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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan penelitian

sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang relevan dengan

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang dilakukan

sebelumnnya yakni penelitian yang dilakukan oleh:

1. Jurnal yang ditulis oleh, Yulita Veranda Usman dan Wiwi Yeran,

mahasiswa Jurusan Tehnik Industri Fakultas Tehnik, Universitas Pancasila

2013, dengan judul “Analisis Stretegi Pemasaran Perumahan Bekasi

Timur Ragresi” persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan di

lakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang strategi

pemasaran usaha perumahan. Adapun perbedaan penelitian ini dan

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang di

lakukan penulis akan mengkaji praktek strategi pemasaran yang telah

dilakukan oleh perusahaan kemudian ditinjau dalam ekonomi syariah

sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang faktor internal

perusahaan kemudian menentukan strategi pemasaran yang tepat.

Penelitian tersebut menjelaskan berdasarkan faktor internal

diperoleh skor berbobot 3,369, sedangkan faktor eksternal memiliki skor

3,345, dan pemetaan pada matrks IE diperoleh strategi yang sesuai adalah

grow and build. Analisis SWOT dihasilkan strategi S-O adalah

meningkatkan pangsa pasar, S-T adalah menciptakan produk yang
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berkualitas, W-O adalah meningkatkan volume penjualan, sedangkan W-T

adalah meningkatkan kegiatan promosi yang itensif dan efektif. Dari

analisis matriks QSPM diperoleh alternatif strategi yang menjadi prioritas

dengan nilai TAS sebesar 6,829, yaitu meningkatkan nilai penjualan dan

perluasan pasar sasaran serta meningkatkan pengawasan terhadap hasil kerja

kontraktor di lapangan dengan melakukan pengecekan berkala.1

2. Sekripsi yang di tulis oleh, Fitriani Program Studi Manajemen Fakultas

Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 2008, dengan judul

skripsi “Analisis Strategi Pemasaran Perumahan Permata Depok

Regency”.

Penelitian tersebut menjelaskan faktor eksternal yang menjadi

peluang bagi PT Citrakarsa Hansaprima yaitu adanya pusat perbelanjaan

baru, rencana pembangunan tol Cinere-Jagorawi dan Citayam-Antasari,

target yang besar dan tingkat suku bunga KPR yang rendah. Sedangkan

ancaman yang harus di hindari adalah munculnya perumahan dan Town

House baru, kenaikan suku bunga KPR, kenaikan harga material,

menyempitnya jalan dan citra macet Kota Depok.

Analisis matriks IFE disimpulkan bahwa perusahaan dalam posisi

kuat dalam memanfaatkan kekuatan dan mengurangi kelemahannya

dengan sekor terbobot sebesar 3,319. Dari analisis matriks EFE didapatkan

skor terbobot sebesar 3,027 yang berarti perusahaan telah memanfaatkan

peluang dan menghindari ancaman dari pasar industri. Dari analisis

1Lihat, Yulita Veranda Usman dan Wiwi Yeran, Analisis Stretegi Pemasaran Perumahan
Bekasi Timur Ragresi (Jurnal Sistem Industri Universitas Pancasila Bekasi 2013), h. 93-94
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matriks IE di peroleh strategi yang cocok yaitu strategi Grow and Build.

Dari analisis matriks SWOT dihasilkan strategi S-O yaitu meningkatkan

pangsa pasar, strategi W-O yang didapat yaitu meningkatkan volume

penjualan, strategi S-T yang didapat yaitu menciptakan produk yang

berkualitas dan strategi W-T yang didapat yaitu melakukan kegiatan

promosi yang intensif dan efektif. Dari analisis matriks QSPM diperoleh

alternatif strategi yang proritas yaitu menciptakan produk yang berkualitas

dengan mengunakan bahan baku yang baik dan tenaga ahli.2

Penelitian yang telah dipaparkan penulis di atas, maka yang menjadi

pembeda antara penelitian peneliti dengan penelitian di atas yaitu peneliti

sebelumnya membahas tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi

pemasaran kemudian menentukan strategi yang perlu dilakukan dalam pemasaran,

setelah melihat peluang dan tantangan yang ada pada faktor internal dan eksternal

dalam perusahaan tersebut. Sedangkan penelitian peneliti lebih membahas pada

praktik strategi pemasaran yang telah dilakukan kemudian ditinjau dalam

ekonomi syariah.

Adapun persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan dengan

penelitian-penelitian di atas yaitu, sama-sama membahas tentang strategi yang

digunakan dalam pemasaran usaha properti.

2Lihat, Fitriani, Analisis Strategi Pemasaran Perumahan Permata Depok Regency
(skripsi Institut Pertanian Bogor 2008), h. 36
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B. Kajian Teori

1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “strategas” (stratos :
militer dan Ag : memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang
dikerjakan oleh para jendral perang dalam membuat rencana untuk
memenangkan perang. Konsep ini relevan pada zaman dahulu yang sering
diwarnai perang dimana jendral dibutuhkan untuk memimpin angkatan
perang.3

Strategi menjadi sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan suatu

organisasi, karena strategi merupakan suatu cara atau upaya bagainama

agar menapai tujuan.

