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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap

suatu penelitian yang sama serta menghindari anggapan pelagiasi terhadap karya

tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun

beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang dikaji oleh penulis

mengenai, 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) diantaranya adalah :

1. Hendry Aprizal (2012) Analisis Efektifitas Segmentasi Pasar Terhadap

Peningkatan Volume Penjualan Pada PT.Semen Tonasa Pangkep. Adapun  hasil

analisis yang didapat setelah dilakukan perbandingan sebelum dan sesudah

diterapkannya segmentasi pasar berdasarkan geografis maka terlihat jelas bahwa

penjualan semen mampu mencapai bahkan melewati target penjualan setelah

diterapkannya segmentasi pasar. Rata-rata peningkatan penjualan semen dalam

lima tahun terakhir adalah 10,62%. 1

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas tentang

segmentasi pasar, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian serta

kajian hukum yang digunakan.

1 Hendry Aprizal, Analisis Efektifitas Segmentasi Pasar Terhadap Peningkatan Volume
Penjualan Pada PT.Semen Tonasa Pangkep (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Makassar, tahun 2012).h. 6
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2. Reny Maulidia Rahmat (2012) Analisis Strategi Pemasaran pada PT. Koko Jaya

Prima Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi strategi

utama PT. Koko Jaya Prima adalah strategi Growth (perkembangan) dimana PT.

Koko Jaya Prima dapat mengembangkan dealer dan bengkelnya dengan cara

mengembangkan kemampuan tenaga pekerja serta memanfaatkan promosi yang

lebih baik.2

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas tentang

strtegi pemasaran, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian serta

kajian hukum yang digunakan.

3. Ana Kardita Marlia P (2012) Analisis Segmentasi Pasar pada Restoran Cepat

Saji di wilayah Kota Jember. Adapun hasil penelitian dengan menggunakan

analisis klaster bahwa konsumen restoran cepat saji di wilayah kota Jember dapat

dibagi menjadi 5 segmen, dimana setiap segmen memiliki karakteristik yang

berbeda-beda. Tiap restoran cepat saji tidak hanya dikunjungi  oleh satu segmen

saja, Kelima segmen memiliki perbedaan profil dan perilaku sehingga

berpengaruh pada pilihan konsumen pada salah satu restoran.3

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas tentang

segmentasi pasar, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian serta

kajian hukum yang digunakan.

2 Reny Maulidia Rahmat, Analisis Strategi Pemasaran pada PT.Koko Jaya Prima
Makassar(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2012). h. 6

3 Ana Kardita Marlia P, Analisis Segmentasi Pasar pada Restoran cepat saji di wilayah Kota
Jember(Fakultas Ekonomi Universitas Jember, tahun 2012). h. 5
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4. Arin Anjani (2015) Analisis Strategi Pemasaran Produk Indihome PT.Telkom

Kandatel Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran

yang telah dilakukan sangat baik dan mendapat hasil yang memuaskan. Adapun

strategi yang dilakukan yaitu membagi segmentasi pasar Indihome. Dimana

Indihome ini menjangkau segmen pasar mulai dari pelanggan individu/rumahan,

perusahaan home industri, korporasi, kantor pemerintah dan instansi sekolah.4

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas tentang

strtegi pemasaran, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian serta

kajian hukum yang digunakan.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Strategi Pemasaran

Secara konseptual strategi dapat dipahami sebagai suatu garis besar haluan

dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan. Strategi juga bisa

dipahami sebagai segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam

kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal.5

Pemasaran adalah kegiatan utama dari sebuah perusahaan dalam

memperkenalkan dan mengkomunikasikan produk dan jasanya kepada konsumen

guna mencapai suatu tujuan. Menurut para ahli pemasaran diuraikan sebagai berikut:

4 Arin Anjani, Analisis Strategi Pemasaran Produk Indohome PT.Telkom Kandatel Bantul
(Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2015). h. 8

5 Malayu Hasibun, Manageman Dasar, pengertian dan Masalah (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2007), h. 13.
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1. Philip Kotler dan Gary Amstrong mendefinikan pemasaran adalah proses sosial

dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok untuk mendapatkan apa

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk

dan nilai.6

2. Basu Swasta dan Irawan mengemukakan pemasaran adalah suatu sistem kegiatan-

kegiatan yang saling berhubungan ditujukan untuk merencanakan, menentukan

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada pembeli.7

3. Stanton dalam Manajemen Pemasaran Modern, pemasaran adalah keseluruhan

sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan

harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang

bisa memuaskan kebutuhan pembeli actual dan potensial.8

4. Hair Lamb dan Mc Daniel mengungkapkan bahwa pemasaran adalah suatu proses

perencanaan dan penjalanan konsep, harga, promosi dan sejumlah ide, barang,

dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu

dan organisasi.9

Dari kelima pemikiran para ahli dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah

sebuah proses sosial dan manajerial yang melibatkan kepentingan-kepentingan baik

individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui

pertukaran barang atau jasa kepada pelanggan dari produsen.

