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BAB III

TINJAUAN TEORITIS

TENTANG PERSAINGAN DAN PEMASARAN

A. PERSAINGAN SECARA UMUM

Perusahaan pada umumnya selalu berusaha mengenali pesaingnya sebaik

mungkin seperti yang dilakukannya terhadap para konsumen. Analisis dan

evaluasi persaingan akan membantu manajemen untuk memutuskan dimana akan

bersaing dan bagaimana menentukan posisi menghadapi pesaingnya pada setiap

pasar sasaran.

Bentuk persaingan dalam pemasaran terjadi yaitu :

a. Persaingan Merk

Bentuk persaingan langsung banyak terjadi antara merk, jenis dan bentuk

yang sama di pasar. Merek akan saling bersaing secara keseluruhan

bahkan pada segmen pasar tertentu dari jenis atau produk tertentu.

b. Persaingan Jenis dan Bentuk Produk

Bentuk persaingan ini meliputi 2 (dua) atau lebih jenis atau bentuk produk.

Persaingan antara jenis produk yang berbeda untuk kebutuhan yang sama

dapat mengubah arena persaingan dengan menarik industri baru ke pasar.

Pada pasar, ancaman bentuk persaingan yang baru dapat terjadi dari

produk subtitusi. Contohnya yaitu penggunaan komputer untuk mengolah

kata secara nyata menghilangkan penggunaan mesin ketik konvensional di

perkantoran.
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c. Persaingan Generik

Konsumen memiliki banyak kebutuhan dan keinginan yang harus

dipuaskan. Hal ini menciptakan persaingan untuk menyediakan sumber

daya yang terbatas kepada konsumen dan organisasi. Walaupun bentuk

persaingan ini tidak bersifat langsung dan segencar persaingan merk,

namun penentuan arena persaingan bersifat relevan.

d. Persaingan Geografi

Perhatian kepada ruang lingkup geografi dari persaingan yang sebenarnya

dan yang potensial juga penting. Persaingan dapat terjadi dalam lingkup

global, multi nasional, nasional, regional atau metropolitan. Biasanya para

pesaing tidak selalu tepat pada daerah geografi yang sesuai dengannya.

Jika perusahaan beroprasi pada pasar regional atau nsional, harus selalu

memperhatikan persaringan dari perusahaan lain dari lingkup geografi

yang lebih luas lagi.

B. BENTUK PASAR BERDASAR STRUKTURNYA

1. Pasar persaingan sempurna

Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena

dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya

kegiatan memproduksi barang dan jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya. Pasar

persaingan sempurna dapat didefenisikan sebagai struktur pasar atau industri

dimana banyak terdapat penjual dan pembeli dan setiap penjual ataupun pembeli
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tidak dapat mempengaruhi keadaan dipasar.5 Untuk membuat peta persaingan atau

melakukan analisis. Pesaing diperlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-

langkah ini diperlu dilakukan agar analisis pesaing tepat sasaran.

1. Identifikasi Pesaing

Langkah pertama adalah identifikasi pesaing. Langkah ini perlu

dilakukan agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. dengan

demikian memudahkan kita untuk menetapkan langkah selanjutnya.

Identifikasi pesaing meliputi:

a. Jenis produk yang ditawarkan

b. Melihat besarnya pasar yang dikuasai (market share) pesaing

c. Mengestimasi besarnya market share

d. Identifikasi keunggulan.

2. Menetukan sasaran pesaing

Setelah kita mengetahui pesaing terdekat dan pesaing lainnya, berikut

market share yang telah dikuasai, maka kita perlu tahu apa sasaran dari

pesaing dan siapa yang menjadi target mereka. Selanjutnya sasaran meraka

bisa saja memperbesar market share atau bisa juga meningkatkan mutu

produk atau mungkin juga bertujuan untuk memetikan atau menghambat

pesaing lainnya.

3. Identifikasi Strategi Pesaing

Setiap pesaing sudah pasti memeliki strategi tersendiri untuk

memetikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih

5 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 229.
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strategi yang dijalankan. Bukan tidak mungkin setiap strategi yang dijalankan

memiliki kemiripan. Oleh karena itu, perusahaan harus pandai kapan memulai

dan kapan haurs berhenti.

Berbagai strategi dapat dijalankan oleh pesaing. Secara umum strategi-

strategi tersebut adalah:

- Strategi menyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu.

- Atau langsung menyerang lawan yang kuat, penyerangan secara gerilya

terhadap kelemahan yang dimiliki pesaing.

- Startegi gerilya ini dilakukan menunggu pesaing lemah.

- Kemudian strategi juga dapat dilakukan dengan cara bertahan terhadap

setiap serangan yang dilakukan pesaing atau dapat pula dilakukan dengan

cara mengimbangi serangan yaang dilakukan pesaing.

