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BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Pemasaran

Pada mulanya, pemasaran (marketing) dipandang tidak jauh berbeda

dengan penjualan. Banyak perusahaan yang percaya bahwa dengan usaha dan

biaya yang cukup, hampir setiap produk dapat dijual lewat iklan yang agresif.

Namun, berangsur-angsur disadari bahwa memuaskan kebutuhan tertentu bagi

pelanggan adalah penting dalam meraih sukses. Pergeseran dramatis ini

merupakan komponen pokok dalam apa yang sekarang dinamakan konsep

pemasaran.1

Pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat

penting, dimana pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Secara umum

pemasaran mencakup aktivitas-aktivitas yang sangat luas seperti aktivitas

penjualan, penelitian pemasaran, merencanakan saluran distribusi,

merencanakan kebijakan harga, kebijakan promosi dan sebagainya. Pemasaran

juga merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen.

Dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa dikelilingi oleh usaha-usaha

pemasaran dari berbagai perusahaan yang mencoba memasarkan produk dan

jasa yang mereka tawarkan. Semua usaha tersebut dilakukan agar konsumen

1 Veithzal Rivai, Islamic Marketing, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 5
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tertarik terhadap produk mereka dan akhirnya mau melakukan pembelian.

Berikut ini ada beberapa tentang pengertian pemasaran, yaitu:

Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa

yang bernilai dengan orang lain.2

AMA (American Marketing Association) yang dikutif oleh Kotler dan

Keller  memberikan definisi tentang pengertian pemasaran adalah suatu fungsi

organisasi dengan serangkaian proses untuk menciptakan,

mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk

mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan

pemangku keuntungan.3

Menurut William J. Stanton dalam Basu Swastha dan Handi Handoko,

pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan

usaha, yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga

mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang dan jasa yang akan

memuaskan kebutuhan pembeli yang aktual maupun potensial.4

Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang

dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai yang

memungkinkan siapapun yang melakukannya bertumbuh serta

mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan,

2 Philip Kotler, & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Terjemahan oleh
Benyamin Molan, (Jakarta : Indeks, 2009), h. 5

3 Ibid, h. 5
4 Basu Swashta dan Hani Handoko, Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen,

(Yogyakarta: BPEE,2000) h. 4
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keterbukaan dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad

bermuamalah islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam islam.5

Berdasarkan pengertian pemasaran diatas, maka terdapat perbedaan yang

mencolok antara pemasaran menurut perspektif islam dan konvensional,

perbedaan tersebut terletak pada kejujuran, keadilan, keterbukaan dan

keikhlasan yang tertanam dalam pemasaran perspektif islam.

Pada dasarnya semua konsep pemasaran yang dikemukakan oleh para

ahli bertujuan untuk menciptakan tujuan perusahaan dengan memberikan

kepuasan terhadap konsumen.

Menurut Swastha, ada dua faktor yang mempengaruhi cara pemasaran

sebuah perusahaan, yaitu:

1. Lingkungan eksternal sistem pemasaran. Lingkungan ini tidak dapat

dikendalikan perusahaan, misalnya kebebasan masyarakat dalam

menerima atau menolak produk perusahaan, politik dan peraturan

pemerintah, keadaan perekonomian, kependudukan serta munculnya

pesaing.

2. Variabel internal sistem pemasaran. Variabel ini dapat dikendalikan oleh

perusahaan, terdiri atas dua kelompok yaitu sumber bukan pemasaran

(kemampuan produksi, keuangan dan personal) dan komponen-

komponen bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi dan

distribusi.6

5 Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 1
6 Veithzal Rivai, Op cit, h. 8
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Dalam melakukan kegiatan pemasaran suatu perusahaan memiliki

beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun

tujuan jangka panjang. Dalam 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 eksis. Berikut ini beberapa tujuan suatu pemasaran, antara lain:

a. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk maupun

jasa.

b. Dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan akan suatu produk maupun

jasa

c. Dalam rangka memberikan kepuasan semaksimal mungkin terhadap

pelanggan

d. Dalam rangka ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing

e. Dalam rangka memperbesar kegiatan usaha

B. Pengertian Marketing Mix

Kunci sukses untuk mengembangkan strategi pemasaran yaitu

mempertahankan bauran pemasaran yang tepat yang memuaskan pelanggan

sasaran dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Marketing  mix (bauran pemasaran) merupakan alat bagi pemasar yang

terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu
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dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang

ditetapkan dapat berjalan sukses.7

Perusahaan bisa dikatakan berkewajiban menerapkan bauran pemasaran,

karena dalam mengait konsumen perusahaan juga harus memerhatikan

keinginan konsumen, seperti produk yang dihasilkan oleh perusahaan

merupakan keinginan konsumen bukan berarti keinginan perusahaan untuk

membuat produk tersebut. Jadi produk yang diproduksi oleh perusahaan

merupakan keinginan dari konsumen itu sendiri.

