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BAB III

LANDASAN TEORI

A. Strategih

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata yunani Strategeia (stratus= militer dan

ag= memimpin) yang artinya seni ilmu untuk menjadi seorang Jendral.1

Permasalahan strategi dalam Islam termasuk dalam kelompok ta’aqquli.2

Dalam hal ini Islam memberikan peluang bagi Manusia untuk melakukan

berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka

butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk

muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang

ditentukan oleh Islam.

Strategi menurut Etimologi adalah cara atau keahlian dalam

mengatur atau merencanakan, sedangkan menurut terminologi adalah

merupakan ilmu merencanakan, mencapai dan mengarahkan sesuatu.3

Namun tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga

dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di

lingkungan organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Menurut

organisasi dalam dunia bisnis, strategi dimaksudkan untuk

1 Irene Diana sari Wijayanti, Manejemen, (Jogjakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), h. 61.
2 Ta’qquli adalah perbuatan hukum yang dapat dinalar oleh manusia. Ia bisa berubah dan

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

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Petersalim, (Jakarta: Modern English
Pers, 2002), h. 1463.
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mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para

pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Strategi pemasaran menurut Buku Pintar E.S yaitu penetapan

kebijakan pemasaran dengan mengendalikan faktor diluar kekuasaan

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemuasan

konsumen.4 Menurut Griffin Strategi merupakan suatu rencana

komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.5

Jika disimpulkan dari pengertian-pengertian di atas bahwa strategi

adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama dan lingkungan

secara efktif yang terbaik, karena strategi merupakan kunci dari

terlaksananya misi yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk

mencapai tujuan yang lebih baik.

2. Tujuan Strategi

Strategi dalam pemasaran bertujuan untuk mencari atau

menciptakan kondisi paling menguntungkan untuk menjual produk.

Beberapa komponen dalam strategi pemasaran antara lain:

a. Menentukan segmen pasar, yaitu menentukan siapa yang paling

mungkin dan memastikan menjadi pangsa pasar dari produk yang kita

jual.

b. Menetapkan target penjualan, yaitu merencanakan berupa jumlah

produk yang paling optimal masuk ke segmen pasar.

4 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar ES, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), h. 795.
5 Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manejemen, (Jakarta:

Kencana, 2010), Cet. Ke-5, h. 132.
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c. Memberikan pemahaman pasar terhadap produk, yaitu upaya agar

sedapat mungkin keunggulan produk kita mampu membentuk imej di

masyarakat, sehingga produk kita mudah dikenal dan dikenang.

Dari tiga komponen tersebut dapat diaplikasikan menjadi strategi yang

kita susun sehingga siap bersaing di pasar dengan pesaing lain. Jadikanlah

pasar sebagai objek penentu agar mereka membeli, mebeli dan membeli lagi

produk yang kita hasilkan, sehingga produk tersebut akan semakin dikenal

pasar.

B. Pengertian Diferensiasi Produk

Menurut Kotler, Diferensiasi adalah proses menambahkan dan

memberikan serangkaian perbedaan yang dinilai penting, untuk membedakan

produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu dari pesaing, meskipun terkadang

dilakukan berdasarkan atribut-atribut yang tidak relevan. 6

Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam

industrinya dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai

pembeli. Perusahaan memilih atau beberapa atribut yang dipandang penting

bagi pembeli dalam industri dan menempatkan dirinya secara unik untuk

memenuhi kebutuhan ini. Karena posisi yang unik itu, perusahaan merasa

layak untuk menetapkan harga premium (Premium prize). Startegi ini menitik

beratkan pada pembangunan persepsi pembeli, diantaranya kualitas, citra, dan

inovasi.7

6 Philip Kotler, Op.Cit, h. 216
7 Ibid, h.31.
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Strategi diferensiasi yang sukses haruslah strategi yang mampu:

a. Menghasilkan nilai pelanggan.

b. Memunculkan persepsi yang bernilai khas dan baik.

c. Tampil sebagai wujud berbeda yang sulit untuk ditiru.8

Salah satu tujuan utama strategi diferensiasi adalah untuk mendapat

keunggulan bersaing dari pesaing lainnya. Persaingan dalam bisnis terjadi

karena satu atau lebih perusahaan pesaing merasakan adanya tekanan atau

melihat peluang untuk memperbaiki posisinya.9

Perusahaan dapat melakukan diferensiasi dengan cara mengenali

sumber keunggulan kompetitif yang mungkin ada, memiliki ciri pembeda

utama yang dimilki perusahaan, memilih penentu posisi yang efektif di pasar.