6 Philip Kotler dan  G. Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Jakarta: Erlanga, 2008) h. 3.
7 Basu Swasta dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern (Yogyakarta: Liberty, 2002) h.5.
8 Ibid, h.6.
9 Hair Lamb dan Mc Daniel, Pemasaran (Terjemahan) Bahasa Indonesia (Jakarta: Salemba

Empat, 2004) h.6.
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Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, strategi

pemasaran merupakan rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang

pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk

dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.

Suatu perusahaan dalam mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman

internal maupun eksternal merebut peluang yang ada. Tujuan utama pelaksanaan

strategi adalah perusahaan dapat melibatkan secara obyektif kondisi-kondisi internal

dan eksternal. Jadi perencanaan strategi pemasaran penting untuk memperoleh

keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen

dengan dukung sumber daya pemasaran.10

Strategi pemasaran mempunyai peran yang sangat penting untuk keberhasilan

usaha perusahaan pada umumnya dan bidang pemasaran pada khususnya.

Disamping   itu strategi yang ditetapkan   harus   ditinjau kembali sesuai dengan

perkembangan pasar dan lingkungan yang selalu berubah.

Dengan demikian, strategi pemasaran dapat memberikan gambaran yang jelas

dan terarah apa yang akan dilakukan perusahaan.

2. Pengertian Strategi Pemasaran dalam Islam

Strategi pemasaran dalam Islam (marketing syariah) menurut definisi adalah

penerapan suatu disiplin bisnis strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah.

10 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) h.67.
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Jadi marketing syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan

Nabi Muhammad saw.

Menurut Hermawan Kartajaya, nilai inti dari marketing syariah adalah

integritas dan transparansi, sehingga marketer tidak boleh bohong dan orang membeli

karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, bukan karena

diskonnya.seluruh proses baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses

perubahan nilai, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-

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

penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islami tidak terjadi dalam suatu transaksi

dalam pemasaran dapat dibolehkan.11

Pemasaran syariah bukan hanya sebuah pemasaran yang ditambahkan syariah

tetapi lebih jauh pemasaran berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam

pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis

syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena

dengan profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan kosumen. Syariah berperan

dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan

moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta merta

menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja.12

Pemasaran dalam Islam telah diatur dengan berbagai kararteristis dan prinsip-

prinsip yang sesuai dengan syariah. Dalam bermuamalah islam mengatur bahwa

11 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h.10-11

12 Al arif , Dasar-dasar Pemasaran Syariah (Bandung : Al Fabeta, 2010) h.71
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setiap manusia tidak boleh saling mensolimih, merugikan konsumen dengan sumpah

palsu, dan lain-lain.

Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-Nisaa/4:29.

                        
           

Terjemahnya :

“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”.13

Ayat di atas menjelaskan pentingnya bermuamalah yang baik tidak saling

merugikan antara pembeli dan penjual. Hendaklah dalam bermuamalah sesuai dengan

syariat Islam. Dalam ayat tersebut Allah swt; menegaskan larangan saling

mensolimih diantara umat. Kalimat (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu

makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut

agama seperti riba dan gasab/merampas kecuali dengan jalan atau terjadi secara

perniagaan sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu berdasarkan kerelaan hati

masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.14

13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : mekar surabaya, 2004),
h.122.

14 https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29 diakses pada tanggal 30 April 2017
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Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari

keuntungan, melainkan juga keberkahan, yaitu kemantapan dari usaha itu dengan

memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah swt.,

Seorang pengusaha berarti yang harus diraih dalam melakukan bisnis tidak

sebatas keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan

immaterial (spiritual).15

3. Unsur-unsur Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran terdiri atas lima  unsur yang saling terkait yaitu

sebagai berikut:

a. Pilihan pasar yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini
berdasarkan pada faktor persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan
teknoogi yang dapat diproteksi dan di dominasi, keterbatasan sumber daya
internal yang mendorong   perlunya pemusatan yang lebih sempit. Pengalaman
komulatif yang di dasarkan pada trial dan error di dalam menanggapi peluang
dan tantangan dan kemampuan khusus yang berasala dari akses terhadap sumber
daya langka atau pasar yang terproteksi.

