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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha memegang peranan penting dalam pembangunan, baik yang

diusahakan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun

yang dilaksanakan  oleh pihak swasta. Sukses suatu  perusahaan  hanya mampu

dicapai dengan manajemen yang baik, yaitu manajemen yang mampu

mempertahankan kontinuitas perusahaan dengan memperoleh laba yang maksimal

karena pada dasarnya tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran para

pemiliknya dan nilai perusahaan itu sendiri.

Mendirikan sebuah usaha atau bisnis adalah salah satu cara untuk memenuhi

kebutuhan dan memperoleh keuntungan (Laba) . Kebutuhan manusia yang beragam

dan terus bertambah dari waktu-kewaktu memunculkan celah bagi para pebisnis

untuk memenuhi kebutuhannya.1

Keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan kontinuitas atau

kelangsungan hidupnya bisa dicapai bila perusahaan tersebut memiliki pandangan ke

luar dan selalu memonitor keadaan lingkungan yang berubah-ubah serta

menyesuaikan usaha pemasarannya berdasarkan peluang-peluang yang dimiliki.

Suatu usaha akan meningkat dan dapat mensejahterahkan pemilik dan

karyawannya apabila usaha tersebut mampu bersaing dengan usaha yang sejenis,

1 www.artikelsiana.com/2015/06/pengertian-ekonomi-pendapat-ahli-definisi.html. Diakses
pada 26 Mei 2017. Pukul 10.20 WITA.
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memiliki sistem pemasaran yang baik dan tepat, serta dikelola dengan baik dan

terstruktur.

Pada dasarnya tujuan dalam mendirikan perusahaan adalah mencari laba

semaksimal mungkin. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan itu

sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya.

Perusahaan dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada

tingkat kualitas yang diharapkan, akan mampu mengatasi tantangan dari para

pesaing terutama dalam bidang pemasaran.2

Islam mengatur pula tentang pemasaran yang sesuai dengan syariah. Menurut

Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Pemasaran Syariah (Islami)

adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan,

penawaran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdersnya, yang

dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah

(business) dalam Islam. Hal ini berarti bahwa dalam pemasaran syariah, seluruh

proses baik proses penciptaan, penawaran, maupun perubahan nilai (value), tidak

boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah

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

muamalah Islami tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam proses suatu

bisnis,maka bentuk transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan.3

2 Ibid, h.85.
3 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (PT. Mizan Pustaka,

Bandung, 2006) h. 139.
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Bisnis (usaha) dan pemasaran sangat berkaitan, suatu bisnis tentunya

membutuhkan sistem pemasaran guna meningkatkan keuntungan bisnis tersebut.

Dalam pemasaran terdapat pula istilah segmentasi, yang merupakan bagian dari

pemasaran itu sendiri. Segmentasi pasar adalah suatu proses menempatkan

konsumen ke dalam subkelompok yang memiliki respons yang sama terhadap suatu

program pemasaran.4

Segmentasi pasar yang baik dari sebuah usaha akan berpengaruh terhadap

peningkatan pemasukan usaha tersebut. Di Indonesia, khususnya di kota Kendari

masyarakat yang ingin memulai suatu usaha budidaya memiliki peluang yang cukup

besar. Salah satu budidaya yang bisa menjadi altenatif yaitu budidaya perikanan

yang memiliki prospek usaha yang baik untuk dikembangkan terutama budidaya

ikan lele. Ikan lele merupakan ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan hasil survei ekonomi nasional (Susenas) 2016, tingkat konsumsi ikan di

Kendari mencapai 49,01 kilogram perkapita pertahun5

Pemasaran dan segmentasi pasar yang dilakukan oleh pengusaha merupakan

hal yang sangat penting karena akan memudahkan dalam memasarkan hasil panen

ikan lelenya.

Budidaya bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi atau lebih

banyak dan lebih baik daripada bila ikan tersebut dibiarkan hidup secara alami

sepenuhnya. Beberapa teknik dalam pembudidayaan ikanpun dikembangkan

4 David W Cravens., Strategic Marketing (Jakarta: Erlangga, 1999), h.221.
5 http://www.antarasultra.com/berita/284823/tingkat-konsumsi-ikan-di-sultra-tinggi Diakses

pada 26 Mei 2017. Pukul 13.52 WITA.
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untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan perikanan yang tersedia.