Pada prinsipnya strategi diferenisasi adalah mengambil pelanggan

sebagai titik perhatian utama. Strategi ini membangun persepsi pembeli diatas

keunggulan kualitas, desain produk, teknologi, citra, berat bahan dan

pelayanan. Perusahaan dapat menaikkan harga setinggi mungkin untuk

mendapat keuntungan yang lebih besar, tetapi harus dapat menciptakan

produk bagi konsumen yang tampak berbeda ketimbang produk yang sudah

ada, sehingga tampak unik. Perbedaan inilah yang nanti dibayar mahal dan

menjadi persepsi bagi pembeli. Menurunkan harganya, maka hal itu justru

akan membuat konsumen meragukan mutu produk yang bersangkutan.10

8 Ferdinand, Augusty T, Manejemen Pemasaran: Sebuah Pendekatan Stratejik Research
Paper Series, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), h. 87.

9 Daft, L, Richard, Op. Cit, h. 376.
10 Philip Kotler, A.B Susamto, Manejemen Pemasaran di Indonesia: Analisis

Perencanaan Implementasi dan Pengendalian, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 18.
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Agar perencanaan berhasil, perusahaan harus mencari keunggulan

diferensiasi relatif terhadap pesaing ketika menganalisis kekuatan internal dan

eksternal peluang pasar. Keunggulan diferensiasi adalah salah satu aspek unik

dalam suatu organisasi yang mempengaruhi target konsumen menjadi

pelanggan setia perusahaan dibandingkan pesaing lainnya.

Jumlah peluang diferensiasi berbeda-beda untuk tiap jenis industri.

Boston Constuling Group membagi empat jenis industri berdasarkan jumlah

ketersediaan keunggulan dan ukurannya. Keempat jenis industri tersebut

adalah :

a. Industri volume adalah industri dimana perusahaan-perusahaan di

dalamnya hanya dapat memperoleh sedikit keunggulan kompetitif tetapi

berukuran cukup besar.

b. Industri mati langkah adalah industri yang di dalamnya hanya terdapat

sedikit potensi keunggulan kompetitif dan masing-masing berukuran kecil.

c. Industri terfragmentasi adalah industri dimana di dalamnya memilki

banyak peluang untuk didiferensiasi, tetapi tiap peluang memilki

keunggulan kompetitif yang kecil.

d. Industri terspesialisasi adalah industri dimana perusahaan di dalamnya

memilki banyak peluang diferensiasi, dan tiap diferensiasi dapat

mengahsilkan keuntungan yang lebih tinggi.11

11 Ibid, h. 358.
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C. Penjualan

1. Pengertian Penjualan

Penjualan adalah  berkumpulnya seorang pembeli dan penjual

dengan tujuan melaksanakan tukar menukar barang dan jasa berdasarkan

pertimbangan yang berharga, dengan suka sama suka.12

Allah SWT berfirman QS (An-Nisa:29):









Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka antara kamu.”13

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan

perusahaan untuk mempertahankan hidupnya untuk berkembang dan

untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Yang

dimaksud dengan ilmu menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi

pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain bersedia

membeli barang/ jasa yang ditawarkannya.14 Penjualan merupakan satu

bagian dari promosi dan promosi adalah satu bagian dari program

pemasaran secara keseluruhan.15

12 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah Jilid 5, (Jakarta: Pustaka
at-Tazkia, 2006), h. 417.

13 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 83.
14 Swastha DH, Basu dan Irawan, Azas-Azas Marketing, (Yogyakarta: Penerbit Liberty,

1996), h. 8.
15 Ibid, h. 9.
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Pada umumnya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan memilki

tujuan untuk mendapatkan laba tertentu dan mempertahankan laba tersebut

atau bahkan berusaha meningkatkan laba yang diperoleh untuk jangka

waktu yang lama. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut dapat

direalisir apabila penjualan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan

yang telah dibuat perusahaan.