b. Perencanaan produk, meliputi produk spesifik yang dijual pembentukan lini
produk, dan penawaran individual pada masing lini.

c. Penetapan harga yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai
kuantitatif dari produk kepada pelanggan.

d. Sistem distribusi yaitu perdagangan grosir dan eceran yang melalui produk
hingga konsumen akhir yang membeli dan menggunakanya.

e. Komunikasi pemasaran (promosi) yang meliputi periklanan, personal selling,
promosi penjualan, direct marketing, dan public relation.16

15 Nisa’ul Khasanah,Strategi Pemasaran Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Meningkatkan
Permintaan Produk-Produk Koperasi Bmt Bintar (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011).

16 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. INDEKS, 2000) h.6-7
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Unsur-unsur strategi pemasaran diatas menerangkan bahwa kelima unsur

saling terkait menjadi satu kesatuan yang saling terpengaruh, unsur-unsur tersebut

akan memudahkan kita dalam memasarkan produk.

4. Bentuk-bentuk Strategi Pemasaran

Bentuk situasi strategi pemasaran ini terdapat strategi acuan pemasaran, yang

menetapkan komposisi terbaik dari beberapa komponen pemasaran, untuk dapat

mencapai sasaran pasar yang dituju, dan sekaligus mencapai tujuan dan sasaran

perusahaan. Adapun bentuk strategi pemasaran yaitu strategi produk, strategi harga,

strategi penyaluran atau distribusi, strategi promosi dan strategi pemasaran.17

a. Strategi Produk

Produk merupakan hasil dari produksi, pemahaman produksi dalam islam

memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber

produksi yang diperbolehkan. Hal ini sesuai firman Allah swt; agar manusia

mengeksplorasi kekayaan alam yang dihalalkan. Islam menghargai seseorang yang

mengolah bahan baku (dalam hal ini kayu dijadikan sebagai bahan bakar) kemudian

menyedekahkan atau menjual sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya (hadits Muslim) atau untuk meningkatkan ekonomi untuk mencukupi

kebutuhannya sendiri (hadits Ahmad) ini dapat dianalogkan pada produksi bahan

17 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi ( Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002) h.181



18

bakar minyak yang tidak hanya dibutuhkan untuk mengolah makanan tetapi juga

dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam hal transportasi dan juga industri.18

Pengertian produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan untuk digunakan

oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasannya. Segala

sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dimiliki,

digunakan atau dikonsumsi, yang meliputi barang secara fisik, jasa,

kepribadian, tempat, organisasi dan buah fikiran.19

Jadi,  produk adalah  segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada

seseorang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Produk disini

meliputi barang fisik dan jasa. Orang tidak membeli produk hanya karena tetapi

manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. Dalam menciptakan produk harus jelas

manfaat dan  perananya dengan benar dan baik.  Bahkan fakta data dari produk

itu  sendiri  sangat  penting di  bandingkan dengan  cuma penjelasanya saja.

Pengembangan produk merupakan atau aktivitas yang dilakukan   dalam

menghadapi   kemungkinan perubahan   suatu produk kearah yang lebih baik,

sehingga dapat memberikan daya guna maupun daya pemuas yang lebih.20

18 Ilfi Nur Diana, Hadis-hadis Ekonomi (Yogyakarta:  UIN-Malang Press, 2008), h. 31
19Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi,….h.181-182
20 Ibid, h.199
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Pengembangan produk ini dapat memberikan keuntungan yang lebih

terhadap usaha yang dilakukan karena dapat menambah keragaman produk yang

ditawarkan, seperti dari produk yang siap konsumsi dikembangkan juga dengan

penjualan bahan mentah atau setengah jadi.

Jadi, kegiatan pengembangan produk ini merupakan suatu usaha yang

direncanakan dan dilakukan secara sadar untuk memperbaiki produk yang ada atau

menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan.