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak

yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Disertai penyusunan

suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam

artian khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental

(senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan

sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa

depan.

Menurut Henry Mintzberg, seorang ahli bisnis dan manajemen, bahwa
pengertian strategi terbagi atas 5 definisi yaitu strategi sebagai rencana,
strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi (positions), strategi sebagai
taktik (ploy) dan terakhir strategi sebagai perpesktif.

1. Pengertian strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau
langkah terencana (adirected course of action) untuk mencapai
serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah ditentukan, sama halnya
dengan konsep strategi perencanaan.

2. Pengertian strategi sebagai pola (pattern) adalah sebuah pola perilaku
masa lalu yang konsisten, dengan menggunakan strategi yang
merupakan kesadaran dari pada menggunakan yang terencana ataupun
diniatkan. Hal yang merupakan pola berbeda dengan berniat atau

3Hendra Supratikno, Advaced Strategic Manajement:Back to Basic Approach (Jakarta:
PT. GrafindoUtama, 2003), h 19.
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bermaksun maka strategi sebagai pola lebih mengacu pada sesuatu
yang muncul begitu saja (emergent)

3. Definisi strategi sebagai posisi adalah menentukan merek, produk
ataupun perusahan dalam pasar, berdasarkan kerangka konseptual para
konsumen ataupun para penentu kebijakan, sebuah strategi utamanya
ditentukan oleh faktor ekternal.

4. Pengertian strategi sebagai taktik, merupakan sebuah manuver spesifik
untuk mengelabui atau mengecoh lawan (competitor).

5. Pengertian strategi sebagai perspektif adalah mengeksekusi strategi
berdasarkan teori yang ada ataupun menggunakan insting alami dari
isi kepala atau cara berpikir ataupun ideologis. 4

2. Pengertian Pemasaran

Pemasaran atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan

sebutan marketing, pemasaran mempunyai peran penting dalam peta bisnis

suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap strategi produk, strategi

harga, strategi penyaluran/ distribusi, dan strategi promosi.

Untuk memahami lebih jelas, penulis mengemukakan beberapa

definisi atau pendapat para ahli mengenai pemasaran yaitu diantaranya:

Dari sudut pandang manajerial Philip Kotler Kevin Lane Keller dalam
bukunya menjelaskan, pemasaran adalah proses perencanaan dan
pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan,
barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuasakan tujuan
individu dan organisasi.5

Kotler Armstrong dalam bukunya menjelaskan pemasaran adalah kegiatan
manusia yang di arahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan
melalui proses penukaran.6

RD. Jatmiko dalam bukunya menjelaskan pemasaran adalah suatu sistem
aktivitas bisnis yang di rancang untuk merencanakan, menetapkan harga,
mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kepentingan
pasar, baik pasar konsumen rumah tangga dan atau pasar industri.7

4http://hariannetral.com/2014/12/pengertian-strategi-menurut-beberapa-ahli.html.
Diakases 22/02/2017

5Philip Kotler Kelvin Lane Keller, manajemn pemasaran edisi 12 jilid 1, (Jakarta:PT.
Macanan Jaya Cemerlang 2007),  h. 5

6Kotler Armastrong, prinsip-prinsip Pemasaran edisi delapan  jilid 1, (Jakarta: erlangga
2001), h. 8

7RD. Jatmiko, pengantar bisnis, (Malang: Universitas Muhammadiah Malang  Press
2004), h. 90
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Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran

adalah usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-renana strategis yang

mengarah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan tujuan

memperoleh keuntungan melalui pertukaran atau transaksi.

3. Bentuk Pemasaran

a. Marketing Mix (Bauran Pemasaran)

Salah satu aspek dalam pemasaran yaitu bauran pemasaran

(marketing mix), merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan

secara terpadu. Artinya kegiatan ini di laksanakan secara bersamaan

diantara elemen-elemen yang ada di marketing mix itu sendiri. Setiap

elemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan dari

elemen yang lain.

Program pemasaran terdiri dari sejumlah keputusan tentang

kegiatan pemasaran yang meningkatkan nilai-nilai untuk digunakan.

Kegiatan-kegiatan pemasaran tampil dalam semua bentuk. Suatu

lukisan tradisional tentang kegiatan pemasaran, yang telah

didefinisikan sebagai perangkat alat pemasaran yang digunakan

perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya. McCarthy

mengklafikasikan alat-alat ini menjadi kelompok besar, yang dia sebut

empat P tentang pemasaran: produk (product), harga (price), tempat

(place), dan promosi (promotion).8

8Lihat, Philip Koltler Kevin Lane Keller,Manajemen Pemasaran edisi 12, (Indonesia:
PT. Macanan Jaya Cemerlang 2007),  h.  23
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a) Product (Produk).

Produk adalah sesuatu yang dihasilkan dan akan

ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada konsumen, yang dapat

ditrima oleh pasar sehingga dapat bersaing di pasar.