2. Tujuan Penjualan

Adapun tujuan-tujuan utama penjualan yang dilakukan perusahaan

adalah sebagai berikut:

a. Mencapai volume penjualan.

b. Mendapat laba tertentu

c. Menunjang pertumbuhan perusahaan.16

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.

3. Konsep Penjualan

Konsep penjualan adalah sebagai pendekatan yang umum

menyertakan bahwa konsumen jika diabaikan biasanya tidak akan

membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup, karena itu

organisasi melakukan usaha penjualan dan promosi agresif.17

16 Sutojo Siswanto, Op. Cit, h. 28.
17 Philip Kotler, Op.Cit, h. 16.
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Istilah dari pada penjualan dan pemasaran sering dianggap sama.

Sebelumnya diantara kedua konsep tersebut berbeda seperti dapat dilihat

dibawah ini:

a. Dalam konsep penjualan yang menjadi suatu tujuan adalah

menitikberatkan pada keinginan dari pada perusahaan dalam mencari

penghasilan.

b. Pada konsep pemasaran yang merupakan suatu tujuan adalah melayani

keinginan konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba atau

keuntungan.

c. Falsafah dalam pendekatan penjualan adalah memproduksi sebuah

produk, dan kemudian meyakinkan konsumen agar bersedia

membelinya.

d. Pada pendekatan konsep adalah menghendaki agar pihak manejemen

menentukan keinginan konsumen terlebih dahulu. Setelah itu baru

melakukan bagaimana cara memuaskannya.

e. Sifat konsumen penjualan dilakukan jumlah dan jenis personalia yang

terlibat didalam pemasaran adalah sedikit, biasanya terbatas pada

bagian pemasaran dan tenaga-tenaga promosional.18

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan

Dalam mencapai tujuan perusahaan banyak yang akan

mempengaruhi tujuan tersebut. Faktor tersebut bisa saja berasal dri dalam

(intern) maupun dri luar (ekstern) perusahaan itu sendiri.

18 Swastha, Op.Cit. h. 22.
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan anatara lain:

1. Faktor intern yaitu sebab yang terjadi karena kesalahan perusahaan itu

sendiri seperti:

a. Kualitas Produk

Turunnya kualitas produk akan menimbulkan kekecewaan

dari pembeli dan pada umumnya kekecewaan ini akan diceritakan

pada teman-temannya. Hal ini merupakan reklame gratis yang

mengurangi kepercayaan konsumen terhadap barang produksinya

sehingga dapat mempengaruhi perkembangan penjualan.

b. Penetapan Harga Jual

Dalam usaha meningkatkan keuntungan perusahaan dapat

dilakukan dengan jalan menetapkan harga jual yang tepat sesuai

dengan daya beli konsumen.

c. Kegiatan Sales Promotion

Penurunan kegiatan sales promotion yang diikuti dengan

penurunan volume penjualan maka perushaan harus meninjau

kembali keputusan yang dilakukan yang berhubungan dengan sales

promotion.

d. Distribusi Produk

Kurangnya persediaan barang dipasar yang disebabkan oleh

terlambatnya pendistribusian produk dipasar akan menyebabkan

animo konsumen untuk membeli produk tersebut menjadi

berkurang sehingga akan berakibat pada turunnya volume

penjualan.
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e. Service yang Diberikan

Apabila perusahaan mengalami persaingan yang sangat

tajam, maka servis yang diberikan harus lebih baik lagi dengan

teknik atau strategi tertentu dengan kebijakan perusahaan.

f. Kapasitas Produksi dan Pengadaan Dana Modal Kerja

Paling sedikit untuk jangka pendek, kapasitas produksi

yang dimiliki oleh perusahaan akan membatasi kemampuan

mereka dalam memproduksi barang / jasa sampai jumlah tertentu.