Bauran pemasaran mencakup empat macam aktivitas pemasaran utama

yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi yang dapat dikendalikan oleh

perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan pemasaran yang

dinamis.

1. Produk

Menurut Fandy Tjiptono produk adalah segala sesuatu yang dapat

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli,

digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau

keinginan pasar yang bersangkutan. Secara konseptual, produk adalah

pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan

sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan

kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan

kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula

7 Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba
Empat, 2011) h. 70
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didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen

melalui hasil produksinya.8

Produk berdasarkan dimensi kepuasan segera dan kesejahteraan

konsumen jangka panjang dapat digolongkan menjadi empat golongan,

yaitu: 9

a. Barang yang bermanfaat (solutory product)

Barang yang bermanfaat (solutory product) adalah barang yang

mempunyai daya penarik rendah tetapi dapat memberikan manfaat

tinggi kepada konsumen dalam jangka panjang.

b. Barang yang kurang sempurna (deficient product)

Barang yang kurang sempurna merupakan barang yang tidak

mempunyai daya penarik yang tinggi maupun kualitas yang

bermanfaat.

c. Barang yang menyenangkan (pleasing product)

Barang yang menyenangkan adalah barang yang dapat segera

memberikan kepuasan tetapi dapat berakibat buruk bagi konsumen

dalam jangka panjang.

d. Barang yang sangat diperlukan (desirable product)

Barang yang sangat diperlukan adalah barang yang dapat memberikan

kepuasan dengan segera dan sangat bermanfaat dalam jangka panjang.

Dalam menciptakan produkharus memperhatikan jenis barang,

kemasan, merek, label, pelayanan dan jaminan. Begitu pula dengan

8 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Jakarta: Andi, 2008) h. 95
9 William J. Stanton, Prinsip Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 1996) h.165
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produk jasa, juga harus memperhatikan kualitas dari jasa yang

ditawarkan.10

Dengan adanya kepuasan tersebut perusahaan dapat mengoreksi lagi tingkat

kualitas produknya. Dengan kualitas tersebut pelanggan akan menentukan apakah

mereka akan tetap menggunakan produk tersebut atau tidak, mungkin juga hanya

sekedar mencoba-coba, karena kemampuan perusahaan untuk memberikan

produk yang berkualitas sesuai dengan kemampuan konsumen, dapat

mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap perusahaan tersebut.

Produk atau jasa yang ditawarkan harus memperhatikan nilai

kehalalan, bermutu, bermanfaat, dan berhubungan dengan kebutuhan

kehidupan manusia. Melakukan jual beli yang mengandung unsur tidak

jelas (gharar) terhadap suatu produk akan menimbulkan potensi terjadinya

penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak.11

Kualitas dari suatu produk harus menjadi perhatian utama dimana

barang yang dijual harus jelas dan baik kualitasnya, sehingga calon

pembeli bisa dengan mudah menilai terhadap produk atau jasa yang

ditawarkan.12

2. Harga

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa,

setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur

10 Fandy Tjiptono, Op cit, h. 96
11 Abdullah Amrin,Op cit, h. 59-60
12 Ibid



44

lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya  biaya

(pengeluaran). Disamping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran

yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya

dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi.

Kedua hal terakhir tidak dapat diubah/disesuaikan dengan mudah dan

cepat, karena biasanya akan menyangkut keputusan jangka panjang.

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter

atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan

agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau

jasa. Sedangkan dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan

sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan

manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai (value) dapat

didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga

tertentu, jika manfaat yang dirasakan meningkat, maka nilainya akan

meningkat pula. Apabila nilai yang dirasakan pelanggan semakin tinggi,

maka akan menciptakan kepuasan pelanggan yang maksimal.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengamilan

keputusan para pembeli, yaitu:

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan

demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk
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memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis

barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai

alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang

dikehendaki.