Adapun mennurut Kotler produk adalah sesuatu yang dapat
ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan
atau di konsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan
kebutuhan konsumen.9

Jika dilihat dalam perspektif syariah, suatu produk yang

akan dipasarkan atau ditukarkan harus produk yang halal dan

memiliki mutu dan kualitas yang terbaik, bukan sebaliknya demi

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk laku

menurunkan kualitas produk. Dan kualitas mutu produk yang

akan dipasarkan harus mendapat persetujuan bersama antara

kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli produk tersebut.

Sebagaimana sabda Nabi saw., dari Abu Huraira:

اْلُغَرِر. (رواهُ عن أَبِي ھُرْیَرةَرِضَي هللاُّ قال:أَنَّ النَّبِيَّ صلى هللا على وسلم نَھَى عن بَْیِع اْلَحَصاة َوَعْن بَْیِع 

( 10اْلَجَماَعةُ إِالَّ اْلبَُخاِريَّ

Artinya:
Dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan,’’Nabi saw., melarang jual beli
dengan menggunakan kerikil dan jual beli barang yang menggandung unsur
penipuan(samar).’’(HR.Jama’ah kecuali Al bukhari).

b) Price (Harga)

Harga menggambarkan besarnya rupiah yang harus

dikeluarkan seorang konsumen untuk memperoleh satu buah

9Kotler Armastrong, prinsip-prinsip Pemasaran edisi delapan  jilid 1, (Jakarta: Erlangga
2001), h. 9-10

10Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, jilid III, (Riyadh: Dar al-Risalah, 2009), h. 337
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produk dan hendaknya harga akan dapat dijangkau oleh

konsumen.

Harga merupakan satu elemen marketing mix yang memiliki
peranan penting bagi suatu perusahaan, karena harga menempati
posisi khusus dalam marketing mix, serta berhubungan erat
dengan elemen lainnya. Beberapa factor yang perlu
dipertimbangkan dalam melaksanakan kebijaksanaan harga
adalah menempatkan harga dasar produk, menentukan potongan
harga, pembiayaan ongkos kirim, dan lain-lain yang berhubungan
dengan harga.11

Harga merupakan nilai dari suatu barang, jadi harga dapat

dijadikan sebagai tolak ukur suatu produk. Perusahaan dalam

menetukan harga produknya harus berdasarkan berbagai

pertimbangan, karena harga suatu produk akan berdampak secara

langsung terhadap perkembangan perusahaan.

Menurut Philip Kotler dalam bukunya, Penetapan harga

merupakan suatu masalah jika perusahaan akan menetapkan harga

untuk pertama kalinya. Ini terjadi ketika perusahaan

mengembangkan atau memperoleh produk baru, ketika akan

memperkenalkan produknya kesaluran distribusi baru atau daerah

baru, ketika akan melakukan penawaran atas suatu perjanjian

kerja baru.

Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa ada dua faktor utama
yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yakni
faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. Faktor
internal perusahaan mencakup tujuan pemasaran perusahaan,
strategi bauran pemasaran, biaya, dan organisasi. Sedangkan

11Ita Nurcholifah, Setrategi Marketing Mix Dalam Perspektif Syariah (Jurnal Katulistiwa
IAIN Pontianak 2014), h. 80
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faktor lingkungan eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan,
persaingan, dan unsur-unsur lingkungan lainnya.12

Bagi para pengusaha perumahan (developer), menentukan

harga jual rumah merupakan salah satu hal yang harus dilakukan

sebelum memasarkan rumah yang akan dijual. Menentukan harga

jual rumah bisa dikatakan lumayan sulit bagi masyarakat biasa,

karena selain harganya yang variatif, harga rumah juga relatif

tidak standar. Berbeda dengan produk investasi lain yang harga

jualnya relatif sama, harga jual rumah bisa berbeda-beda

tergantung pada lokasi tempat rumah dibangun dan kondisi fisik

dari rumah tersebut. Semakin bagus kondisinya atau semakin

strategis, maka harga jual rumah semakin mahal.

Faktor yang mempengaruhi tingkat harga.

1. Pengaruh nilai unik, pembeli kurang peka terhadap harga jika

produk tersebut lebih bersifat unik.

2. Pengaruh kesadaran atas produk pengganti, pembeli semakin

kurang peka terhadap harga jika mereka tidak menyadari

adanya produk pengganti.

3. Pengaruh perbandingan yang sulit, pembeli semakin kurang

peka terhadap harga jika mereka dapat dengan mudah

membandingkan kualitas barang pengganti.

12Kotler Armastrong, prinsip-prinsip Pemasaran edisi delapan  jilid 1, (Jakarta: Erlangga
2001), hal. 341
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4. Pengaruh pengeluaran total, pembeli semakin kurang peka

terhadap harga jika pengeluaran tersebut semakin rendah

dibandingkan total pendapatan.

5. Pengaruh manfaat akhir, pembeli semakin kurang peka

terhadap harga jika pengeluaran tersbut semakin kecil

dibandingkan biaya total produk akhirnya.

6. Pengaruh biaya yang dibagi, pembeli semakin kurang peka

terhadap harga jika sebagian biaya ditanggung pihak lain.