2. Faktor ekstern yaitu sebab yang terjadi diluar kekuasaan penjual itu

sendiri seperti:

a. Selera Konsumen

Selera konsumen merupakan faktor penentu bagi dirinya untuk

membeli produk yang sesuai dengan kegunaanya karena

perusahaan tidak memproduksi barang yang sesuai dengan selera

konsumen, akan perusahaan memperoleh hambatan dalam

memasarkan produknya.

b. Adanya Barang Pengganti

Kemajuan ilmu pengetahuan mempunyai dampak yang positif

terhadap penciptaan produk baru sebagai pengganti produk lama.

Produk ini bisa mempunyai mutu yang lebih baik dengan harga

yang lebih murah.

c. Adanya Persaingan

Timbulnya persaingan baru akan memungkinkan konsumen lari

kepada produk lain yang dianggap dapat memberikan kepuasan
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yang lebih tinggi. Akibatnya volume penjualan pada perusahaan

akan menurun baik dalam waktu sementara maupun dalam waktu

lama.

d. Faktor Psikologis

Timbulnya faktor ini menyebabkan kepercayaan konsumen

terhadap produk yang lama akan berkurang sehingga akan lari

keproduk lain. Faktor ini tidak dapat diduga sebelumnya maka bila

faktor ini timbul membawa dampak negatif pada volume

penjualan.

e. Kebijakan Pemerintah

Perubahan dalam kebijaksanaan pemerintah bertujuan untuk

memperbaiki perekonomian pada umumnya. Namun, demikian

kebijaksanaan tersebut ada yang diuntungkan dan ada yang

dirugikan sehingga perusahaan tidak bisa mengembangkan

kegiatan pemasaran produknya dan akibatnya volume penjualan

menurun.

f. Perkembangan Ekonomi Dunia

Dengan struktur ekonomi terbuka saat ini, perkembangan ekonomi

dalam negeri tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi

dunia.

g. Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat

Perkembangan pandangan masyarakat atas barang dan jasa yang

dapat dipergunakan sebagai simbol kedudukan sosial akan banyka

mempengaruhi jumlah permintaan atas barang dan jasa tersebut.19

19 Nitisesmito S, Alex, Marketing, (Jakarta: Graha Indonesia, 1995), h. 211.
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Pada masa kini, ketika teknologi sudah semakin canggih dan kompetisi

dalam kegiatan-kegiatan yang sejenis semakin tajam, bagian pemasaran dalam

setiap perusahaan perlu memperhatikan empat komponen penting dari

kegiatan pemasaran. Keempat komponen tersebut, yang dikenal sebagai 4P

atau marketing mix tersebut meliputi:

1. Barang (Product)

Produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata (tangible) yang

terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan.20 Produk

merupakan bauran pemasaran yang paling mendasar. Produk tidak hanya

obyek fisik, tetapi merupakan seperangkat manfaat atau nilai yang dapat

memuaskan kebutuhan pelanggan, baik manfaat secara fungsional,

psikologis maupun sosial. Produk meliputi kualitas, keistimewaan, desain,

gaya, keanekaragaman, bentuk, merek, kemasan, ukuran, pelayanan,

jaminan dan pengembalian.21

2. Harga (Price)

a. Pengertian Harga

Harga adalah merupakan senjata atau alat untuk mendapatkan

usaha maupun menjamin kelangsungan hidup perusahaan dengan

mendatangkan keuntungan.22

Definisi lain mengatakan bahwa harga adalah jumlah uang

(kemungkinan ditambah beberapa barang ) yang dibutuhkan untuk

20 William J. Stanton, Y. Lamarto, Prinsip Pemasaran Jilid 1 edisi ke-7, (Jakarta:
Penerbit Erlangga, 1996), h. 222.

21M. Suyanto, Op.Cit, h. 110.
22 Wilson, Manejemen Pemasaran Jasa, (Yogyakarta: PT. Pustaka Binaan Pressindo,

1996), h. 152.
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memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang

menyertainya.23

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung

terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan

mempengaruhi kuantitas yang terjual, selain itu secara tidak langsung

harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual

berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dan kaitannya dengan

dengan efisiensi produksi. Oleh karena penetapan harga berpengaruh

tergadap pendapatan, maka keputusan dan strategi penetapan harga

memegang peranan penting dalam setiap perusahaan.24

Jumhur ulama berpendapat, hukum asalnya tidak ada penetapan

harga, karena tindakan ini merupakan kezhaliman, sedangkan

kezhaliman itu hukumnya haram.