Pengembangan produk dilakukan secara terus-menerus, dimulai dari dari

produk apa yang dihasilkan  perusahaan dan yang perlu  diadakan,  sampai  kepada

keputusan untuk menghilangkan atau mengeliminir suatu produk tertentu.

b. Strategi Harga

Harga yaitu jumlah yang harus dibayar pelanggan untuk produk itu. Harganya

harus sesuai dengan pandangan tentang nilainya, supaya pembeli tidak beralih ke

pesaingnya. Dalam penetapan harga perlu diperhatikan factor yang

mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor yang

mempengaruhi secara langsung yaitu harga bahan baku, biaya produksi, biaya

pemasaran, adanya peraturan pemerintah dan faktor lainya. Faktor yang  tidak

langsung, yaitu produk sejenis, potongan (discount) untuk para penyalur dan

konsumen.
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Dalam strategi penetapan harga, disamping faktor tersebut di atas, perlu

pula diperhatikan tujuan penetapan harga dan prosedur penetapan harga itu. Adapun

beberapa tujuan penetapan harga yang diambil yaitu:

1. Memperoleh laba yang maksimum

2. Mendapatkan share pasar tertentu

3. Memerah pasar (market skimming)

4. Mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan maksimum pada waktu itu.

5. Mencapai keuntungan yang ditargetkan

6. Mempromosikan produk.21

c. Strategi Saluran (Distribusi)

Saluran distribusi merupakan saluran yang digunakan oleh produsen untuk

menyalurkan produk dari produsen ke konsumen atau industry pemakai. Pemillihan

tempat distribusi yang tepat sangat penting  dilakukan untuk memperluas pasar

dalam mencapai keuntungan yang diinginkan. Oleh karena itu kebijakan penyaluran

merupakan salah satu kebijakan pemasaran terpadu, yang mencakup penentuan

saluran pemasaran (marketing channels) dan distribusi fisik (phisycal distribution).

Kedua faktor tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dalam keberhasilan

penyaluran dan sekaligus keberhasilan pemasaran produk perusahaan.22

21 Ibid, h.204-206
22 Ibid, h. 212-213
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d. Strategi peromosi

Promosi adalah kegiatan yang ditunjukan untuk mempengaruhi konsumen

agar mereka dapat menjadi kenal aka,nproduk yang ditawarkan oleh perusahaan

kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk

tersebut.23

Alat-alat yang dapat dipergunakan dalam mempromosikan suatu produk,

yaitu:

1. Iklan (advertising), merupakan bentuk suatu penyajian dan promosi dari gagasan,

barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu yang bersifat non-

personal. Media yang sering  digunakan dalam iklan ini adalah radio, televise,

majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

2. Penjualan pribadi (personal Selling), merupakan penyajian secara lisan dalam

suatu pembicaraan denga seseorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar

dapat terealisirnya penjualan.

3. Promosi penjualan (sales promotion), merupakan segala kegiatan pemasaran

selain personal selling, iklan, dan publikasi, yang merangsang pembelian oleh

konsumen dan keefektifan agen seperti pameran, pertunjukan, demontrasi dan

segala usaha penjualan yang tidak dilakukan secara teratrur.

23
Ibid, h.239
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4. Publikasi (publicity), merupakan usaha untuk merangsang permintaan dari suatu

produk secara non-personal dengan membuat, baik yang berupa berita yang

bersifat komersial tentang produk tersebut di dalam media cetak atau tidak,

maupun hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut. 24

e. Strategi Pasar

Pasar adalah arena pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai

tempat berkumpul dan bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang tidak

berbentuk fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran, karena dipenuhinya

persyaratan pertukaran, yaitu minat dan citra serta daya beli.25

Dengan demikian keberadaan pasar yang terbuka memberi kesempatan bagi

masyarakat untuk mengambil bagian dalam menentukan harga. Sehingga harga di

tentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalisasikan faktor

produksi yang ada di dalamnya. Dalam konsep pemasarn wujud suatu pasar

merupakan refleksi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dan  sebaliknya.

Perkembangan pasar akan menjadi keuntungan bagi penjual, pasar yang

berkembang menjadi hal potensial untuk mendapatkan keuntungan. Penjual harus

mengetahui apa yang sedang menjadi kebutuhan konsumen dan menjadikannya

sarana mengembangkan produknya. Penjual yang mengetahui cara mengelolah pasar

produknya akan melakukan strategi pasar yang lebih baik daripada penjual yang tidak

24 Ibid, h.242
25 Ibid, h.92
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mengelolah pasar produknya.  Konsumen akan cenderung memilih produk yang lebih

bervariasi dan mudah didapatkan dengan berbagai kemudahan yang dari penjual.

Strategi pasar membuat penjual harus berani melakukan terobosan-terobosan

yang baru sehingga memudahkan konsumen dan akan berimbas dengan penjualan

produknya.

5. Manfaat Strategi Pemasaran

Strategi pasar ini akan dapat ditetapkan segmen pasar tertentu yang akan

dijalankan sebagai target pasar bisnis. Dengan melakukan pasar, ada beberapa

manfaat yang  mungkin diraih perusahaan, antara lain:

a. Perusahaan dapat membandingkan segmen pasar yang terbaik bagi

perusahaan. Yaitu  dengan  memperhatikan  kemampuan  perusahaan serta

segmen pasar yang sudah jenuh dan potensi saingan.

b. Perusahaan dapat menyesuaikan kegiatan promosi dan kegiatan pemasaran

lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen pasar.

c. Perusahaan dapat memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk menyusun

kebijaksanaan pemasaran.

