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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari

masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai Islam. Sistem

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi rahmatan lil

alamin.1 Namun dalam perkembangannya, sistem ekonomi Islam hanya dikenal

dalam ruang lingkup yang sempit yakni hanya pada lembaga-lembaga keuangan

syariah seperti bank-bank syariah, pegadaian syariah dan lain-lain. Padahal ruang

lingkup ekonomi itu meliputi sektor riil seperti perdagangan, pertanian, maupun

perindustrian.

Perkembangan di bidang industri sebagai bagian dari usaha pembangunan

ekonomi jangka panjang untuk menciptakan struktur perekonomian yang lebih

kokoh dan seimbang. Pengembangan struktur industri khususnya industri kecil

mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Salah

satu industri yang berkembang saat ini adalah kerajinan batu alam.Industri

kerajinan batu alam merupakan satu industri yang memberikan pengaruh yang

cukup signifikan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah

mampu menyediakan lapangan kerja yang dapat mengurangai angka

pengangguran. Namun dalam perkembangan usaha kerajinan batu alam ini

mempunyai permasalahan-permasalahan yang harus dicarikan solusinya, dengan

1 Muslich, Bisnis Syari’ah, (Yokyakarta : YKPN, 2007) hal 70
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harapan jika solusi tersebut telah diperoleh industri kerajinan batu alam ini lebih

maksimal lagi dijadikan sebagai salah satu industri yang dapat meningkatkan taraf

ekonomi masyarakat.

Dalam kaedah usul fiqih yang paling mendasar dalam konsep Islam:

اِالباََحةُ اِالّ اََن یَُدلَّ َدلِْیٌل َعلَى تَْحِرْیِمھَا فِى اْلُمَعاَمالَتِ  اْالَْصلُ 
Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya.2”

Begitu juga dengan industri kerajinan batu alam. Di dalam setiap usaha

kita mengenal istilah pemasaran, Pemasaran berpangkat pada kebutuhan pembeli

yang belum terpenuhi dalam hal produk, kualitas, harga, dan tempat. Jadi yang

dimaksud pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan

dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai

dengan pihak lain3.

Dilihat dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap

kerajinan batu alam telah banyak mendorong industri batu alam untuk

menawarkan dan memasarkan berbagai jenis kerajinan dengan keunggulan dan

daya tarik yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan persaingan di industri

kerajinan batu alam dalam merebut hati konsumen dan calon konsumen agar

volume pemasarannya dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan. Kerajinan

batu alam di Pekanbaru sangat pesat perkembangannya, dengan banyaknya usaha

kerajinan batu alam yang baru tentunya semakin memperketat persaingan antar

pengrajin batu alam dan berpengaruh pada sistem pemasaran. Dengan persaingan

2 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yokyakarta : UII Pers, 2003 ), h 5
3 Kotler, Gary Armstrong, Dasar-dasar Pemasaran, (Jakarta : Prenhallindo, 1997), h 34
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yang sangat ketat ini juga dapat terjadi persaingan yang tidak sehat sehingga dapat

merusak harga pasar dan menzalimi para pelaku pasar. Di dalam kaedah Fiqih

disebutkan:

اضرریزال
“Kemudaratan harus dihilangkan”

Pada kaedah lain juga disebutkan:

الضرروالضرار
“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan

mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan

yang bersifat masal dan inpersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar

yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun

pembeli. Karenanya. jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak

akan tercapai.4

Pada saat di mana keimanan dan ketakwaan tidak bisa lagi dijadikan

jaminan, dan pada saat di mana aspek-aspek religi tidak lagi bergairah, kemudian

pelaku pasar mengarahkan aktivitas ekonominya kepada cara-cara yang negatif

(curang, tipu daya, permainan harga, memanipulasi timbangan), maka untuk

menolerir ini Islam mengenal sistem Hisbah yang berlaku sebagai institusi

pengawas pasar.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu

penelitian dangan judul “Persaingan Pemasaran Kerajinan Batu Alam di

4 P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 330
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Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi

Islam”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini di fokuskan pada persaingan pemasaran Kerajinan batu alam

di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan

yang dibahas dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk persaingan pemasaran kerajinan batu alam di Kecamatan

Marpoyan Damai Pekanbaru ?