7. Pengaruh investasi tertanam, pembeli semakin kurang peka

terhadap harga jika produk tersebut digunakan bersama

dengan aktiva yang telah dibeli sebelumnya.

8. Pengaruh kualitas harga, pembeli semakin kurang peka

terhadap harga jika produk tersebut dianggap memiliki

kualitas.

9. Pengaruh persediaan, pembeli semakin kurang peka terhadap

harga jika mereka tidak dapat menyimpan produk tersebut.13

Strategi penentuan harga lainya adalah strategi harga leder

price adalah penetapan harga lebih rendah dari pada harga pasar atau

harga normal untuk meninggakatkan omset penjualan atau pembeli.

Dan penentuan harga diskon atau potongan harga adalah strategi

memberikan potongan harga dari harga yang telah ditetapkan dengan

tujuan meningkatkan penjualan produknya. Potongan harga pada

13Lihat, Philip Kotler, Manajemen Pemasaran di Indonesia, , (Jakarta:PT. Macanan Jaya
Cemerlang 2002), h. 522
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umumnya diberikan dalam bentuk kuantitas, dan pembayaran tuanai

cash.

c) Promotion (Promosi)

Promosi merupakan usaha-usaha perusahaan untuk memudahkan

konsumen mengenali produknya. Promosi sering dikenal sebagai

komunikasi pemasaran.

Promosi pemasaran berperan bagi perusahaan produk dan jasa,

tidak hanya sekedar memberikan informasi penting mengenai produk

dan jasa yang ditawarkan perusahaan, tetapi juga sangat bermanfaat

untuk mempengaruhi dan membujuk konsumen untuk membeli

produk dan jasa perusahaan dibanding pesaing. Untuk melakukan

promosi ini dengan optimal perusahaan jasa dapat menggunakan

bauran promosi yang terdiri dari periklanan (advertising), penjualan

langsung (personal seling), promosi penjualan (seles promotion), PR

(pablic relation), informasi dari mulut ke mulut (word of mouth),

pemasaran langsung (directmarketing), dan publikasi.

Promosi merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk
memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kepada
masyarakat sebagai pasar sasaran produk tersebut. Sebagus apapun
produk tersebut, tetapi jika tidak dikenal oleh konsumen maka produk
tersebut tidak akan diketahui manfaatnya dan tentu saja konsumen
tidak berminat untuk membelinya. Untuk itu perusahaan harus
melakukan suatu promosi agar produknya dapat dikenal masyarakat
luas.14

14Ita Nurcholifah, Strategi Marketiing Mix Dalam Perpektif Syariah (Jurnal Katulistiwa
IAIN Pontianak 2014),  h. 82
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Promosi dalam perspektif syariah merupakan suatu upaya

penyampaian informasi yang benar tentang produk barang atau jasa

kepada calon konsumen atau pelanggan. Berkaiatan dengan hal itu

maka ajaran Islam sangat menekankan agar menghindari unsur

penipuan atau memberikan informasi yang tidak benar bagi para calon

konsumen atau pelanggan

Dalam sebuah hadits disebutkan:

ثَنِي یَْحیَى ْبُن أَیُّوَب َوقُتَْیبَةُ َواْبُن ُحْجٍر َجِمیًعا َعْن إِْسَمِعیَل ْبِن َجْعفٍَر قَاَل اْبُن أَیُّوَب َحدَّ  ثَنَا إِْسَمِعیُل قَاَل َحدَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َمرَّ َعلَى ُصْبَرِة طََعاٍم فَأَْدَخَل یََدهُ أَْخبََرنِي اْلَعَالُء َعْن أَبِیِھ َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ أَ  ِ َصلَّى هللاَّ نَّ َرُسوَل هللاَّ

 ِ َماُء یَا َرُسوَل هللاَّ َق قَاَل أَفََال َجَعْلتَھُ فَوْ فِیھَا فَنَالَْت أََصابُِعھُ بَلًَال فَقَاَل َما ھََذا یَا َصاِحَب الطََّعاِم قَاَل أََصابَْتھُ السَّ

15الطََّعاِم َكْي یََراهُ النَّاُس َمْن َغشَّ فَلَْیَس ِمنِّي (روه مسلم)

Artinya:
Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta
Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah
menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku
al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati
setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya,
kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau
bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab,
"Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: ‘’
Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga
manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku’.”
(HR. Muslim).

Hadits di atas dapat menjadi acuan bagi upaya promosi yang

dilakukan oleh perusahaan baik dalam hal menjual produk atau jasa ke

publik agar memberikan informasi yang benar dan akurat, sehingga

15Abu al-Abbas al-Bushairi, Misbah al-Zujah, Jilid III, (Beirut: Dar al-arabiyyah, 1403),
h. 60
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tidak mengandung unsur penipuan yang dapat merugian konsumen

atau pelanggan.

d) Saluran Distribusi (Place)

Menurut Ali Hasan Saluran pemasaran merupakan basis lokasi kantor
operasional dan administrasi perusahaan yang memiliki nilai strategis
yang memperlancar dan mempermudah penyampaian produk dari
produsen kepada konsumen melalui transaksi perdagangan.16

Tempat merupakan salah satu pendukung distribusi, berkaitan

dengan kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Semakin

strategis tempat dimana produk tersedia dalam sejumlah saluran

distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen dapat dengan

mudah memperoleh suatu produk, maka pemasaran akan mudah

ditrima oleh pembeli.