Mereka berdalil dengan hadits Anas bin Malik ra, ia

menuturkan, “Pernah terjadi kenaikan harga barang pada masa

Rasulullah SAW, maka orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah,

bagaimana kalau engkau tetapkan harga?’ Beliau menjawab:

‘Sesungguhnya Allah SWT adalah Sang Pencipta, Yang

Menyempitkan, Yang Maha Melapangkan, Yang Memberi rizki lagi

Yang Menetapkan harga. Dan sesungguhnya aku berharap akan

berjumpa dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku

23 Angipora, Marius, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002), h.286.

24Tjiptono F, Strategi Pemasaran edisi ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 151.
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karena suatu kezhaliman yang aku lakukan terhadapnya, baik dalam

perkara darah maupun harta’.25

b. Tujuan Penetapan Harga

Perusahaan haruslah mempertimbangkan banyak faktor dalam

menyusun kebijakan penetapan harganya. Enam langkah prosedur

untuk menetapkan harga: (1) memilih sasaran harga, (2) menentukan

permintaan, (3) memperkirakan biaya, (4) menganalisis penawaran, (5)

memilih suatu metode harga, dan (6) memilih harga akhir.26

Dalam strategi penentuan harga, manejer harus menetapkan

dulu tujuan penetapannya. Tujuan ini berasal dari perusahaan itu

sendiri yang selalu berusaha menetapkan harga barang dan jasa setepat

mungkin.

Adapun tujuan yang ingin dicapai perusahaan pada waktu

penetapan harga suatu produk adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penjualan

b. Mempertahankan dan memperbaiki market share

c. Stabilitas harga

d. Mencapai target pengembalian investasi

e. Mencapai laba maksimum.27

Secara umum ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan oleh

perusahaan dalam menetapkan harga produk yaitu:

1. Faktor internal perusahaan

25 Abu Malik Kamal, op.cit, h. 416.
26 Nitisesmito, Op.Cit, h. 70.
27Swastha DH, Basu dan Irawan, Op. Cit, h. 242.
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a. Tujuan pemasaran perusahaan

b. Strategi bauran pemasaran

c. Biaya

2. Faktor eksternal perusahaan

a. Sifat dasar dari permintaan

b. Persaingan

c. Kondisi ekonomi ( inflasi dan tingkat bunga ), kebijakan

pemerintah dan aspek sosial.28

3. Tempat (Place)

Penentuan tempat yang mudah dijangkau dan dilihat akan

memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui, mengamati, dan

memahami dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Penentuan tempat

di dasarkan atas jenis usaha atau produk yang diciptakan. Misalnya untuk

produk-produk yang tidak akan tahan lama akan lebih baik jika

ditempatkan dekat keberadaan konsumen. Untuk barang-barang berharga

dan bermutu tinggi akan lebih baik jika dibayarkan ditempat yang

berkesan mewah.

Penempatan suatu produk atau jasa sangat mempengaruhi tingkat

harga semakin representaive suatu tempat maka berdampak akan

semangkin tinggi nilai suatu produk.29

4. Promosi (Promotion).30

28Tjiptono, Op.Cit, h. 154.
29 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 243.
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Promosi adalah informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk

mengarahkan seseorang atau organisasi pada tindakan yang menciptakan

pertukaran dalam pemasaran.  Dengan promosi diharapkan perusahaan

memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan pembeli atau calon

yang mungkin berkeinginan untuk membeli produk yang akan dijual. Oleh

sebab itu peranan promosi sangat penting sekali dalam memasarkan

produk yang akan secara maksimum mempunyai tujuan disamping untuk

merebut pasar juga dapat menjual sebanyak mungkin produk perusahaan.31

Untuk menciptakan keinginan atas produk yang dipasarkan oleh suatu

perusahaan perlu terlebih dahulu menciptakan permintaan, maka hal ini dapat

ditempuh melalui kegiatan seperti memperkenalkan produk kepada para

pembeli yang lazim disebut promosi.