Teknik-teknik pembudidayaan ikan yang dikenal di Indonesia antara lain

pembudidayaan ikan di kolam air deras, kolam air tenang dan karamba.6

Budidaya ikan lele banyak dilakukan antara lain karena dapat dilakukan di

lahan dan sumber air yang terbatas, dengan padat tebar yang tinggi, budidaya

ikan lele juga relatif mudah dimengerti masyarakat, relatif tahan terhadap

penyakit, pertumbuhannya cepat, dan bernilai ekonomi relatif tinggi. Meningkatnya

produksi perikanan budidaya berimplikasi terhadap pemasaran hasil produksi

tersebut.7

Usaha budidaya ikan lele di Kota Kendari dapat ditemui di Desa Lambusa

Kecamatan Konda, Kabupaten Konsel. Pembudiadayaan ikan lele ini telah banyak

dilakukan oleh masyarakat di desa Lambusa, salah satunya adalah usaha budidaya

ikan lele Mitra Multi Tani Lestari yang dibuat oleh Bapak Asmuin mulai

menjalankan usaha budidaya ikan lele pada tahun 1997. Pada awalnya budidaya ikan

lele dianggap kurang menarik tetapi seiring berjalannya waktu, saat ini bisa

dikatakan bahwa bisnis tersebut sudah banyak yang menjalankannya.

Dalam menjalankan usahanya, Bapak Asmuin tentunya memiliki strategi

pemasaran tersendiri agar usaha tersebut memiliki daya saing yang kuat, sehingga

mampu meningkatkan hasil penjualan. Usaha yang dilakukan oleh Bapak Asmuin

juga tidak terlepas dari aturan-aturan dalam Islam. Usaha yang dilakukannya adalah

6 Pamunjak W. Panduan Lengkap dan Praktis Budidaya Lele (Yogyakarta: Pustaka Araska
Media Utama., 2010) h.12.

7 Ibid, h.18.
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terbilang positif, namun strategi yang dilakukan dalam usaha tersebut akan

berpengaruh terhadap hasil yang akan dia peroleh nantinya. Sehingga strategi usaha

inilah yang menjadi pertanyaan, khususnya strategi pemasaran dalam meningkatkan

daya saing usahanya dari usaha yang sejenis, apakah sudah sesuai dengan aturan

dalam Islam atau tidak.

Oleh karena itu, dari kasus yang terjadi diatas, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitin lebih dalam lagi, dengan judul “Strategi Pemasaran Dalam

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada usaha budi daya ikan lele Mitra

Multi Tani Lestari Di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe

Selatan)”
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Pemasaran yang diterapkan pada bisnis budi daya ikan

lele Mitra Multi Tani Lestari?

2. Bagaimana persfektif ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran pada

penelitian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan pada bisnis budi daya

ikan lele Mitra Multi Tani Lestari.

2. Untuk mengetahui persfektif ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran

pada penelitian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka di harapkan dapat

Menambah khasanah keilmuan dalam hal Strategi Pemasaran Dalam Perspektif

Ekonomi Islam. Serta dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang

penelitiannya memiliki hubungan yang relevan dengan hasil penelitian ini. Bagi

peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan

kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan sebagai bahan informasi

bagi seluruh pelaksana instansi dan lembaga keuangan baik yang bank maupun non-

bank khususnya di UD dan usaha perseorangan.



7

E. Definisi Operasional

1. Strategi pemasaran menurut Sofjan Assauri adalah rencana yang menyeluruh,

terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan

tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan

pemasaran suatu perusahaan. Dengan kata  lain, strategi pemasaran adalah

serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah

kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu kewaktu, pada

masing-masing tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan

keadaan persaingan yang selalu berubah.8

Strategi Pemasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

strategi yang digunakan Mitra Multi Tani Lestari dalam bisnis ikan lele yang

berlokasi di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.

2. Bisnis budidaya adalah berbagai macam proses atau kegiatan pengembangan

dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia dengan

menggunakan modal, teknologi dan lain-lain untuk menghasilkan

keuntungan.9

Bisnis budidaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha

yang bermamfaat dan memberi hasil yang telah terencana mulai dari

pemilihan bibit atau benih hingga proses pemanenan.

8 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi ( PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2011) h.168-169

9 Pamunjtak W. Panduan Lengkap dan Praktis Budidaya Lele (Pustaka Araska Media Utm.
Yogyakarta ; 2010)  h.35.
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3. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu

manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi

berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

berdasarkan syariah (al–‘iqtisad al–syariah) tanpa mengekang kebebasan

individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi

dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan

moral yang terjalin di masyarakat.10

Ekonomi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses

negosiasi penjualan dari akad sampai terjadi persetujuan antara pembeli dan

penjual yang tidak menyalahi aturan syariah, dan sitem pemasaran yang

dilakukan.

10 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006).
h.46-47.