Empat P menggambarkan penjualan tentang alat pemasaran yang

tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Dari sudut pandang pembeli, setiap

alat pemasaran, dirancang untuk menyerahkan manfaat pelanggan. Robert

Lauterborn mengemukakan bahwa empat P penjualan berhubungan

dengan empat C pelanggan.

Empat P penjualan harus memiliki hubungan dengan empat C yaitu

ketika menentukan produk harus mampu menjadi solusi bagi pembeli,

ketika menentukan harga dari produk sesuai dengan biaya yang di miliki

oleh pelanggan, kemudian tempat harus dapat memberikan kenyaman

kepada pelanggan, begitu pula dengan promosi harus menggunakan

komunikasi yang baik sehingga dapat ditrima oleh pelanggan.

16Ali Hasan, Marketing, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), h.  438
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Perusahan yang menang nantinya adalah perusahaan yang dapat

memenuhi kebutuhan pelanggan secara ekonamis dan nyaman dan dengan

komunikasi yang efektif.17

b. Sekmentasi Pasar

Segmentasi pasar (marketing segmentation) merupakan suatu langkah

awal pemasaran (marketing) untuk membagi-bagi berbagai macam

konsumen yang ada di pasar dan memilih salah satu bagian dari segmen

tersebut yang akan dijadikan target pemasaran (Marketing Target).

Pasar yang besar memiliki berbagai macam pembeli. Tiap-tiap pembeli

pada umumnya dalam motif dan prilaku maupun kebiasaan pembeli

mempunyai ciri masing-masing. Perbedan motif dan prilaku ini

menunjukkan bahwasannya pasar suatu produk ini heterogen dengan

jumlah konsumen yang sangat banyak serta mempunyai ragam kebutuhan,

keinginan, kemampuan pembeli dan prilaku serta tuntutan pembeli. Maka

sangat sulit bagi perusahaan untuk melayani seluruh pasar dengan

konsumen berbeda-beda.

1) Definisi Sekmentasi Pasar

Berikut ini beberapa pengertian segmentasi pasar menurut para ahli:

Menurut Gitosudarno segmentasi pasar adalah usaha untuk
mengelompokkan pasar, dari pasar yang bersifat heterogen menjadi
bagian-bagian pasar yang memiliki sifat yang homogeny.18

Menurut Amstrong segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar
ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin
menghendaki pemasaran atau produk yang terpisah.19

17Lihat, Philip Koltler Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaranedisi 12, (Indonesia:
PT. Macanan Jaya Cemerlang 2007), h. 24

18Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran, edisi pertama, cetakan keempat.
(Yokyakarta: BPFE, 2008), h. 35
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Dari penjelasan para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa

sekmentasi pasar adalah pembagian pasar ke dalam kelompok-

kelompok pasar yang memiliki perbedaan kebutuhan, kemampuan,

karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar

tertentu.

2) Jenis-jenis segmentasi pasar

Pengadaan segmentasi pasar, maka pembagiannya dibagi

berdasarkan sembilan kategori:

1. Segmentasi Pasar berdasarkan Geografi

Segmentasi pasar ini, dibagi ke dalam beberapa bagian

geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi

yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target

operasi perusahaan.

2. Segmentasi Pasar berdasarkan Demografi

Pada segmentasi ini pasar dibagi menjadi kelompok-

kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat

ekonomi, dan tingkat pendidikan.

3. Segmentasi Pasar berdasarkan Psikografi

Segmentasi psikografi menelaah bagaimana konsumen

dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimuli

pemasaran.

19Philip Kotler dan Gary Armstrong. Dasar-dasar Pemasaran. Edisi Bahasa Indonesia.
Jilid 1 dan 2. (Jakarta: Erlangga,1997), h. 227
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4. Segmentasi Pasar berdasarkan Sociocultural

Sebagai dasar lebih lanjut untuk segmentasi pasar,

segmentasi sosiokultural yang memiliki variabel sosiologis

(kelompok) dan antropologis (budaya) dibagi dalam segmen yang

sesuai tahap pada: daur hidup keluarga, kelas social, budaya dan

sub budaya, serta, lintas budaya atau segmentasi pemasaran global

5. Segmentasi Pasar berdasarkan hubungan secara ekstrim

Merupakan bentuk efektif segmentasi bagi penggunaan

merek, seperti:

a. Tingkat penggunaan: beda segmentasi terletak pada

pengguna berat, pengguna sedang, dan pengguna ringan.

Bukan pengguna sebuah produk, jasa, atau merek khusus.

b. Tingkat kesadaran: kesadaran konsumen pada produk,

kesiapan membeli produk, atau apakah konsumen

membutuhkan informasi tentang produk tersebut.

c. Loyalitas merek: Loyalitas konsumen pada merek dijadikan

perusahaan sebagai identifikasi karakteristik konsumen

dimana mereka bisa langsung menjadi pendukung promosi ke

orang dengan karakteristik yang sama namun dengan

populasi yang lebih besar.