4. Strategi Menghadapi Pesaing

Strategi menghadapi pesaing sering disebut strategi menghadapi lawan

dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dilakukan

dengan melihat di posisi mana kita berada, sebelum kita melakukan

penyerangan. Posisi ini juga akan menentukan model serangan yang akan kita

lakukan.

Dalam prakteknya strategi kompetitif dapat dilakukan untuk posisi-

posisi sebagai berikut:

a. Strategi Pemimpin Pasar

Mungkin pemimpin pasar dalam bebagai hal seperti menciptakan

produk baru, memberikan promosi, meningkatkan kualitas produk yang
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sudah ada, dan hal-hal yang sebelum dilakukan oleh pesaing. Kegiatan

pemimpin pasar ini selalu diikuti oleh pesaing terutama pesaing terdekat.

b. Strategi Penantang Pasar

Merupakan penantang pasar, artinya merupakan penantang

pemimpin pasar. Bukan tidak mungkin posisi pasar yang dipegang oleh

pemimpin pasar akan segera diambil oleh penantang pasar. Dalam

melakukan starteginya penantang pasar juga sering mendahului pemimpin

pasar. Misalnya dalam peluncuran produk baru, penurunan harga, atau

pemberian promosi besar-besaran. Tujuan utama yang dijalankan oleh

penantang pasar adalah meningkatkan market share.

c. Strategi Pengikut Pasar (market follower)

Merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan

penantang pasar. Artinya, setiap gerakan yang dilakukan pemimpin dan

penantang pasar selalu diikuti pengikut pasar. Seandainya mau melakukan

penyerangan, maka paling-paling yang diserang adalah relung pasar.

d. Strategi Relung Pasar

Merupakan pemain yang bermain adalah lingkungan yang

tersendiri tanpa dipengaruhi pesaing lainnya. Posisi ini memiliki celah

tesendiri dalam pasar. Terkadang posisi ini tidak pernah diperdulikan oleh

pemimpin pasar atau penantang pasar. Tujuan utama yang dijalankan oleh

relung pasar adalah dapat hidup terus dengan perutmbuhan sedang.

Para pengusaha seharusnya terus-menerus membandingkan produk,

harga, saluran ditribusi dan promosi mereka dengan yang dilakukan oleh para
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pesaing dekatnya. Dengan ini, perusahaan dapat secara jelas melihat bidang-

bidang keunggulan dan kelemahan bersaing yang potensial. Pengusaha dapat

melancarkan serangan yang lebih mengena terhadap pesaingnya selain juga

menyiapakan langkah pertahanan yang lebih kuat terhadap serangan lawan.6

Henderson mengajukan tiga aturan untuk menghadapi pesaing:

a. Pastikanlah lawan anda benar-benar menyadari apa yang dapat

diperolehnya jika ia mau bekerja sama dan apa akibatnya jika tidak.

b. Hindarilah setiap tindakan yang akan membangkitkan emosi pesaing anda,

karena sangatlah penting untuk membutnya berpriliku secara logis dan

wajar.

c. Yakinkanlah pesaing anda bahwa anda secara emosional berjuang demi

posisi andadan yakin sepenuhnya bahwa ini adalah wajar.

Pesaing suatu usaha meliputi mereka yang berusaha memuaskan

pelanggan dan kebutuhan pelanggan yang sama dan menyediakan penawaran

yang serupa kepada pelanggan itu. Tetapi, pengusaha juga haurs menaruh

perhatian kepada pesaing latennya yang mungkin menawarkan cara baru atau cara

lain guna memuaskan kebutuhan yang sama. Pengusaha harus berusaha

mengidentifikasi para pesainngnya deng menggunakan analisis industri maupun

pasar. Mengetahui kekuatan dan kelemahan akan memungkinkan pengusaha

untuk mempertajam strateginya sendiri menghindari kemungkinan benturan

dimana pesainng dirasakan kuat.

Adapun kebaikan dari persaingan yaitu:

6 Philip Kotler, Marketing Management, terj. Manajemen Pemasaran (Jakarta:
Erlangga, 2008), Ed. VI, Jilid I, h. 310.
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a. Memaksimumkan efisiensi

b. Kebebasan bertindak dan memillih.

Beberapa kritik terhadap persaingan yaitu:

a. Tidak mendorong inovasi

b. Adakalanya menimbulkan biaya sosial

c. Membatasi pilihan konsumen

d. Biaya produksi lebih tinggi

e. Ditribusi pendapatan tidak selalu merata.