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif.

Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal

mencerminkan kualitas yang tinggi.13

Dalam menetapkan harga perusahaan harus memperhatikan manfaat

dari barang atau jasa yang ditawarkan sehingga konsumen merasa puas

dengan harga yang ditetapkan.14dalam penetapan harga, biasanya

perusahaan menggunakan metode penetapan harga berdasarkan biaya (cost

based princing), penetapan harga berdasarkan nilai (value based prinsing),

dan penetapan harga berdasarkan persaingan (competition based prinsing).

Penetapan harga dalam ekonomi syariah didasarkan atas mekanisme

pasar, yakni harga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan

penawaran atas dasar suka rela, sehingga tidak ada satu pihakpun yang

terzalimi.

13 Fandy Tjiptono, Op cit, h. 151-152
14 Ibid, h. 151
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3. Lokasi

Menurut Swastha mengemukakan bahwa lokasi (place)

menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk

menjadikan produknya dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen.15

Menurut Nelson ada prinsip-prinsip yang harus  dipertimbangkan

dalam memilih lokasi suatu bisnis, yaitu daerah  perdagangan yang cukup

potensial, tempat mudah dijangkau, mempunyai  potensi pertumbuhan,

terletak dalam arus bisnis, ada daya tarik yang kuat, dalam lalulitas lancer

persaingan kecil. Karena apabila terjadi kesalahan  dalam memilih

lokasi/tempat akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup siklus

jual beli secara terus-menerus.16

Menentukan lokasi tempat untuk setiap bisnis merupakan suatu

tugas penting bagi pemasar, karena keputusan yang salah dapat

mengakibatkan kegagalan sebelum bisnis dimulai. Memilih lokasi

berdagang merupakan keputusan penting untuk bisnis yang harus

membujuk pelanggan untuk datang ke tempat bisnis dalam pemenuhan

kebutuhannya.

Menurut Lupiyoadi mendefinisikan lokasi adalah tempat di mana

perusahaan harus bermarkas melakukan operasi. Dalam hal ini ada tiga

jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu:17

15 Basu Swastha, Azas-azas Marketing,(Yogyakarta: Liberty, 2000) h. 187
16 Nelson, Statistik untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta : BPFE, 1989), h. 86
17 Rambat Lupiyoadi,   Edisi Pertama. Manajemen Pemasaran Jasa: Teori dan Praktik,

(Jakarta: Salemba Empat, 2001) h. 61-62
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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 langsung, berarti service

provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti

telepon, komputer, dan surat.

Pertimbangan–pertimbangan yang cermat dalam menentukan lokasi

menurut Tjiptono antara lain:18

a. Kemudahan akses atau kemudahan untuk dijangkau dengan sarana

transportasi umum.

b. Visibilitas yang baik yaitu keberadaan lokasi yang dapat dilihat

dengan jelas dari tepi jalan.

c. Lokasi berada pada lalu lintas ( traffic ). Di mana ada dua hal yang

perlu di pertimbangkan yaitu:

a) Banyaknya orang lalu lalang bisa memberikan peluang terjadinya

impulse buying.

b) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan,

misalnya pelayanan polisi, pemadam kebakaran atau ambulan.

18 Fandy Tjiptono, dan Gregorius Chandra, Service, Quality and Satisfaction,
(Yogyakarta: ANDI. 2001)  h. 135
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d. Tempat parkir yang luas dan aman.

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

di kemudian hari.

f. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang

ditawarkan.

g. Kompetisi, yaitu lokasi pesaing. Dalam menentukan lokasi sebuah

usaha, perlu dipertimbangkan apakah di jalan atau daerah tersebut

telah terdapat banyak usaha yang sejenis atau tidak.

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan

daerah perbelanjaan adalah luas daerah perdagangan, dapat dicapai

dengan mudah, potensi pertumbuhan dan lokasi toko-toko saingan.

Sedangkan keputusan tentang lokasi toko di dalam pusat perbelanjaan

dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu yang lebih spesifik seperti biaya

dan lamanya sewa, pelayanan yang diberikan oleh pengusaha pusat

perbelanjaan (orang yang menyewakan), luas ruangan beserta layoutnya,

arus pengunjung dan jarak dari tempat parkir.19 Lokasi yang baik

menjamin tersedianya akses yang cepat, dapat menarik sejumlah besar

konsumen dan cukup kuat untuk mengubah pola berbelanja dan

pembelian konsumen. Tjiptono mengatakan bahwa mood dan respon

pelanggan dipengaruhi secara signifikan oleh lokasi, desain dan tata letak

fasilitas.