6. Segmentasi berdasarkan situasi penggunaan

Kesempatan atau situasi bisa menentukan apakah

konsumen akan membeli atau mengkonsumsi. Segmentasi ini
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dibuat untuk membantu perusahaan memperluas penggunaan

produk.

7. Segmentasi berdasarkan benefit

Bentuk segmentasi yang mengklasifikasikan pembeli sesuai

dengan manfaat berbeda yang mereka cari dari produk merupakan

bentuk segmentasi yang kuat. Sebuah studi yang melakukan

pengujian apakah yang mengendalikan preferensi konsumen

terhadap micro atau craftbeer, teridentifikasi lima keuntungan

strategic brand, yaitu:

a. Fungsional (contoh kualitas)

b. Nilai uang

c. Manfaat sosial

d. Manfaat emosi positif

e. Manfaat emosi negatif

8. Segmentasi hybrid

Segmen ini dibentuk berdasarkan kombinasi beberapa

variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Sebagai

contoh segmen geodemografis, sangat berguna untuk menemukan

prospek terbaik bagi seorang pengiklan atau pemasar dalam

menemukan kepribadian, tujuan, dan ketertarikan dan diisolasikan

dimana mereka hidup.
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9. Segmentasi Pasar berdasar Tingkah Laku

Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan,

sikap, penggunaan, atau reaksi pembeli terhadap suatu produk.20

3) Syarat Segmentasi Pasar yang Efektif

Diantara segmen pasar yang ada terdapat segmen yang menarik

(attractive segment) yaitu segmen pasar yang belum terlayani, atau

sudah terlayani tetapi kurang baik. Disamping memperhatikan segmen

pasar yang menarik tersebut, masih ada faktor-faktor yang harus

dipertimbangkan untuk menunjang usaha segmentasi secara efektif.

Adapun syarat segmentasi pasar yang efektif adalah sebagai

brikut:

1. Measurability yaitu tersedianya tingkat informasi mengenai sifat-
sifat pemtieli, sejauh mana syarat-syarat tersebut dapat diukur, baik
secara kualaatif maupun secara kualitatif.

2. Accessbility yaitu tingkat dimana perusahaan itu secara efektif
memusatkan usaha pemasarannya pada segmen yang telah dipilih.

3. Substantiality yaitu segmen yang dipilih tersebut cukup luas bagi
pemasaran tersendiri, sehingga mendatangkan keuntungan jangka
panjang bagi perusahaan.

4. Actionability yaitu sejauh apa program yang efektif dapat
dirancang untuk menarik dan melayani segmen-segmen tersebut.21

Segmentasi akan menjadi peran yang sangat membatu dalam

proses pemasaran, ketika dapat memenuhi syarat-syarat sekmentasi

diatas. Syatrat-syarat segmentasi pasar sangat membentu dalam

pemasaran, karena dalam segmentasi pasar memberikan kemudahan

dalam pemsaran, dengan mengukur daya beli, jangkauan pasar,

pendapatan laba, dan pelaksanaannya.

20Michael Porter, Strategi Bersaing. (Jakarta: Erlangga 2000), h. 48
21Ibid, h. 51
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4) Manfaat segmentasi pasar

Banyaknya karakter pembeli yang terdapat di pasar, maka

segmentasi pasar perlu dilakukan, berikut adalah manfaat dan tujuan

secara lebih detail:

1. Pasar lebih mudah dibedakan

Sangat sulit bagi perusahaan untuk terus-menerus mengikuti

selera konsumen yang selalu berkembang dikeadaan pasar yang

heterogen. Oleh karenanya perusahaan cenderung mencari

kelompok konsumen yang sifatnya homogen agar lebih mudah

untuk memahami selera konsumen, agar produk yang dihasilkan

perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan

konsumen sehingga produk yang dibuat pun dapat diterima dengan

baik oleh konsumen.

2. Pelayanan lebih baik

Ada empat hal penting yang diinginkan oleh konsumen dalam

memenuhi kebutuhannya, yaitu kualitas, harga, pelayanan, dan

ketepatan waktu. Namun dari keempat hal penting itu, pelayanan

merupakan hal yang paling dominan. Sedang harga dan kualitas

seringkali menjadi nomor dua dibanding pelayanan. Oleh karena

itu segmentasi pasar harus dilakukan agar bisa memberikan

pelayanan yang mengarah dan tepat kepada pasarnya.
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3. Strategi pemasaran lebih terarah

Dengan melayani pasar yang sifatnya homogen, maka dalam

merencanakan strategi pemasaran, penyusunan bauran pemasaran

(marketing mix) yang meliputi produk, harga, distribusi, dan

promosinya dapat lebih terarah dan lebih tajam.

4. Menemukan peluang baru

Perusahaan yang memiliki pemahaman atas segmen pasar yang

baik tentunya akan sampai pada titik dimana ia menemukan

peluang, meski peluang yang ditemukan tidak selalu besar.