Ciri-ciri pasar persaingan sempurna

1. Banyak penjual/ produsen

2. Barang yang dijual homogen

3. Setiap perusahaan bebas masuk dalam pasar

4. Penjual dan pembeli secara individu tidak dapat mempengaruhi harga

5. Harga ditentukan melalui pasar ( permintaan dan penawaran)

6.  Penjual/ pembeli mengetahui sepenuhnya informasi pasar7

Kebaikan dan keburukan persaingan sempurna

1. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi

a. Sumber-sumber daya digunakan secara efisien apabila :

1. Seluruh sumber-sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan

2. Corak penggunaannya adalah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat corak

penggunaan yang lain yang akan dapat menambah kemakmuran masyarakat.

7 Soeharno, teori mikro ekonomi , ( yogyakarta : andi offset, 2009 ) hlm. 122
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Dengan perkataan lain penggnaannya yang sekarang telah memaksimumkan

kesejahteraan masyarakat

b. Efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat :

1. Untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling

minimum.

2. Industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata

yang paling rendah

c. Efisiensi alokatif

Untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga

tercapai keadaan di mana harga = biaya marjinal. Dengan cara ini produksi

berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan

kesejahteraan masyarakat.

d. Efisiensi persaingan sempurna

penggunaan sumber-sumber daya adalah sangat efisien dalam pasar

persaingan sempurna.

e. Kebebasan bertindak dan memilih

Di dalam pasar yang bebas tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam

menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis-jenis barang yang diproduksikan.

Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan di

dalam masyarakat, efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan

pengalokasiannya. Selanjutnya dengan adanya kebebasan untuk memproduksikan

berbagai jenis barang maka masyarakat dapat mempunyai pilihan lebih banyak
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terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhannya.

2. Pasar monopoli

Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan

saja. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang

pengganti yang sangat dekat.

a. Ciri-ciri pasar monopoli

1) Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan

2) Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip

3) Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri

4) Dapat mempengaruhi penentuan harga

5) Promosi iklan kurang diperlukan

b. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli

1) Mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh

perusahaan yang lain

2) Pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi

yang sangat tinggi

3) Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah

memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut8

c. Batas – Batas Diskriminasi Harga

8 Sadono Sukirno, mikro ekonomi teori pengantar ed.3, (jakarta:rajawali pers, 2010)Hal.257-260
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Dengan dipisah–

pisahkannya pasar dan dilakukannya praktek diskriminasi harga, maka

barang – barang yang sejenis dapat dengan harga yang berbeda. Hal ini hanya bisa

terjadi jika para pembeli terhalang, atau dihalang – halangi untuk pindah dari

pasar yang mahal harganya ke pasar yang murah harganya.

d. Syarat-syarat Diskriminasi harga

1) Barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain

2) Sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga

3) Sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah

sangat berbeda

4) Kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan

keuntungan yang diperoleh tersebut

5) Produsen dapat mengeksploter beberapa sikap tidak rasional konsumen

3. Pasar persaingan monopolistic

Pasar monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang

ekstrem, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Dapat didefinisikan suatu

pasar dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda

corak

a. Ciri-ciri persaingan monopolistik

1) Terdapat banyak penjual

2) Barangnya berbeda corak

3) Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga
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4) Kemasukan ke dalam industri relatif mudah

5) Persaingan promosi penjualan sangat aktif

b. Persaingan bukan harga

Persaingan bukan harga Pada hakikatnya mengandung arti usaha-usaha di luar

perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak

pembeli ke atas barang yang diproduksikannya.

1) Persaingan bukan harga dapat dibedakan kepada dua jenis :

a) diferensiasi produksi, yaitu menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya

dengan produksi perusahaan-perusahaan lain.

Setiap perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan berusaha untuk

memproduksikan barang yang mempunyai sifat yang khusus, dan yang dapat

dengan jelas dibedakan dari produksi perusahaan-perusahaan lainnya. Mak akan

terdapat berbagai barang yang dihasilkan suatu industri yang mempunayai corak,

mutu, desain, mode, dan merek yang berbeda-beda.

b) iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan

Perusahan melakukan pengiklanan untuk mencapi salah satu atau gabungan

dari tiga tujuan :

(1) untuk memberiakn informasi mengenai produk

(2) untuk menekankan kualitas produk secara persuasive

(3) untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen

c. Kebaikan dan keburukan pengiklanan

1) Kebaikan pengiklanan
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a) menurunkan biaya produksi per unit

b) membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam

menentukan barang yang akan dibelinya

c) iklan akan menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu suatu barang

d) membantu membiayai perusahaan komunikasi masa seperti radio, televise, surat

kabar dan majalah

e) iklan menaikkan kesempatan kerja

2) Keburukan pengiklanan

a) promosi secara iklan adalah suatu penghamburan

b) iklan tidak selalu memberi informasi yang betul

c) klan bukanlah suatu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam

perekonomian

d) iklan dapat menjadi penghambat kepada perusahaan-perusahaan baru untuk

masuk ke dalam industri

Untuk memaksimumkan efek positif dari pengiklanan haruslah efek-efek

buruk yang mungkin timbul dihindarkan. Langkah penting untuk mencapai tujuan

tersebut adalah :