Ada beberapa jenis promosi konsumen yang dapat mempengaruhi

perilaku konsumen antara lain:

a. Contoh gratis (Sampling), konsumen diberi contoh dengan jumlah yang

lebih atau bahkan  dalam porsi yang sama dengan yang akan dijual baik

gratis maupun dengan harga nominal.

b. Tawaran harga (Price Deals), konsumen diberi potongan harga dari harga

nirmal.

c. Paket bonus (Bonus Packet), paket bonus berisikan tambhan produk yang

dibeikan perusahaan kepada pembeli tanpa menaikkan harga.

30 Sadono Sukirno dkk, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2004), h.130.
31Swastha, Op.Cit, h. 237.
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d. Diskon dan uang kembali (Rebats and Refund), konsumen baik secara

langsung maupun lewat pos mendapatkan uang tunai jika melakukan

pembelian.

e. Undian dan kontes (Sweepstakes and Contests), konsumen diberi

kesempatan untuk menenangkan uang tunai atau hadiah melalui undian

atau permainan ketangkasan.

f. Hadiah (Premium), hadiah diberikan bersama-sama dengan pembelian

produk.

g. Kupon (Coupons), konsumen mendapatkan potongan beberapa sen atau

insentif jika membeli produk tertentu.32

D. Penjualan Menurut Pandangan Islam

Islam adalah agama yang memiliki ajaran komprehensif dan universal.

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik

ritual maupun sosial ekonomi (muamalah). Sedangkan universal bermakna

bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai

datangnya hari akhir mati. Kegiatan sosial ekonomi (muamalah) dalam Islam

mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam

mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-

prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis serta dilengkapi

dengan ijma’ dan qiyas. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal

dengan istilah fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum)

32 Petter J. Paul dan Jerry C. Olson, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, Alih
Bahasa Domos Sihombing, Edisi ke-4 Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 203.
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Allah SWT yang ditujukan untuk mengatut kehidupan manusia dalam urusan

keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial

kemasyarakatan.33

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam Islam merupakan aspek

kehidupan yang dikelompokkan ke dalam bidang muamalah, yakni bidang

yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan

manusia. Meskipun demikian, aspek ini mendapatkan penekanan khusus

dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor

riel.sistem ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sektor riel

dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli

memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.

Dalam sistem ekonomi yang mengutamakan sektor riel seperti ini,

pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat

perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi lebih pada aspek pemerataan. Hal

yang demikian memang lebih dimungkinkan dalam perkembangan ekonomi

sektor riel. Namun demikian, tidak semua praktek penjualan (perdagangan)

boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur,

mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan

praktek-praktek lain sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.34

Aktivitas penjualan atau perdagangan yang dilakukan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama bernilai ibadah. Artinya,

33 Rachnat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 15
34 Masyhuri, Sistem Perdagangan Dalam Islam, (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI,

2005), h. 1.
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dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan material

guna memenuhi kebutuhan ekonomi seseorang tersebut sekaligus dapat

mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berusaha atau mencari rizki Allah merupakan perbuatan yang baik

dalam pandangan Islam. Salah satu bentuk usaha itu adalah jual beli,  berniaga

atau berdagang. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad pada masa

muadanya adalah seorang pedagang yang menjualkan barang-barang milik

seorang pemilik barang yang kaya, yaitu Khadijah. Keberhasilan dan

kejujuran Nabi dibutikan dengan ketertarikan sang pemilik modal hingga

kemudian menjadi istri Nabi.

Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan

dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi

sebagai berikut:




Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perdagangan) dari Tuhanmu”35

Dari keterangan Al-Qur’an di atas dijelaskan bahwa Allah SWT

menuyuruh manusia untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Salah satu cara

memperoleh rezeki dari Allah SWT yaitu dengan melakukan perdagangan

atau berusaha.

Dalam melakukan transaksi jual beli boleh melakukan khiyar selama

mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan

35 Departemen Agama Republik Indoneia, Op.Cit, h. 31
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jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Karena itu dalam dunia

perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur. Kejujuran

dalam jual beli ini menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada

tempat baik dan mulia dalam pandangan Allah.