5. Faktor penentu desain

Dengan adanya pemahaman terhadap kebutuhan segmen-

segmen pasar, maka pemasar dapat mendesain produk sesuai

dengan kebutuhan segmen tersebut dan desain yang dibuat pun

lebih responsif terhadap kebutuhan pasar.

6. Strategi komunikasi lebih efektif

Komunikasi bisa menjadi efektif apabila komunikator tahu

persis siapa komunikan yang diajak berkomunikasi olehnya; apa

kesukaan, kebiasaan, latar belakang, dan lain sebagainya. Dalam

hal ini perusahaan sebagai komunikator akan berkomunikasi

dengan cara yang berbeda-beda dan melalui media yang berbeda

pula yang disesuaikan kepada segmen pasar yang ditargetnya.
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7. Melihat kompetitor dengan segmen yang sama

Dengan mengetahui siapa yang menjadi segmen bagi sebuah

perusahaan, tentunya perusahaan itu juga bisa melihat apabila ada

perusahaan-perusahaan lain (perusahaan kompetitor) yang

menawarkan produk/jasa yang sama, yang juga menargetkan

segmen pasar yang sama dengan yang ditargetnya, dan kegiatan

apa saja yang dilakukan perusahaan-perusahaan kompetitor itu

untuk merebut perhatian pasar dalam usaha memenuhi kebutuhan

segmen pasar tersebut.

8. Evaluasi target dan rencana bisnis

Setelah mengetahui siapa dan bagaimana karakteristik segmen

pasar yang ditarget, maka perusahaan bisa melakukan evaluasi atas

efektif tidaknya kegiatan pemasaran yang sudah dilakukan selama

periode tertentu, apakah sudah sesuai dengan karakteristik pasar

yang ditargetkan, dan juga perusahaan bisa mempelajari apa yang

lebih dan kurang dari strategi yang sudah berjalan, untuk dibuat

perencanaan bisnis selanjutnya di depan.22

4. Pemasaran dalam Ekonami Syariah

Syariah marketing adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari

suatu inisiator kepada stakeholden-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya

dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. Definisi

22Lihat, Philip Kotler dan Gary Armstrong. Dasar-dasar Pemasaran. Edisi Bahasa
Indonesia. Jilid 1 dan 2. (Jakarta: Erlangga,1997), h. 230
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di atas berdasarkan pada salah satu ketentuan dalam berbisnis islam yang

tertuang dalam kaidah fiqh yang mengatakan, “Al-muslimûna „alâ

syurûthihim illa syarthan ẖarrama ẖalâlan aw aẖalla ẖarâman” yang

artinya kaum muslim terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis yang

mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram. Selain itu, kaidah fiqh lain mengatakan “Al-

ashlu fil-mu‟âmalah al-ibâẖah illâ ayyadulla dalῖlun „alâ tahrῖmihâ”

yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah (bisnis) boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya23. Ada empat

karakteristik syariah marketing yang dapat menjadi panduan bagi para

pemasar, yaitu :

a. Teitis (Rabbâniyah)

Salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam
pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang
religius (dῖniyyah). Jika seorang pemasar syariah meyakini bahwa
hukum-hukum syariat yang bersifat teitis atau bersifat ketuhanan ini
adalah hukum 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, karena merasa cukup
akan segala kesempurnaan dan kebaikan-Nya, dia rela
melaksanakannya.24

Dari hati yang paling dalam, seorang pemasar syariah

meyakini bahwa Allah swt., akan selalu dekat dan mengawasinya

ketika dia sedang melaksanakan segala macam bentuk bisnis. Dia pun

yakin bahwa Allah swt., akan meminta pertanggungjawaban darinya

23Lihat, Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing,
(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), h. 26-27.

24Ibid, h. 28
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atas pelaksanaan syariat itu dihari kiamat. Hal ini sesuai dengan

firman Allah dalam QS. Al-Zalzalah/99:7-8

                    
Terjemahnya:

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya Dia akan
melihat (balasan)nya. Dan Barang siapa yang mengerjakan kejahatan
sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.(QS.al-
Zalzalah/99:7-8)25

Segala tindakan dan perbuatan itu ada balasannya, yang baik akan

dibalas dengan yang baik, begitu pula yang buruk akan dibalas dengan

keburukan. Sekecil apapun peruatan itu akan ada balasannya,

sekalipun itu sekecil barang yang hampir tidak terlihat oleh kasap

mata.

b. Etis (Akhlâqiyyah)

seluruh aspek kegiatanya. Sifat etis ini sebenarnya merupakan turunan
dari Keistimewaan lain dari pemasaran syariah selain karena teistis
(rabbâniyyah), juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak
(moral, etika) dalam sifat teitis (rabbâniyyah).Dengan demikian
syariah marketing adalah konsep pemasaran yang sangat
mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apapun
agamanya, karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat
universal, yang diajarkan oleh semua agama.26