Pada dasarnya segmen pasar yang belum dilayani atau belum terlayani secara

maksimal dan sesuai dengan karakteristik perusahaan merupakan pasar yang potensi

untuk dimasuki.
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Dalam memaksimalkan segmentasi pasar, maka perlu diambil tindakan-

tindakan sebagai berikut:

a. Menyelidiki luas dan potensi setiap segmen pasar yang hendak dimasuki.

b. Menyelidiki atribut yang diutamakan untuk setiap segmen pasar.

c. Menyelidiki potensi setiap produk yang sama dipasar.

d. Menyelidiki segmen pasar mana yang mungkin untuk dilayani perusahaan.26

6. Kriteria Memilih Target Pasar

Setelah segmen pasar dievaluasi, langkah selanjutnya yaitu memilih segmen

yang akan dijadikan target atau pasar sasaran. Dalam memilih pasar sasaran yang

optimal, perlu diperhatikan beberapa kriteria berikut:

a. Responsif, Pasar sasaran harus responsif terhadap produk atau program-program

pemasaran yang dikembangkan. Langkah ini harus dimulai dengan studi

segmentasi yang jelas karena tanpa pasar sasaran yang jelas produsenmenanggung

resiko yang terlalu besar.

b. Potensi penjualan, Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar

sasaran, semakin besar nilainya. Besarnya bukan hanya ditentukan oleh jumlah

populasi tapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut.

26 skripsi-manajemen.blogspot.com/Strategi Pemasaran, skripsi. Diakses pada tanggal 30
April 2017.
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c. Pertumbuhan yang memadai, Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi. Pasar

tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan cepat dan mencapai

titik pendewasaan.

d. Jangkauan media, Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal kalau pemasar

tepat memilih media untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya.27

Memilih pasar sasaran mana yang akan diambil, ada faktor-faktor yang perlu

diperhatikan yaitu:

1) Sumber daya organisasi, Dalam memilih segmen maka perlu diperhatikan sumber

daya yang ada karena semakin banyak segmen yang dipilih maka biaya yang

dibutuhkan akan semakin banyak.  Pemasaran terpusat akan menjadi pilihan

organisasi kecil yaitu dengan cara mengarahkan pemasaran pada segmen-segmen

yang kecil, unik, dan kurang mendapatkan perhatian pesaing besar yang

dinamakan juga sebagai market niche.

2) Tipe produk, Ada produk yang disebut high-differentiated product maka strategi

yang digunakan bisa differentiated atau concentrated marketing karena pada

produk tersebut mudah diciptakan keunikan yang membedakannya dari produk

lain. Ada juga yang low differentiated product, maka strategi yang dipilih yaitu

undifferentiated marketing karena pada produk jenis ini sulit diciptakan keunikan-

keunikan.

27 Ibid, h.25 -28
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3) Tahap dalam daur hidup produk, Produk memiliki siklus, yang dimulai dengan

tahap perkenalan pasar, pertumbuhan, dewasa, dan menurun. Pada masa

perkenalan, dapat diterapkan pemasaran serba sama. Pada masa pertumbuhan

produk semakin dapat diterima dan pasar mulai menginginkan variasi produk,

maka dapat diterapkan pemasaran serba aneka.

Pada masa dewasa persaingan sudah mencapai titik maksimal dan seluruh segmen

sudah terisi, maka organisasi mulai mencari segmensegmen yang belum dilayani

secara maksimal oleh pesaing sehingga pemasaran dapat diterapkan pemasaran

terkonsentrasi. Pada masa penurunan, organisasi perlu membatasi investasi,

memperkecil biaya pemasaran serta memusatkan sumber daya pada produk dan

segmen yang lebih menguntungkan dan pemasaran terkonsentrasi yang sesuai

untuk diterapkan.

