalam Al-Quran surat An-Najm: 24-25

Artinya: “Atau apakah manusia akan mendapat segala yang diciptakannya?”

Artinya: “Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.”
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Dari kedua ayat tersebut, bila dihubungkan dengan strategi pemasaran,

kegiatan strategi (rencana) pemasaran merupakan suatu interaksi yang berusaha

untuk menciptakan atau mencapai sasaran pemasaran seperti yang diharapkan

untuk mencapai keberhasilan.

Selain itu, dalam kegiatan perdagangan (muamalah), Islam melarang

adanya unsur manipulasi (penipuan), sebagaimana hadis Nabi Muhammad

Shallallahu ‘alaihi wa sallam: ”Jauhkanlah dirimu dari banyak bersumpah dalam

penjualan, karena sesungguhnya ía memanipulasi (iklan dagang) kemudian

menghilangkan keberkahan. ”(HR. Muslim, An-Nasa’i dan lbnu Majah).

Islam menganjurkan umatnya untuk memasarkan atau mempromosikan

produk dan menetapkan harga yang tidak berbohong, alias harus berkata jujur

(benar). Oleh sebab itu, salah satu karakter berdagang yang terpenting dan

diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta’ala adalah kebenaran. Sebagaimana

dituangkan dalam hadis: “Pedagang yang benar dan terpercaya bergabung dengan

para nabi, orang-orang benar (siddiqin), dan para syuhada di surga.” (HR.

Turmudzi).

Pada dasarnya ada tiga unsur etika yang harus dilaksanakan oleh seorang

produsen Muslim. Yakni bersifat jujur, amanat dan nasihat. Jujur artinya tidak ada

unsur penipuan. Misal dalam promosi/harga. Amanat dan nasihat bahwa seorang

produsen dipercaya memberi yang terbaik dalam produksinya, sehingga

membawa kebaikan dalam penggunaannya.

Pemasaran adalah suatu aktivitas yang selalu dikaitkan dengan

perdagangan. Jika meneladani Rasulullah saat melakukan perdagangan, maka
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beliau sangat mengedepankan adab dan etika dagang yang luar biasa. Etika dan

adab perdagangan inilah yang dapat disebut sebagai strategi dalam berdagang.

Oleh karena itu, Seykh Sayyid Nada membeberkan sejumlah adab yang harus

dijunjung pedagang Muslim dalam menjalankan aktivitas jual-eli, berdasarkan

hadis-hadis Rasulullah, sebagai berikut:

1. Tidak menjual sesuatu yang haram. Seperti: minuman keras dan

memabukkan, narkotika dan barang-barang yang diharamkan Allah

Subhanahu wa ta’ala.

2. Tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Contohnya menjual yang

tidak dimiliki. Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jangan kamu

menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.” (HR Ahmad, Abu Daud, an-

Nasa’i). Selain itu Islam juga melarang umatnya menjual buah-buahan

yang belum jelas hasilnya serta sistem perdagangan terlarang lainnya.

3. Tidak terlalu banyak mengambil untung.

4. Tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Hal ini sesuai dengan

hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Janganlah kalian banyak

bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan

lalu menghilangkan keberkahannya.” (HR Muslim).

5. Tidak berbohong ketika berdagang. Salah satu perbuatan berbohong

adalah menjual barang yang cacat namun tidak diberitahukan kepada

pembelinya.

6. Penjual harus melebihkan timbangan. Seorang pedagang sangat dilarang

mengurangi timbangan.
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7. Pemaaf, mempermudah dan lemah lembut dalam berjual beli.

8. Tidak boleh memakan dan memonopoli barang dagangan tertentu. Sabda

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidaklah seorang menimbun barang

melainkan pelaku maksiat.” (HR Muslim).

Strategi pemasaran sebenarnya dapat dijelaskan sebagai cara melakukan

segmentasi pasar dan tempat pembidikan pasar, strategi produk, strategi harga,

tempat dan strategi promosi. Pasar yang menonjol pada masa Nabi Muhammad

Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah pasar konsumen. Berikut penjabarannya:

a. Segmentasi pasar dan pembidikan pasar.

Terdiri atas segmentasi geografis, demografis, psikografi; segmentasi

perilaku dan segmentasi manfaat. Segmentasi geografis membagi pasar menjadi

unit-unit geografis berbeda. Misal wilayah, negara, provinsi, kota, kepulauan dan

berdasarkan musim.

Allah berfirman dalam QS. Al-Quraisy ayat 1-2 :

Artinya: “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy (yaitu) kebiasaan mereka

bepergian (berdagang) pada musim dingin dan musim panas.” (QS.

Al-Quraisy: 1-2).

Pada musim panas biasanya mereka berdagang sampai Busra (Syria). Pada

musim dingin mereka berdagang sampai Yaman. Demikian pula yang dilakukan

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, terutama sebelum pada masa
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kenabian. Pasar yang terkenal pada masa jahiliyah yang terletak di utara kota

Mekkah meliputi Busra, Dumatul Jandal dan Nazat. Pasar yang terletak di Selatan

kota Mekkah mencakup Mina, Majinna, Ukaz, San’a, Aden, Shihr, Rabiyah,

Sohar dan Doba. Sedangkan pasar yang di Timur kota Mekkah terdiri dari

Musyaqqar, Sofa dan Hijar.

b. Segmentasi demografi

Segmentasi demografi yang dilakukan Muhammad adalah pasar yang

dikelompokkan berdasarkan keluarga, kewarganegaraan dan kelas sosial. Untuk

keluarga, Muhammad menyediakan produk peralatan rumah tangga. Sedangkan

produk yang dijual Nabi untuk warga negara asing di Busra terdiri dari kismis,

parfum, kurma kering, barang tenunan, batangan perak dan ramuan.

c. Segmentasi psikografi

Segmentasi psikografi yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu

‘alaihi wa sallam adalah mengelompokkan pasar dalam gaya hidup, nilai dan

kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh orang yang menonjol daripada kelas

sosial. Minat terhadap suatu produk dipengaruhi oleh gaya hidup, maka barang

yang dibeli oleh orang-orang tersebut untuk menunjukkan gaya hidupnya. Nabi

mengetahui kebiasaan orang Bahrain, cara hidup penduduknya, mereka minum

dan cara mereka makan.

d. Segmentasi perilaku

Segmentasi perilaku yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi

wa sallam adalah dengan membagi kelompok berdasarkan status pemakai,

kejadian, tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli dan sikap.
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Pasar dikelompokkan menjadi bukan pemakai, bekas pemakai, pemakai

potensial, pemakai pertama kali dan pemakai tetap dari suatu produk,atau manfaat

yang terkandung dalam suatu produk.

Dalam menggagas bisnis islami haruslah memperhatikan implementasi

syariat pada marketing mix. Implementasi syariat dapat diterapkan dalam

variabel-variabel marketing mix yakni product, price, place, dan promotion.

Berkaitan dengan bauran pemasaran konvensional, maka penerapan dalam

syariah akan merujuk pada konsep dasar kaidah fikih. Yakni: Al-ashlu fil-

muamalah al-ibahah illa ayyadulla dalilun ’ala tahrimiha, yang artinya, “Pada

dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya.”