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap persaingan pemasaran kerajinan

batu alam di Kecamatan Marpoyan Damai pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui bentuk persaingan pemasaran kerajinan batu alam di

Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap persaingan pemasaran

kerajinan batu alam di Kecamatan Marpoyan Damai pekanbaru.
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Adapun manfaatnya adalah:

1. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan

dalam bidang ekonomi.

2. Dapat dijadikan solusi untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat dalam

pemasaran kerajinan batu alam di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang persaingan pemasaran

kerajinan batu alam di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dan dapat

dijadikan bahan bimbingan bagi pengrajin batu alam dalam meningkatkan

pemasaran kerajiana batu alam di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

E. Kerangka Teori

a. Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan suatu faktor yang penting dalam siklus yang

bermula dan berakhir pada terpenuhinya kebutuhan konsumen. Pemasaran

harus dapat membaca dan mengkombinasikan kebutuhan konsumen, sehingga

dapat di ambil suatu kebijaksanaan perusahaan. Karena hal inilah yang

menentukan berhasil atau tidaknya pemasaran yang dilakukan. Jadi pemasaran

merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam perusahaan dan

kegiatan pemasaran yang dilakukan sangat menentukan kelangsungan hidup

perusahaan.

b. Cara Pemasaran

1. Personal Selling
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Kegiatan promosi yang dilakukan secara lisan dalam perusahaan

satu atau lebih dari calon konsumen.

2. Periklanan

Kegiatan promosi yang menggunakan media yang di bayar oleh

seorang penjual untuk mengkomunikasikan informasi mengenai

produknya. Pengambilan keputusan periklanan terdiri dari penetapan

sasaran, anggaran, pesan, media dan evaluasi hasilnya.

c. Kendala Pemasaran

1. Minimnya dana untuk memasarkan kerajinan.

2. Kurangnya tempat untuk memajang kerajinan batu alam sehingga tidak

menarik para calon pembeli.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengrajin batu alam yang berlokasi di Jl.

Arifin Ahmad Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena lokasi ini merupakan

sentral kerajinan batu alam di Pekanbaru sehingga diharapkan dapat

memberikan data-data yang lebih akurat tentang pemasaran kerajinan batu

alam di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dan lokasi yang mudah

dijangkau oleh penulis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pengrajin batu Alam di Pekanbaru,

sedangkan objek penelitian ini adalah kerajinan batu Alam di Pekanbaru

Menurut Perspektif Ekonomi Islam.
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3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pengrajin batu alam yang berada

di JL. Arifin Ahmad Pekanbaru sebanyak 10 kios, karena populasinya hanya

10 kios maka penulis menggunakan total sampling.

4. Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan sentral kerajinan Batu

Alam di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

b. Data skunder yaitu yang di peroleh dari buku-buku yang berhubungan

dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, peneliti

menggunakan instrument:

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan adapun yang akan di amati

adalah sistem produksi, persaingan, dan pemasaran dilokasi penelitian

untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian.

Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung.

b. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan

mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Wawancara

yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka dimana informan tidak

merasa dirinya sedang diwawancarai, sehingga informasi yang didapat

benar-benar murni tanpa direkayasa.

c.Dokumentasi yaitu berupa foto-foto hasil kerajinan batu alam.
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6. Analisa Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa

deskriptif, kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-

data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan

antara satu data dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga

diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

a. Dedukatif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya

dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan

menyimpulkan fakata-fakta secara khusus dianalisa dan diambil

kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek dan

objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada

beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai

hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Manfaat Penelitian, Metode

Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN
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Letak dan Geografis Kecamatan Marpoyan Damai, Iklim dan Curah

Hujan, Penduduk dan Beberapa Aspeknya dan Keadaan Umum Usaha

Kerajinan Batu Alam di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Persaingan Secara Umum, Pemasaran Secara Umum, Dalil-Dalil

Pemasaran Syari’ah.

BAB IV : PERSAINGAN PEMASARAN KERAJINAN BATU ALAM DI

KECAMATAN MARPOYAN DAMAI PEKANBARU

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Persaingan Pemasaran kerajinan Batu Alam di Kecamatan Marpoyan

Damai Pekanbaru, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Persaingan

pemasaran kerajinan Batu Alam di Kecamatan Marpoyan Damai

Pekanbaru.

BAB V     : KESIMPULAN DAN SARAN