4) Strategi pesaing dan strategi bersaing Organisasi, Untuk memilih strategi mana

yang akan diterapkan oleh organisasi, maka perlu memperhatikan juga strategi

yan diterapkan oleh pesaing dan strategi bersaing yang dipilih organisasi. Pilihan

strateginya bisa berhadapan langsung atau menghindar. 28

Kalau berhadapan langsung, maka organisasi akan memilih segmen yang

dimasuki oleh pesaing. Sedangkan kalau menganut strategi menghindar, maka

organisasi memasuki  segmen yang belum dimasuki oleh pesaing.29

28 Ibid, h.28-30
29 Ibid, h.35
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7. Proses Budi Daya Ikan Lele

A. Pembenihan Ikan Lele

Pembenihan ikan lele adalah budidaya lele untuk menghasilkan benih sampai

berukuran tertentu dengan cara mengawinkan induk jantan dan betina pada kolam-

kolam khusus pemijahan. Pembenihan lele mempunyai prospek yang bagus dengan

tingginya konsumsi lele serta banyaknya usaha pembesaran lele.30

Dan adapun Sistem Budidaya Lele memiliki 3 sistem pembenihan lele yang dikenal,

yaitu:

a. Sistem Massal. Dilakukan dengan menempatkan lele jantan dan betina dalam satu

kolam dengan perbandingan tertentu. Pada sistem ini induk jantan secara leluasa

mencari pasangannya untuk diajak kawin dalam sarang pemijahan, sehingga

sangat tergantung pada keaktifan induk jantan mencari pasangannya.

b. Sistem Pasangan. Dilakukan dengan menempatkan induk jantan dan betina pada

satu kolam khusus. Keberhasilannya ditentukan oleh ketepatan menentukan

pasangan yang cocok antara kedua induk.

c. Pembenihan Sistem Suntik (Hyphofisasi). Dilakukan dengan merangsang lele

untuk memijah atau terjadi ovulasi dengan suntikan ekstrak kelenjar Hyphofise,

yang terdapat di sebelah bawah otak besar. Untuk keperluan ini harus ada ikan

sebagai donor kelenjar Hyphofise yang juga harus dari jenis lele.31

30 Pamunjtak W. Panduan Lengkap dan Praktis Budidaya Lele (Yogyakarta: Pustaka Araska
Media Utama, 2010)  h.56

31 Ibid h.57
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B. Tahap Proses Pembudidayaan Ikan Lele

1. Pembuatan Kolam lele

Ada dua macam / tipe kolam, yaitu bak dan kubangan (kolam galian).

Pemilihan tipe kolam tersebut sebaiknya disesuaikan dengan lahan yang tersedia.

Secara teknis baik pada tipe bak maupun tipe galian.

2. Pemilihan Induk lele

1) Induk jantan mempunyai tanda :

a. Tulang kepala berbentuk pipih

b. Warna lebih gelap

c. Gerakannya lebih lincah

d. Perut ramping tidak terlihat lebih besar daripada punggung

e. Alat kelaminnya berbentuk runcing.

2) Induk betina bertanda :

a. Tulang kepala berbentuk cembung

b. Warna badan lebih cerah

c. Gerakan lamban

d. Perut mengembang lebih besar dari pada punggung alat kelamin berbentuk

bulat.
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3) Persiapan Lahan Lele

Proses pengolahan lahan (pada kolam tanah) meliputi :

1. Pengeringan, Untuk membersihkan kolam dan mematikan berbagai bibit

penyakit.

2. Pengapuran, dlakukan dengan kapur Dolomit atau Zeolit dosis 60 gr/m2 untuk

mengembalikan keasaman tanah dan mematikan bibit penyakit yang tidak mati

oleh pengeringan.

3. Perlakuan TON (Tambak Organik Nusantara). untuk menetralkan berbagai racun

dan gas berbahaya hasil pembusukan bahan organik sisa budidaya sebelumnya

dengan dosis 5 botol TON/ha atau 25 gr (2 sendok makan)/100m2. Penambahan

pupuk kandang juga dapat dilakukan untuk menambah kesuburan lahan.

4. Pemasukan Air. Dilakukan secara bertahap, mula-mula setinggi 30 cm dan

dibiarkan selama 3-4 hari untuk menumbuhkan plankton sebagai pakan alami lele.

Pada tipe kolam berupa bak, persiapan kolam yang dapat dilakukan adalah :

Pembersihan bak dari kotoran/sisa pembenihan sebelumnya, penjemuran bak agar

kering dan bibit penyakit mati. Pemasukan air fapat langsung penuh dan segera

diberi perlakuan dengan dosis sama.
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4) Pemijahan Lele

Pemijahan adalah proses pertemuan induk jantan dan betina untuk

mengeluarkan sel telur dan sel sperma. Tanda induk jantan siap kawin yaitu alat

kelamin berwarna merah. Induk betina tandanya sel telur berwarna kuning (jika

belum matang berwarna hijau). Sel telur yang telah dibuahi menempel pada sarang

dan dalam waktu 24 jam akan menetas menjadi anakan lele.