(1) iklan harus bertujuan untuk memberi keterangan yang benar dan jujur mengenai

barang yang dipromosikan penjualannya

(2) peraturan- peraturan yang tujuannya mengawasi agar perusahaan-perusahaan

membuat lebih banyak iklan yang bersifat memberikan penerangan perlu dibuat
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(3) kegiatan pengiklanan harus diatur secara sedemikian rupa sehingga ia tidak

menjadi penghambat kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri

tersebut

4. Pasar oligopoli

Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen

saja. Adakalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja yang dinamakan

pasar duopoli.

Pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Biasanya

terdapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli

katakanlah 70 – 80 persen dari seluruh produksi atau nilai penjualan dan di

samping itu terdapat pula beberapa perusahaan kecil. Beberapa perusahaan dapat

mempengaruhi perusahaan- perusahan lain. Sifat saling mempengaruhi (mutual

interdependence) ini merupakan sifat yang khusus dari perusahaan dalam pasar

oligopoli yang tidak terdapati dalam bentuk pasar lainnya.

a. Ciri-ciri pasar oligopoli

1) menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak

2) kekuasaan menentukan harga adakalanya lemah dan adakalanya sangat tangguh

3) pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan

b. kurva permintaan terpatah

kurva permintaan yang dihadapi setiap perusahaan oligopoli, yang berbentuk

bengkok. Keadaan yang bengkok tersebut bermula dari tingkat harga yang

berlaku. Keadaan permintaan seperti itu disebabbkan karena apabila suatu
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perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikutinya. Sebagai

akibatnya permintaan tidak mengalami peningkatan yang besar.

c. bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli

1) skala ekonomi

2) perbedaan biaya produksi

3) sifat-sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar diimbangi oleh

perusahaan baru

d. penilaian ke atas pasar oligopoli

1) efisiensinya dalam menggunakan sumber-sumber daya

efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya

marjinal = harga. Dan di dalam perusahaan yang memaksimumkan untung, biaya

marjinal = hasil penjualan marjinal. Dengan demikian efisiensi penggunaan

sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marjinal = hasil penjualan

marjinal = harga. Keadaan ini hanya mungkin tercapai apabila tungkat harga

adalah sama dengan biaya rata-rata yang paling rendah.

2) kegiatan mereka dalam mengembangkan teknologi dan informasi

Dua alasan penting dapat digunakan untuk menyokong pandangan ini

a) adanya untung yang lebih dari normal

b) menekankan kepada persaingan harga akan menimbulkan efek yang kurang

menguntungkan kedudukan perusahaan di dalam industri

3) tingkat keuntungan yang mereka peroleh
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persaingan yang dibatasi memungkinkan perusahaan mendapat keuntungan

yang melebihi normal. Namun menimbulkan dua akibat yang kurang

menguntungkan :

a) harga barang menjadi lebih tinggi daripada apabila persaingan adalah lebih luas

b) jumlah barang-barang yang dapat dinikmati masyarakat adalah kurang daripada

yang dapat diperoleh dalam pasar persaingan sempurna

B. PEMASARAN SECARA UMUM

1. Pengertian Pemasaran

Apabila masyarakat berbicara mengenai pemasran, umumnya yang

dimaksud adalah permintaan atau pembelian dan harga, sedangkan apabila

seorang tenaga penjualan atau menejer penjualan berbicara mengenai

pemasaran, sbenarnya yang dibicarakan adalah penjualan. Bagi seorang

menejer toserba, pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengeceran (retailing)

atau penjajakan (merchandising). Dari uraian diatas terlihat bahwa istilah

pemasran yang dibicarakan sebenarnya ppenafsirannya terbatas hanya pada

satu bagian dari kegiatan pemasaran yang menyeluruh. Pada dasarnya

pembatasan diatas berada dalam lingkup kegiatan atau aktifitas yang

berkaitan dengan usaha untu menyerahkan barang atau jasa yang

dihasilkannnya pada suatu tingkatharga yang dapat memberikan keuntungan

padanya .9

9 Sofjan Assauri, Pemasaran, Dasar, Konsep dan Strategi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1996), Cet. Ke -5, h. 2
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Penafsiran yang sempit tentang pemasaran ini terlihat pula dari

defenisi American marketing association 1960, yang menyatakan pemasaran

adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya

barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Disamping itu penafsiran ini

terdapat pula pandangan yang lebih luas, yng menyatakan pemasaran

merupakan proses kegiatan yang mulai jauh sebelum barang-barang atau

bahan-bahan masuk dalam proses produksi. Dalam hal ini banyak keputusan

pemasaran yang harus dibuat jauh sebelum produk itu dihasilkan, seperti

keputusan mangenai produk yang dibuat, pasarnya, harga dan promosinya.