19 Basu Swastha dan Irawan, Menajemen Pemasaran Modern, Yogyakarta: Liberty,
2003, hlm. 339.
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Dengan demikian dalam beberapa kondisi tertentu, lokasi akan

memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kegiatan usaha, meskipun

dalam sisi lain tidak akan memberikan pengaruh karena lebih banyak

variabel lain yang memberikan pengaruh.

4. Promosi

Pemasaran merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan produk,

harga, dan lokasi. Dalam kegiatan ini setiap perusahaan berusaha untuk

mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya, baik langsung

maupun tidak langsung.

Dalam islam promosi yang dibenarkan adalah promosi yang

mengandung nilai kejujuran, transparan, dan menjelaskan apa adanya.

Barang yang dipromosikan harus terang dan jelas kualitasnya, sehingga

masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap produk yang akan

ditawarkan akan kelebihan produknya.

Promosi dalam ekonomi syariah harus memperhatikan nilai-nilai

kejujuran dan menjauhi penipuan. Media atau sarana dan metode yang

digunakan harus sesuai dengan syariah.

Dalam praktiknya minimal ada empat macam sarana promosi yang

dapat digunakan oleh perusahaan dalam mempromosikan produk atau jasa.

Sarana promosi tersebut berupa iklan, promosi penjualan, publisitas,

personal selling, dan pemasaran langsung.



50

Periklanan merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk

tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur,

koran, majalah, televisi, internet, radio dan media lainnya. Promosi

penjualan merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan

penjualan melalui potongan harga atau pemberian hadiah pada waktu

tertentu terhadap barang-barang tertentu pula. Publisitas merupakan

kegiatan promosi untuk memancing konsumen melalui kegiatan seperti

pameran/bazar, bakti sosial, serta kegiatan lainnya melaui berbagai media.

Penjualan pribadi merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi

karyawan perusahaan dalam melayani serta ikut mempengaruhi konsumen.

Serta, pemasaran langsung merupakan promosi menggunakan surat,

telepon, faksimili, e-mail dan alat-alat penghubung non personal lainnya

untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan

tanggapan langsung dari pelanggan tertentu atau calon pelanggan.20

C. Dasar Hukum Pemasaran

Dalam sumber dasar Islam, yakni Al-Qur’an dan As Sunnah,

banyak ayat dan hadis yang mengatur tentang ekonomi. Misalnya aturan

tentang larangan riba, larangan menipu, perintah untuk bertindak jujur, dan

lain sebagainya.

20 Marius P. Angipora, Dasar-Dasar Pemasaran, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 29
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Sebagaimana disebutkan dalam QS. An Nisaa: 29

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.”21

Dalam QS An Nisaa’ diatas menerangkan bahwa Allah SWT

melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak

benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku berdasarkan asas suka

sama suka tanpa ada paksaan. Jual beli yang dilakukan secara paksa tidak

sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Batil adalah sesuatu yang

tidak dibolehkan syariah, seperti riba, judi, suap dan segala cara yang

diharamkan. Memakan harta dengan batil ini mencakup dua pengertian

yaitu memakan harta sendiri dan memakan harta orang lain.22

Prinsip dasar Islam dalam ekonomi dan pasar bisa disederhanakan

dalam kalimat berikut: “setiap kegiatan ekonomi dan marketing harus

sesuai dengan ajaran islam dan mewujudkan keadilan bagi umat manusia”.

Karena itu, setiap kegiatan marketing tidak terlepas dari niat setiap pelaku

untuk beribadah kepada Allah dan menciptakan kesejahteraan.

21Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra
Semarang), h.65

22 Veithzal Rivai, Op cit, h. 85
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Menurut Muhammad Firdaus NH dkk dalam bukunya yang

berjudul “Dasar dan Strategi Pemasaran Syariah” yaitu pemasaran syariah

adalah bahwa dalam seluruh proses, baik proses penciptaan, proses

penawaran maupun proses perubahan nilai (value), tidak boleh ada hal-hal

yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam

islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-

prinsip muamalah tidak terjadi, maka bentuk transaksi apapun dalam

bisnis dibolehkan dalam Syariat Islam.23

Buchari Alma memberikan sebuah definisi tentang marketing

syariah. Marketing syariah merupakan strategi bisnis yang harus

memayungi seluruh aktifitas dalam perusahaan, meliputi seluruh proses

menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai, dari seorang produsen atau

satu perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan ajaran islam.24

Disamping itu strategi pemasaran dalam islam harus

memperhatikan standar keharaman dalam islam, baik haram dari segi zat,

haram selain zat, dan tidak sah akad yang dilakukan. 25

Sehingga M. Syakir Sula, menyimpulkan bahwa pemasaran syariah

merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses

penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu inisiator kepada para

pemegang sahamnya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan

akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam islam.

23 Muhammad Firdaus NH dkk, Dasar dan Strategi Pemasaran Syariah, (Jakarta:
Ranaisan, 2005), Cet Ke-1, h. 16

24 H. Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 258
25 Adiwarman Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) ,h. 30
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Pengertian tersebut didasarkan pada salah satu ketentuan dalam

bisnis islami yang tertuang dalam kaidah fiqh yang mengatakan:

المسلمون ملزمون االتفاقات التي جعل األعمال التجاریة ، ما لم یكن ھناك اتفاق الذي 

یحظر قانونیا أو تبریر قانوني

“kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis yang

mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram”26

Selain itu, kaidah fiqh yang lain mengatakan:

شاءفى المعامالت االباحة جتى یقوم الدلیل على الحریمألاألصلفى ا

“pada dasarnya semua bentuk muamalah (bisnis) boleh dilakukan kecuali

ada dalil yang mengharamkan”27

Ini artinya bahwa dalam islamic marketing, seluruh proses, baik

proses penciptaan, proses penawaran maupun proses perubahan nilai

(value), tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan

prinsip-prinsip muamalah yang islami. Sepanjang hal tersebut dijamin, dan

penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islami tidak terjadi, maka bentuk

transaksi apapun dalam marketing diperbolehkan.28

26 Veithzal Rivai, Op cit, h. 36
27 Muhtadi Ridwan, Al-Qur’an dan Sistem Perekonomian, (Malang: UIN Malang

Press,2011) h. 11
28 Veithzal Rivai, Op cit, h.35-36
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D. Sistem Pemasaran Dalam Islam

Perspektif pemasaran dalam Islam adalah ekonomi rabbani (divinity),

realistis, humanis, dan seimbang. Hal inilah yang membedakan sistem

ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Marketing menurut

Islam memiliki nilai dan karakteristik yang menarik. Marketing Islam

meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang akan dimintai

pertanggungjawabannya kelak, selain itu marketing islami mengutamakan

nilai-nilai akhlak dan etika moral dalam pelaksanaannya.29

Berikut ini tanggapan islam tentang bauran pemasaran. Pertama,

product (produksi). Dalam perspektif syariah produksi merupakan suatu yang

penting. Al-quran menggunakan konsep produksi barang dalam arti yang

sangat luas. Tekanan al-quran yang diarahkan kepada manfaat dari barang

yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan

hidup manusia. Berarti barang tersebut harus diproduksi untuk memenuhi

kebutuhan manusia, bukan memproduksi barang-barang mewah secara

berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. 30

Produk dalam al-quran dinyatakan dalam dua istilah, yaitu al-tayyibat

dan al-rizq. Kata al-tayyibat digunakan 18 kali, sedangkan kata al-rizq

digunakan 120 kali. Al-tayyibat merujuk pada suatu yang murni dan baik,

sesuatu yang bersih dan murni, sesuatu yang baik dan menyeluruh serta

29 Veithzal Rivai, Op cit, h. 156
30 Muhammad firdaus Nh dkk, op cit h 23
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makanan yang terbaik. Al-rizq merujuk pada makanan yang diberkahi Tuhan,

pemberian yang menyenangkan dan ketetapan Tuhan.31

Menurut islam, produk konsumen adalah berdayaguna, materi yang

dapat dikonsumsi yang bermanfaat yang bernilai guna yang menghasilkan

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

berdayaguna dan dilarang dalam islam bukan merupakan produk dalam

pengertian islam. Dalam barang ekonomi konvensional adalah barang yang

dapat dipertukarkan. Tetapi dalam islam adalah barang yang dapat

dipertukarkan dan berdayaguna secara moral.32

Produk meliputi kualitas, keistimewaan, desain, gaya, keanekaragaman,

bentuk, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan dan pengembalian.