Sudah sepatutnya panduan bagi pemasaran syariah untuk

selalu memelihara moral dan etika dalam setiap tutur kata, perilaku,

dan keputusan-keputusannya, untuk mencapai tujuan suci ini, Allah

swt., memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut

meliputi segala sesuatu yang dibutuhan manusia, baik akidah, akhlak

25Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),
h. 599

26Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: PT
Mizan Pustaka, 2006), h. 32-33.
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(moral, etika) maupun syariah. Dua komponen pertama, akidah dan

akhlak (moral, etika) bersifat konstan, keduanya tidak mengalami

perubahah apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat.

c. Realistis (Al-Wâqi‟iyyah)

Pemasaran Syariah bukanlah konsep eksklusif, fanatik, anti
modernitas, dan kaku. Pemasaran Syariah adalah konsep pemasaran
yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah
Islamiyah yang melandasinya.27

Pemasar syariah adalah para pemasar profesional dengan

penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja, apa pun model atau gaya

berpakaian yang dikenakannya. Mereka bekerja dengan professional

dan mengedepankan nilai-nilai religius, kesalehan, aspek moral, dan

kejujuran dalam segala aktifitas pemasarannya. Ia tidak kaku, tidak

eksklusif, tetapi sangat fleksibel dan luwes dalam bersikap dan

bergaul. Ia sangat memahami bahwa dalam situasi pergaulan di

lingkungan yang sangat heterogen, dengan beragam suku, agama, dan

ras, adalah ajaran yang diberikan oleh Allah swt., dan dicontohkan

oleh Nabi untuk bisa bersikap lebih bersahabat, santun, dan simpatik

terhadap saudara-saudaranya dari umat lain.

Fleksibilitas atau kelonggaran sengaja di berikan oleh Allah

swt., agar penerapan syariah senantiasa realistis (Al-Wâqi‟iyyah) dan

dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan firman

Allah swt., sebagai berikut dalam QS. Al-Maidah/5:101

27Ibid. h. 35.
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Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada
Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu
dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan
diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S Al-Ma’idah/5:101)28

d. Humanistis (Al-Insâniyyah)

Keistimewaan pemasaran syariah yang lain adalah sifatnya yang
humanistis yang universal. Pengertian humanistis adalah bahwa
syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat
kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat
kehewanannya dapat terkengkang dengan panduan syariah. Sehingga
diharapkan menjadi manusia yang terkontrol dan seimbang. Bukan
manusia yang serakah, yang menghalalkan segala cara untuk meraih
keuntungan yang sebesar-besarnya dan berbahagia di atas penderitaan
orang lain.29

Humanistis merupakan hubungan sosial manusia, yang diwujudkan

dalam bentuk saling menghargai dan saling menyayangi antara sesama

manusia, sebagaimana di jlaskan dalam firman Allah swt. QS. An-

Nisa/4:36

                       
                        
      

Terjemahnya:
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat,

28Kementerian Agama RI, al- Qur‟an dan Terjemahan Nya, (Jakarta: Lentera Abadi,
2010), h. 124

29Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: PT
Mizan Pustaka, 2006), h. 38.
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anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga
yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan
membangga-banggakan diri”. (Q.S an-Nisa/5:36)30

Dalil di atas menjelaskan bahwa manusia perlu memiliki rasa

saling menyayangi dengan berbuat baik antar manusia, dalam menjaga

persaudaraan antar manusia.

Sifat humanistis dan universal syariat Islam adalah prinsip

ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan antar manusia). Islam tidak

memperdulikan semua faktor yang membeda- bedakan manusia baik asal

daerah, warna kulit, maupun status sosial. Islam mengarahkan seruannya

kepada seluruh manusia, bukan kepada sekelompok orang tertentu, atas

dasar ikatan persaudaraan antar sesama manusia. Mereka semua adalah

hamba tuhan yang maha esa, yang telah menciptakan dan

menyempurnakan mereka.Mereka semua adalah anak dari seorang laki-

laki dan anak seorang perempuan (Adam dan Hawa). Status mereka

sebagai hamba Tuhan dan anak Adam telah mengikatkan tali persaudaraan

di antara mereka.

30Kementerian Agama RI, al- Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lentera Abadi,
2010), h. 84
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BAB III

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai

kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di

masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Sebagaimana menurut Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptip berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.1

Menurut Husain Insawan dalam bukunya menjelaskan “hal-hal yang
tersebut (fakta kualitatatif) tidak bisa diungkapkan oleh sebuah penelitian
yang berlatar belakang laboratorium, karena itu dalam khasanah penelitian
kualitatif, sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang
bersifat alamiah secara holistik, penelitian kulitataif bukan hanya
menggambarkan variabel-variabel tunggal melainkan dapat mengungkap
hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.2

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan, sejak dinyatakan

lulus dalam seminar proposal penelitian yaitu pada bulan Juli sampai

bulan Agustus 2017.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada usaha properi Naswa Residance yang

beralamat di Jl. Sao-Sao No. 258 Kota Kendari.

1 Lexi J Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
2005), h. 3.

2Husain Insawan, Metode Studi Islam Multi Pendidikan dan Model, (Kendari: SG, 2007),
h. 108