Philip kotler mendefenisikan pengertian pemasaran adalah: “suatu

proses sosial dan manajeral dengan mana individu dan kelompok memperoleh

apa yang mereka butuhkan dan innginkan dengan cara menciptakan serta

mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain”.

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa pemasaran merupakan

usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasabahnya terhadap

prodik atau jasa. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen,

maka setiap perusahaan peril melakukan riset pemasaran. Karena dengan

melakukan riset pemasaran dapat diketahui keinginan dan kebutuhan

konsumen yang sebenarnnya.

William J. Stanton mendefenisikan pemasaran dalam 2 pengertian

dasar yaitu:

a. Dalam arti kemasyarakatan
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Pemasaran adalah setiap kegiatan tukar menukar yang bertujuan

untuk memuaskan keinginan manusia. Dalam konteks ini kita perlu

melihat dalam wawasan yang lebih jelas, yaitu:

1. Siapa yang digolongkan sebagi pemasar

2. Apa yang dipasarkan

3. Siapa taget dan sasaran pasar

b. Dalam arti bisnis

Pemasaran adalah sebuah system dari kegiatan bisnis yang

dirancang untuk merencanakan,memberi harga, mempromosikan dan

mendistribusikan jasa serta barang-barang pemuas keinginan pasar.10

Menurut kotler (1980) ada 5 faktor yang menyebabkan mengapa

pemasaran itu penting, yaitu:

a. Jumlah produk yang dijual menurun

b. Pertumbuhan penampilan perusahaan juga menururn

c. Terjkadinya perubahan yang diinginkan konsumen

d. Kompetisi yang semakin tajam

e. Terlalu besarnya pengeluaran untuk penjualan.11

Sedangkan menurut Arandt, pemasaran adalah suatu proses sosial

yang mengandung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertukaran dengan

tujuan untuk memenuhi kehendak pengguna.12

10 Marius P. Angipura, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada,
2002), Ed. Rev, Cet. Ke-2, h. 3

11 Soekartawi, Agribisnis, Teori dan Aplikasinya, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada,
2005), Ed. 1, Cet. Ke-8, h. 112.

12 Zainal Abidin Mohd, Pengurusan Pemasaran, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa,
1992).
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Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajeral dimana individu-

individu dan kelompok yang memperoleh apa yang mereka inginkan dengan

cara menciptakan serta mempertukarkan produk dengan pihak lain.

Sedangkan pengertian pemasaran dalam perspektif Islam adalah

sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran,

dan perubahan, values dari satu inisiator kepada stokeholdernya, yang dalam

keseluruhan prosesnya tidak bertentangan (sesuai) dengan akad dan prinsip-

prinsip muamalah dalam islam.

2. Konsep-Konsep Pemasaran

Perkembangan pendekatan dalam manajemen pemasaran dilandasi

oleh konsep, yang merupakan dasar dari pimpinan perusahaan atau organisasi

lainnya dalam menjalankan kebijakan dan strategi pemasaran yang akan

dilakukannya. Hal ini karena manajemen pemasaran merupakan usaha-usaha

yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan pada pasar yang dituju

(sasaran).

Konsep pemasaran merupakan orientasi manajemen yang

menekankan bahwa kunci pencapaian tujuan organisasi terdiri dari

kemampuan perusahaan atau organisasi menentukan kebutuhan dan keinginan

pasar yang dituju (sasaran) dan kemampuan perusahaan atau organisasi

tersebut memenuhinyadengan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif

dan efisien dari para saingan. Kosep pemasaran menunjukkan ciri dan seni

dari kegiatan pemasaran yang akan dilakukan dengan mencari apa yang
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diinginkan konsumen dan berusaha memenuhinya serta membuat apa yang

dapat dijual dan bukan menjual apa yang dapat dibuat.

Saat ini terdapat 5 (lima) konsep dalam pemasaran dimana masing-

masing konsep saling bersaing satu sama lainnya. Setiap kosep dijadikan

landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan untuk menjalankan

kegiatan pemasarannya.13

Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Konsep Produksi

Konsep produksi adalah suatu orientasi manajemen yang

menganggap bahwa konsumen akan menyenangi produk-produk yang

telah tersedia dan dapat dibeli. Oleh karena itu tugas utama manajemen

adalah mengadakan perbaikan dalam prouksi dan distribusi sehingga lebih

efisien, yang secara implisit terkadang dalam pandangan konsep produksi

ini adalah:

1) Konsumen terutama berminat terhadap produk-produk yang telah

tersediah dan dengan harga yang rendah dan murah.