Kualitas didefinisikan oleh pelanggan. Kualitas merupakan seberapa baik

sebuah produk sesuai dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan.

Keistimewaan merupakan karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk.

Desain merupakan totalitas keistimewaan yang mempengaruhi cara

penampilan dan fungsi suatu produk dalam hal kebutuhan pelanggan. Gaya

menggambarkan penampilan dan perasaan itu bagi pelanggan. Produk fisik

atau berwujud membutuhkan kemasan agar tercipta manfaat-manfaat tertentu

seperti misalnya perlindungan, kemudahan, manfaat ekonomi dan promosi.

Serta pelayanan kepada pelanggan yang memang diingini oleh para

31 M. Suyanto, Muhammad Business Strategy dan Ethics, (Yogyakarta: Andi, 2008) h.
263

32 Ibid
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pelanggannya. Nabi Muhammad SAW tetap memberikan pelayanan terbaik,

meskipun kadangkala pelanggannya berbuat kasar.33

Disamping itu, islam mengajarkan untuk memperhatikan kualitas dan

keberadaan produk tersebut. Islam melarang jual beli suatu produk yang

belum jelas bagi pembeli. Pasalnya, berpotensi terjadinya penipuan dan

ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Selain itu, islam juga memerintahkan

untuk memperhatikan kualitas produk. Barang yang dijual harus terang dan

jelas kualitasnya, sehingga pembeli dapat memberikan penilaian terhadap

barang yang akan dibeli. Produk konsumen adalah berdayaguna, yang

menghasilkan perbaikan spiritual bagi konsumen itu sendiri. Sesuatu yang

tidak berdaya guna dan dilarang dalam pemasaran islam bukan merupakan

pengertian produk dalam pemasaran syariah.34

Kedua, harga. Dalam konsep islam, penentuan harga ditentukan oleh

mekanisme pasar, yakni bergantung pada kekuatan-kekuatan permintaan dan

penawaran. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa harga yang normal atau

keseimbangan harga itu akan terbentuk apabila terjadi secara alami, tanpa

intervensi dari pemerintah. dan menurutnya faktor yang mempengaruhi harga

adalah permintaan dan penawaran, intervensi pemerintah, daya beli, dan nilai

kerja. Jika pergerakan harga dipasaran berjalan secara normal, maka

pemerintah tidak memiliki intervensi untuk menetapkan harga. Satu hal yang

33 M. Suyanto, Op cit h. 264
34 Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), h.21
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perlu digaris bawahi, bahwa dalam islam tidak diperkenankan membanting

harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing.35

Ketiga, dalam islam promosi yang dibenarkan adalah promosi yang

mengandung nilai kejujuran, transparan, dan menjelaskan apa adanya.

Didalamnya tidak terdapat unsur-unsur gharar atau kebohongan dan penipuan,

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada sisi lain harus menyampaikan

apa adanya walaupun tidak akan berdampak luar biasa bagi penjualan karena

tidak dibesar-besarkan akan kelebihan produknya, namun berkah. Disamping

itu, metode yang dipakai dalam promosi tidak bertentangan dengan syariat

islam.36

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Al Ahzab:71:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan katakanlah perkataan yang benar”

Dan terakhir yang keempat tanggapan islam tentang bauran

pemasaran, yaitu distribusi. Penempatan barang adalah faktor vital dalam

dunia usaha. Berkaitan erat dengan posisi ini adalah sarana transportasi dan

pengangkutan.

Pada masa Nabi, telah ada kecenderungan orang-orang untuk

memotong jalur distribusi. Hal ini tidak luput dari perhatiannya. Nabi

melarang menyongsong (mencegat) pedagang (sebelum tiba di pasar) dan

melarang orang kota membeli dagangan orang desa.