5) Pemindahan Lele

Cara pemindahan pembudidayaan ikan lele sebagai berikut :

a. Kurangi air di sarang pemijahan sampai tinggi air 10-20 cm.

b. Siapkan tempat penampungan dengan baskom atau ember yang diisi dengan air di

sarang.  Samakan suhu pada kedua kolam

c. Pindahkan benih dari sarang ke wadah penampungan dengan cawan atau piring.

d. Pindahkan benih dari penampungan ke kolam pendederan dengan hati-hati pada

malam hari, karena masih rentan terhadap tingginya suhu air.

6) Pendederan

Pendederan adalah pembesaran hingga berukuran siap jual, yaitu 5 – 7 cm, 7 –

9 cm dan 9 – 12 cm dengan harga berbeda. Kolam pendederan permukaannya diberi

pelindung berupa enceng gondok atau penutup dari plastik untuk menghindari

naiknya suhu air yang menyebabkan lele mudah stress. Pemberian pakan mulai

dilakukan sejak anakan lele dipindahkan ke kolam pendederan ini.32

32 Ibid h.79
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7) Panen/Penangkapan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan:

a. Lele dipanen pada umur 6-8 bulan, kecuali bila dikehendaki, sewaktuwaktu

dapat dipanen.

b. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari supaya lele tidak terlalu

kepanasan.

c. Kolam dikeringkan sebagian saja dan ikan ditangkap dengan menggunakan  seser

halus, tangan, lambit, tangguh atau jaring.

d. Setelah dipanen, piaralah dulu lele tersebut di dalam tong/bak/hapa selama 1-2

hari tanpa diberi makan agar bau tanah dan bau amisnya hilang.

e. Lakukanlah penimbangan secepat mungkin dan cukup satu kali.

8) Pembersihan

Setelah ikan lele dipanen, kolam harus dibersihkan dengan cara :

a. Kolam dibersihkan dengan cara menyiramkan/memasukkan larutan kapur

sebanyak 20-200 gram/m 2 pada dinding kolam sampai rata.

b. Penyiraman dilanjutkan dengan larutan formalin 40% atau larutan permanganat

kalikus (PK) dengan cara yang sama.

c. Kolam dibilas dengan air bersih dan dipanaskan atau dikeringkan dengan sinar

matahari langsung. Hal ini dilakukan untuk membunuh penyakit yang ada di

kolam. 33

33 Soetomo M.. Teknik Budidaya Ikan Lele Dumbo. (Bandung : CV Sinar Baru. 2009) h.78
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Pembudidayaan ikan lele yang melalui tahap-tahap seperti diatas akan

menghasilkan lele yang berkualitas dan membuat pembudidaya mendapatkan

keuntungan yang diinginkan.

8. Strategi Pemasaran dalam persfektif Islam

Strategi pemasaran secara umum terbagi atas 5 yaitu:

a. Strategi produk

b. Strategi harga

c. Strategi distribusi

d. Straegi promosi

Strategi pemasaran yang dilakukan akan berpengaruh dengan hasil yang akan

didapatkan dari usaha yang dijalankan, pemasaran yang baik akan menghasilkan

keuntungan yang besar sedangkan pemasaran yang kurang baik dapat merugikan

usaha itu sendiri.

Dalam islam sejak dulu sudah mengenal pemasaran, hal ini dibuktikan dengan

Rasulullah yang merupakan pedagang melakukan perdagangannya dari Arab sampai

ke negeri Syiria. Walaupun saat itu sistem maupun strategi pemasaran secara spesifik

belum seperti sekarang, pemasaran saat itu masih bersifat terbatas dengan teknologi

yang masih kurang.

Strategi pemasaran dikatakan sesuai dengan syariat Islam jika telah

memenuhi karakteristik-karakteristik tertentu.
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Karakteristik strategi pemasaran dalam Islam diantaranya

1. Teistis (rabbaniyyah), Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-
hukum syariat yang teistis atau bersifat ketuhanan ini adalah yang paling adil,
paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat
mencegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran,
memusnahkan kebatilan dan menyebarluaskan kemaslahatan. Sebab itulah etika
bisnis islam dalam produksi dan pemasaran diutamakan “bagaimana pandangan
Allah swt; ? setelah itu baru pandangan orang lain”

2. Etis (akhlaqiyyah), Etika bisnis Islam dalam pemasaran memiliki nilai
keistimewaan lain dari lainnya yakni selain karena teistis (rabbaniyyah) juga
karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak, mulai dari moral dan etik dalam
seluruh aspek kegiatannya, karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang
bersifat universal, yang diajarkan oleh semua agama.