2) Konsumen mengetahui harga dan merek saingan

3) Konsumen tidak melihat atau menekankan pentingnya persaingan non

harga di dalam kelas produk.

4) Tugas organisasi adalah untuk menjaga perbaikan efisiensi produksi

dan distribusi dan menekan biaya sebagai kunci menarik dan

mempertahankan atau membina langganan.

13 Sofjan Assauri, Op. Cit, h. 73
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b. Konsep Produk

Konsep produk merupakan oriantasi manajemen yang menganggap

konsumen akan lebih tertarik pada produk-produk yang ditawarkan dengan

mutu yang terbaik pada tingkat harga tertentu. Oleh karena itu, organisasi

atau perusahaan haruslah berusaha untuk melakukan perbaikan mutu

produk yang dihasilkannya. Yang secara implisit terkadang dalam

pandangan konsep produk ini adalah:

1) Konsumen membeli produk tidaklah hanya untuk sekedar memenuhi

kebutuhannya saja.

2) Konsumen terutama selalau menekankan mutu produk (perhatian

utama pada mutu produk).

3) Konsumen mengetahui mutu dan penampilan yang membedakan dari

merek-merek yang bersaing.

4) Konsumen memilih diantara merek yang bersaing atas dasar mutu

yang terbaik yang dapat dicapai dari uang atau dana yang mereka

korbankan atau keluarkan.

5) Tugas organisasi adalah untuk selalu melakukan perbaikan mutu

produk sebagi kunci guna menarik dan mempertahankan atau membina

langganan.

c. Konsep Penjualan

Konsep penjualan adalah suatu organisasi manajemen yang

menganggap konsumen akan melakukan atau tidak melakukan pembelian

produk-produk organisasi atau perusahaan didasarkan atas pertimbangan
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usah-usaha nyata yang dilakukan untu menggugah atau mendorong minat

akan produk tersebut. Jadi yang ditekankan dalam konsep ini adalah

asumsi bahwa konsumen sama sekali tidak akan membeli dalam jumlah

yang cukup terhadap produk kecuali apabila perusahaan tersebut berusha

semaksimal mungkin untuk merangsang mereka terhadap produk yang

ditawarka, yang secara implisit terkandung dalam pandangan konsep

penjualan ini adalah:

1) Konsumen mempunyai kecendrungan normal untuk tidak melakukan

pembelian produk yang tidak penting.

2) Konsumen dapat didorong atau dirangsang untuk membeli lebih

banyak melalui berbagai peralatan atau usaha-usaha yang mendorong

pembelian.

3) Tugas organisasi adalah untuk mengorganisasi bagian yang

beroriantasi pada penjualan sebagai kunci untuk menarik dan

mempertahankan atau membina langganan.

d. Konsep Pemasaran

Konsep pemasaran merupakan orientasi manajemen yang

menekankan bahwa kunci pencapaian tujuan organisasi menentukan

kebutuhan dan keinginan pasar yang dituju, dan kemampuan untuk

memenuhinya dengan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan

efisien dari para saingan. Ada tiga landasan yang penting dari konsep

pemasaran, yait:
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1) Konsumen dapat dikelompokkan kedalam segmen pasar yang berbeda

tergantung dari kebutuhan dan keinginannya.

2) Konsumen dalam suatu segmen pasar tertentu lebih menyenangi atau

tertarik pada apa yang ditawarkan perusahaan atau organisasi yang

dapat langsung memenuhi kepuasan dan keinginan tertentu dari

mereka.

3) Tugas organisasi adalah untuk meneliti dan memilih pasar yang dituju

dan berusaha mengembangkan usaha-usaha penawaran dan program-

program pemasaran sebagai kunci untuk menarik dan mempertahankan

atau memebina langganan.

e. Konsep Pemasaran Kemasyarakatan

Konsep pemasaran kemasyarakatan adalah suatu orientasi

manajemen yang menekankan bahwa tugas utama perusahaan atau

organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan dari

pasar yang dituju dan mengusahakan agar perusahaan atau organisasi

tersebut dapat menyerahakan kepuasan yang diinginkan secara lebih

efektif dan efisien dari para saingannya dalam meningkatkan dan

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Landasan utama konsep ini adalah:

1) Keinginan konsumen tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka

panjangnya dan kepentingan masa depan masyarakat.
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2) Konsumen akan lebih menyenangi perusahaan atau organisasi yang

menunjukan minat untuk memenuhi keiinginan konsumen,kepentingan

jangka panjang konsumen tetsebut dan masysrakat umumnya.