35 Veithzal Rivai, Op cit, h.117
36 Ibid, h. 196
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Rasulullah bersabda:

ْكبَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َالتَلَقَُّوا الرُّ اَن َوَال َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنھَُما قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

َال یَُكْوُن لَھُ ِسْمَسا َال یَبِْیُع َحا ِضٌر لِبَا ٍد قَالَ وَعبَّاٍس َما قَْولُھُ ِالْبنِ قَاَل فَقُْلُت دٍ یَبِْع َحا ِضٌر لِبَا

(رواه البخا ري)37 ُمتَّفٌَق َعلَْیھِ ًرا

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
janganlah engkau pergi menemui kafilah diperjalanan. Janganlah
menjual orang kota dengan orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu
Abbas: Apakah maksud sabda beliau? Tidak boleh orang kota
menjual kepada orang desa. Dia berkata: Ia tidak menjadi
makelarnya. (HR. Bukhari)

Hal yang ingin ditekankan oleh Nabi saat itu adalah bahwa sebuah

proses distribusi haruslah sesuai dengan peraturan yang telah disepakati

bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak produsen,

distributor, agen, penjual eceran dan konsumen.

E. Pengertian Kepuasan Konsumen

Pada dasarnya tujuan suatu bisnis adalah untuk menciptakan kepuasan

kepada para pelanggannya. Persaingan yang semakin ketat, dimana semakin

banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan

konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada

kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Dewasa ini semakin diyakini

bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai

dan kepuasan kepada konsumen melalui penyampaian produk dan jasa yang

berkualitas dengan harga bersaing.

37 Mahrus Ali, Terjemahan Lengkap Hadis Bulughul Maram, (Surabaya: Balai
Buku,1990), h.339
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Menurut Schnaars yang dikutip oleh Fandi Tjiptono dalam bukunya yang

berjudul Strategi Pemasaran menyatakan pada dasarnya tujuan dari suatu

bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas.

Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat,

diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis,

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas

pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan.38

Terdapat beberapa definisi dari para ahli tentang kepuasan konsumen,

diantaranya sebagai berikut:

Kepuasan pelanggan menurut Philip Kotler menyatakan bahwa kepuasan

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan

kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya.

Menurut Blackwell dan Miniard mendefinisikan kepuasan sebagai evaluasi

pasca konsumsi dimana suatu alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi

atau melebihi harapan. Sedangkan kepuasan konsumen menurut Jhon dan

Michael kepuasan pelanggan adalah sebagai keseluruhan sikap pelanggan

terhadap barang/jasa setelah mereka memiliki dan digunakan. Artinya

kepuasan pelanggan adalah suatu tingkat dimana ada kesesuaian antara

harapan pelanggan terhadap suatu produk dan prestasi atau penampilan yang

sebenarnya dari produk tersebut. Harapan terbentuk berdasarkan informasi

konsumen yang diterima dari penjual, teman, keluarga, dan sebagainya. Ini

38 Fandi Tjiptono, Op cit h. 24
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merupakan suatu pengukuran yang penting yang dapat dilakukan perusahaan

untuk mengetahui kebutuhan konsumennya.

Kepuasan pelanggan dalam pemasaran islami tidak hanya muncul jika

kinerja produk sesuai dengan harapan pelanggan secara material, tetapi juga

jika kinerja produk sesuai dengan harapan pelanggan secara spiritual.

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada

dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan

dan kinerja atau hasil yang dirasakan.

Tjiptono menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan

terhadap kesesuaian evaluasi yang dirasakan pada harapan sebelumnya.

Indikator kepuasan yang diteliti sebagai evaluasi atas harapan berkaitan

dengan:39

a. Penyediaan layanan yang baik

b. Karyawan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan

c. Karyawan tanggap terhadap keluhan konsumen

d. Karyawan mampu mengetahui keinginan dan mendiagnosis hal yang harus

dilakukan dengan cepat

e. Karyawan memberikan perhatian individu dengan baik kepada keluhan

konsumen.

Pada dasarnya kepuasan konsumen dapat diukur dengan berbagai metode

dan teknik, menurut Kotler yang dikutip oleh Fandy Tjiptono dan Gregorius

39 Ibid, h. 25-26
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Chandra dalam buku yang berjudul Service, Quality dan Satisfaction ada 4

metode untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu:40

a. Sistem Keluhan dan Saran

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu memberi

kesempatan yang luas kepada pelanggannnya untuk menyampaikan saran,

pendapat dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak

saran yang diletakkan ditempat-tempat strategis, kartu komentar, dan lain-

lain. Informasi dari para pelanggan ini akan memberikan masukan dan ide-

ide bagi perusahaan agar bereaksi dengan tanggap dan cepat dalam

menghadapi masalah-masalah yang timbul. Sehingga perusahaan akan

tahu apa yang dikeluhkan oleh para pelanggan-nya dan segera

memperbaikinya. Metode ini berfokus pada identifikasi masalah dan juga

pengumpulan saran-saran dari pelanggan-nya langsung.