3. Realistis (al-waqiyyah), Pemasaran syariah merupakan sebuah konsep pemasaran
yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah Islamiyah yang
melandasinya. Pemasar syariah adalah para pemasar professional dengan
penampilan yang bersih, rapi dan bersahaja. Sehingga, apapun model atau gaya
berpakaian yang dikenakannya, bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai
religius, kesalehan, aspek moral dan kejujuran berdasarkan syariat dalam segala
aktivitas pemasarannya adalah kunci dari keutamaannya.

4. Humanistis (insaniyyah), Selanjutnya, keistimewaan syariah marketer yang lain
bisa dilihat dari sifatnya yang humanistis universal, yaitu bahwa syariah
diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga
dan terpelihara. Misalnya dalam memasarkan berita tentang buvanest spinal tentu
perlu menampilkan dua sisi dan dua argumen yang disertail dalil yang juga benar
(bukan sengaja dianggap benar).34

Karakteristik strategi pemasaran dalam Islam diatas dapat dijadikan pedoman

dalam bermuamalah yang baik, keempat karakteristik tersebut akan membuat proses

transaksi dijalankan sesuai syariat Islam yang benar dan beretika Islami.

Manusia sebaiknya mencari rejeki yang halal, dan berusaha untuk memenuhi

kehidupannya dengan jalan yang sesuai dengan syariat Islam..

34 Ahmad Mustaq, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h.29
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Islam melarang manusia untuk berdiam diri dan tidak bekerja, dalam suatu

hadist dijelaskan sebagai berikut:

ثـََنا َحْفُص ْبُن ِغَياثٍ  ْبِن ااـَعوَّاِم قَاَل قَاَل َرُسْوُل اِهللا َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِْيِه َعِن الُزُّبـَْريِ َحدَّ
فـََيَضَعُه ِيف السُّوِق ْيئَ فـََيْحَتِطُب ِبِه ُمثَّ جيَِ الرَُّجُل َحْبالً ْن َحيَْملَ َألَ اُهللا َعَليِه َوَسلََّم ىَصلَّ 

َعُه ُمثَّ  هُ ُعوْ َمنَـ َأْعَطوُه َأوْ النَّاسَ َأْن َيْسَألَ ِمنْ اً َلهُ نـَْفِسِه َخريْ ىُه َعلَ بِِه فـَيـُْنِفقَ َيْستَـْغِينَ فـََيِبيـْ
Artinya:

Seseorang yang membawa seutas tali kemudian memanggulkayu bakar dan
membawa ke pasar lalu menjual dan ia hidup berkecukupan lalu untuk
menafkahi dirinya, itu lebih baik dari meminta-minta pada manusia, diberi
atau ditolak (H.R Ahmad).35

Dalam hadis tersebut menyerukan agar manusia bekerja, tidak hanya berharap

pemberian orang lain. Orang yang bekerja dengan penghasilan yang kecil jauh lebih

utama daripada meminta-minta dan hanya berharap dari bantuan orang lain. Orang

yang bekerja dan menafkahi dirinya dan keluarganya akan mendapatkan padahala

yang besar disisi Allah swt.

Pemasaran dalam Islam melarang terjadinya hal-hal yang dapat merugikan

konsumen maupun penjual, dalam bertransaksi penjual maupun konsumen harus

saling rela.

Penjual sebaiknya memberitahukan konsumen kekurangan-kekurangan

produknya agar nantinya tidak ada saling merasa dibohongi dan dirugikan. Transaksi

yang saling rela akan menapat ridho dari Allah swt terhadap rejeki yang diperoleh.

35 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Marram (Jakarta: Pustaka Amani, 2008) h.236
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Sebagaimana Allah berfirman Qs. As-Syu’ara/26:183:

         
Terjemahnya

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.36

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya kerelaan antara penjual dan

konsumen dalam bertransaksi, tidak dianjurkan diantara keduanya ada yang merasa

dirugikan. Penjual tidak boleh menyembunyikan kekurangan produknya dari

konsumen, penjual tidak boleh bersumpah palsu terkait kualitas barang maupun harga

barang, penjual tidak boleh menetapkan harga semaunya yang dapat merugikan

konsuen, dll. Dalam ayat tersebut juga melarang konsumen dengan sesuka hati

menawar harga barang semaunya yang dapat merugikan penjual. Hak-hak penjual

maupun konsumen harus saling diperhatikan sehingga dalam bertransaksi dapat

menjadi unsur ibadah di dalamnya.

36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : mekar surabaya, 2004),
h.586.