3) Tugas masysrakat adalaha melayani pasar yang dituju dengan cara

menghasilkan tidak hanya apa yang memuaskan keinginan tetapi juga

bermamfaat bagi perorangan dan masyarakat dalam jangka panjang

sebagai cara untuk menarik dan mempertahankan atau membina

langganan.

3. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran adalah pernyataan pokok tentang dampak yang

diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada pasar target

tertentu.pendekatan terinci untuk menerapkan strategi-strategi ini ditentukan

lewat program-program pemasaran yang spesifik. Seperti program periklanan,

program promosi penjualan, program pengembangan produk, serta program

penjualan dan distribusi.

Untuk mengetahui strategi pemasaran mana yang bermamfaat,

organisasi pertama-tama harus mengetahui apa jenis kebutuhan yang ingin

dipengaruhinya. Berikut ini beberapa strategi pemasaran, yaitu:14

a. Strategi Kebutuhan Primer

Strategi kebutuhan primer dirancang terutama untuk menaikkan

tingkat permintaan akan bentuk atau kelas produk dari bukan pemakai

yang sekarang dan dari pemakai yang sekarang. Produk-produk pada tahap

14 Joseph P. Guiltinan dan Gordon W. Paul, Marketing manajemen, Strategis and
Programs, Terj. Strategi dan Program Manajemen Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2007), Ed. II, h.
157-184
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introduksi dalam siklus hudup bentuk produk (yang tidak atau hanya

mempunyai sedikit pesaing saja) serta produk-produk dengan bagian pasar

yang besar kemungkinan akan mendapatkan manfaat dari strategi yang

dirancang untuk meningkatkan jumlah pemakai bentuk produk. Demikian

pula, perusahaan yang berusaha untuk menaikkan tingkat penjualan

kepada pembeli bentuk produk yang sudah ada juga menerapkan strategi

kebutuhan primer. Karenanya, ada dua pendekatan strategi yang mendasar

untuk merangsang kebutuhan primer: meningkatkan jumlah pemakai dan

menaikkan tingkat pembelian.

b. Strategi Kebutuhan Selektif

Strategi kebutuhan selektif dirancang untuk memperbaiki posisi

persaingan sustu produk, jasa atau bisnis. Fokus dasar dari strategi ini

adalah pada bagian pasar, karena perolehan penjualan diharapkan

diharapkan akan datang dengan mengorbankan bentuk produk atau kelas

produk pesaing. Strategi kebutuhan selektif dapat dicapai dengan

mempertahankan pelanggan lama atau dengan menjaring pelanggan baru.

Khususnya jika penjualan industri tumbuh dengan lambat, namun

berdekatan dengan potensi pasar, manajer yang ingin membina penjualan

hanya dapat melakukan dengan merebut pelanggan dari pesaing. Tetapi,

bila tingkat pertumbuhan industri tinggi, penjualan dan bagian pasar juga

dapat ditingkatkan dengan menjaring pelanggan-pelanggan yang

mempunyai kemampuan dan kesediaan membeli tetapi baru saja

memasuki pasar.
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c. Strategi Mempertahankan Konsumen

Ada beberapa bentuk strategi mempertahankan konsumen, yaitu:

1) Memelihara kepuasan pelanggan terhadap prestasi produk. Dalam hal

produk-produk konsumen, manajer biasanya berusaha memelihara

citra mutu yang konsisten. Program-program seperti menetapkan

harga tinggi, menjual lewat pengecer yang bercitra mutu, serta

miningkatkan mutu produk dapat mempengaruhi citra produk.

Kepuasan akan prestasi produk juga dapat ditingkatkan jika

perusahaan memberikan imformasi atau pelayanan tambahan yang

akan membantu kearah pengguna produk secara tepat dan efektif.

2) Menyederhanakan proses pembelian para pembeli. Dalam pemasaran

industri, penyederhanaan dapat dilakkukan dengan program-program

seperti proteksi jangka panjang terhadap kenaikan harga atau bantauan

manajemen persediaan. Sering kali program ini begitu diminati

pembeli sehinggan mereka akan mengikat diri mereka sendiri untuk

menggunakan hanya satu pembekal sebagai sumber tunggal

persediaan mereka selama periode tertentu.

3) Mengurangi daya tarik atau peluang untuk beralih ke pesaing.

Pengunaan banyak merek juga dapat mempunyai dampak mengurangi

jumlah ruangan rak yang tersedia bagi pesaing, jika perusahaan dapat

memperoleh kerjasama distributor dalam menjualkan seluruh

produknya atau dalam menyediakan ruangan penjualan yang besar

bagi produknya.
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d. Strategi Menjaring Pelanggan

Perusahaan tidaak dapat menjaring pelanggan pesaing atau

pelanggan baru kecuali jika perusahaan tersebut dirasakan oleh pembeli

lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses pemillihan

berpusat pada penilaian pembeli mengenai merek atau pembekal yang

paling baik menawarkan atribut penentu. Selain itu,telah ditunjukkan pula

bahwa atribut penentu berbeda dari satu pelanggan ke pelanggan lain dan

bahwa segmentasi atas dasar atribut atau manfaat berguna untuk membuat

keputusan rancangan produk dan komunikasi.