b. Ghost Shopping

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang (Ghost Shopper)

untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial terhadap produk

dari perusahaan dan juga dari produk pesaing. Kemudian mereka akan

melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan dari

produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam

pembelian produk-produk tersebut. Selain itu para ghost shopper juga bisa

40 Fandy Tjiptono dan Gregorious Chandra, Op cit, h. 314-316
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mengamati cara penanganan terhadap setiap keluhan yang ada, baik oleh

perusahaan yang bersangkutan maupun dari pesaingnya.

c. Lost Customer Analysis

Perusahaan akan menghubungi para pelanggannya atau setidaknya

mencari tahu pelanggannya yang telah berhenti membeli produk atau yang

telah pindah pemasok, agar diketahui penyebab mengapa pelanggan

tersebut kabur. Dengan adanya peningkatan customer lost rate maka

menunjukkan adanya kegagalan dari pihak perusahaan untuk dapat

memuaskan pelanggannya.

d. Survei kepuasan pelanggan

Pada umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan

dengan mengadakan survei melalui berbagai media baik melalui telepon,

pos, ataupun dengan wawancara secara langsung. Dengan dilakukannya

survei kepada pelanggan oleh pihak perusahaan, maka perusahaan akan

memperoleh tanggapan dan umpan balik (feedback) secara langsung dari

pelanggan dan juga akan memberikan tanda bahwa perusahaan menaruh

perhatian yang besar terhadap para pelanggannya.

F. Kepuasan Konsumen Dalam Sistem Ekonomi Islam

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa dari

pelanggan yang berasal dari perbandingan antara kinerja produk dengan

harapannya. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan maka pelanggan

akan puas atau senang. Sebaliknya, jika kinerja produk tidak sesuai dengan



63

harapan maka pelanggan kecewa. Jika kinerja produk melebihi harapan

maka pelanggan sangat puas atau sangat senang. Kepuasan pelanggan

dalam pemasaran islami tidak hanya muncul jika kinerja produk sesuai

dengan harapan pelanggan secara material, tetapi juga jika kinerja produk

sesuai dengan harapan pelanggan secara spiritual.41

Kepuasan/nilai guna (utility) dalam pemasaran islami dikenal

dengan sebutan maslahah. Bentuk maslahah merujuk pada kesejahteraan

manusia yang luas. Maslahah merupakan kepemilikan atau kekuatan

produk yang menguasai elemen dasar dan sasaran kehidupan manusia

didunia. Ada 5 elemen dasar kehidupan di dunia, yaitu:

1. Kehidupan (life/al-nafs)

2. Kepemilikan (property/al-maal)

3. Keimanan (faith/ al-din)

4. Akal (intelect/al-‘aql)

5. Keturunan (posterity/al-nash)42

Dalam menjelaskan konsumsi, diasumsikan bahwa konsumen

cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah

maksimum.hal ini sesuai dengan rasionalitas islami bahwa setiap pelaku

ekonomi sellau ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya.

Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta

informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi.

41 M. Suyanto, Marketing Strategic Top Brand Indonesia, (Yogyakarta: Andi, 2007), h.
10

42 Veithzal Rivai,Op cit, h. 13



64

Kandungan maslahah terdiri dari manfaat dan berkah. Konsumen

akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari

kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan manfaat suatu kegiatan

konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis

atau materiil. Disisi lain, berkah yang diperolehnya ketika ia

mengkonsumsi barang/jasa yang dihalalkan oleh syariat islam.

Mengkonsumsi yang halal saja merupakan merupakan kepatuhan kepada

Allah, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian

dirasakan sebagai berkah dari barang/jasa yang telah dikonsumsi.

Sebaliknya, konsumen tidak akan mengonsumsi barang-barang/jasa yang

haram karena tidak mendatangkan berkah. Mengonsumsi barang yang

haram akan meminbulkan dosa yang pada akhirnya akan berujung pada

siksa Allah. Jadi, mengonsumsi yang haram justru memberikan berkah

negatif.43

Sebagaiman menurut firman Allah Swt, dalam Q.S AnNahl: 114

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan
Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-
Nya saja menyembah”

43 Nur Rianto Al Arif dan Eus Amalia, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan
Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Kencana,2010), h. 101