Karena pemilihan sebagian besar didasarkan atas dimensi-dimensi

ini, maka strategi menjaring pelanggan pada dasarnya akan didasarkan

pada bagaimana produk akan ditampilkan dalam pasar. Artinya posisi

produk menggambarkan bagaimana produk dirasa mempunyai atribut

penentu yang diinginkan tiap-tiap segmen dibandingkan dengan pesaing.

C. Persaingan Dalam Islam

Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. Bagi seorang

muslim bisnis yang ia lakukan adalah dalam rangka mengumpulkan dan

mengembangkan kepemilikan harta tersebut yang merupakan rezeki yang telah

ditetapkan oleh ALLAH SWT.

Berbicara tentang persaingan usaha tentunya perlu mengetahui pengertian

persaingan itu sendiri. Persaingan dari kata dasar “saing” yang berati berlomba
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atau (mengatasi, dahulu mendahului), dengan kata lain yakni usaha untuk

memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau

badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, pertahanan dan sebagainya.

Islam sebagai suatu sistem hidup (way to life) dan manusia adalah khalifah

di muka bumi, Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah

Allah kepada sang khalifah agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan

bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan perumus melalui

para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan

manusia baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Dua komponen pertama, aqidah

dan akhlak bersifat konstan, keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan

berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan

kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul

masing-masing.

Pemasaran adalah bagian dari aktifitas atau kegiatan jual beli. Pada

dasarnya Islam sangat menghargai mekanisme dalam perdagangan. Penghargaan

tersebut berangkat dari ketentuan Allah SWT, bahwa perniagaan harus dilakukan

secara baik dan dengan rasa suka sama suka (mutual goodwill) sebagaimana yang

dinyatakan dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman:15

QS. Annisa ayat 29







15 Jasmaliani, Bisnis Berbasis Syari,ah, (Jakarta: Bumi Akasara, 2008), h. 2
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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.

Maksudnya, jangan mengkhianati apa-apa yang telah disepakati dalam

bisnis. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya integritas dalam

menjalankan bisnis apalagi seorang pemasar yang katanya menjadi “ujung

tombak” dan menjadi seorang patron performance perusahaan dimata costumer.

Manusia diperintahkan Allah SWT untuk mencari rezki bukan hanya yang

mencukupi kebutuhannya, tetapi Al- Qur’an memerintahkan untuk mencari apa

yang diistilahkan fadl Allah, yang secara harfiah bearti “kelebihan yang besumber

dari Allah SWT”. Salah satu ayat yang menunjukkan ini adalah:

QS. Al- Jumu’ah ayat 10







Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi;
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung.

Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh dapat

melakukan ibadah secara sempurnah serta mengulurkan tangan atau bantuan

kepada pihak lain yang oleh karena satu dan lain sebab tidak berkecukupan.16

16 M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), Cet
VIII, h. 403
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Aktifitas antara manusia termasuk aktifitas ekonomi terjadi melalui apa

yang diistilahkan oleh ulama dengan mu’amalah (interaksi). Pesan utama Al-

Qur’an dalam mu’amalah keuangan atau aktifitas ekonomi adalah:

QS. Al- Baqarah ayat 188








Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Kata “batil” diartikan sebagai “segala sesuatu yang bertentangan dengan

ketentuan dan nilai agama”.

Bukan disini tempatnya merinci cakupan kata batil, apalagi Al-Qur’an

sejalan dengan sikapnya terhadap hal-hal yang bukan bersifat ibadah murni pada

dasarnya tidak memberikan perincian. Ini untuk memberikan peluang kepada

manusia atau masyarakat yang sifatnya selalu berubah, agar menyesuaikan diri

dengan perubahan masyarakat sepanjang sejalan dengan nilai-nilai islam.

Kata kunci dalam pemasaran syari’ah adalah bahwa dalam seluruh proses

baik penciptaan, proses penawara, maupun proses perubahan nilai tidak boleh ada

hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prisip-prinsip muammalah tidak akan

terjadi, maka bentuk transaksi apapun dalam bisnis di bolehkan dalam syri’at

islam. Karena itu Allah SWT mengingatkan agar senantiasa menghindari

perbuatan zalim dalam bisnis termasuk dalam proses penciptaan, penawaran dan

proses perubahan nilai dalam pemasaran.


