
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan dunia usaha serta semakin kompleksnya sistem 

perekonomian dewasa ini menyebabkan perusahaan-perusahaan mengalami 

tantangan dalam menjual produknya di pasar. Munculnya persaingan-persaingan 

diantara produsen dalam memasarkan produk mereka ke pasaran merupakan 

persoalan yang mutlak dan merupakan tantangan yang tidak dapat dihindarkan 

oleh pimpinan perusahaan. Dengan banyaknya perusahaan yang memproduksi 

barang dan jasa mau tidak mau akan melahirkan kondisi yakni persaingan yang 

ketat dalam pemasaran produk tersebut, dan tentu yang dapat unggul dalam 

persaingan ini akan ditentukan oleh sistem dan strategi yang paling efektif dan 

efisien (Masnah dkk, 2012: 58). 

Rumah Sehat Herbalife adalah wadah bagi member yang telah mendapatkan 

wewenang dari perusahaan herbalife untuk melakukan penjualan dan pembinaan 

terhadap member yang disponsorinya, sedang Club Haryati merupakan identitas 

bagi rumah sehat yang dijalankan oleh member yang bersangkutan. Jadi rumah 

sehat Club Haryati adalah identitas wadah yang didapat member dari perusahaan 

Herbalife untuk melakukan penjualan serta pembinaan terhadap member yang 

disponsorinya.  

Keputusan pembelian konsumen merupakan salah satu hal penting yang 

harus diperhatikan oleh para pemasar. Banyaknya produk-produk yang 

bermunculan mengharuskan pemasar sebagai pihak yang menawarkan berbagai 

produk kepada konsumen dapat menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar 
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perilaku keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk. Faktor yang 

akan menentukan apakah dalam jangka panjang perusahaan akan memperoleh 

keuntungan atau tidak adalah banyak sedikitnya yang akan diterima konsumen 

dari produk yang ditawarkan (S. Daroni dan Sri Hardjanti Santosa, 1992: 19) .  

Keberhasilan suatu perusahaan dinilai berdasarkan keahliannya dalam 

mengendalikan strategi pemasaran yang dimiliki. Salah satu strategi pemasaran 

perusahaan yang paling sering digunakan untuk mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian adalah bauran pemasaran.  

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai pasar sasaran. Bauran pemasaran 

diklasifikasikan menjadi empat kelompok luas yang disebut juga 4P yaitu product 

(produk), price (harga), place (distribusi) dan promotion (promosi), (Lia Afiani et 

al, 2014: 3). 

Kotler memberikan definisi mengenai bauran pemasaran sebagai: Bauran 

pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan 

product, price, promotions, place yang dipadukan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran (Philip Kothler, 2004: 

18). 

Sementara Saladin memberi definisi “ Bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan oleh 

perusahaan sebagai bagian dalam upaya mencapai tujuan pada pasar sasaran”. 

Sehingga bauran pemasaran dapat diartikan sebagai perpaduan seperangkat 

alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan oleh perusahaan sebagai bagian 
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dalam upaya mencapai tujuan pada pasar sasaran (Siti Khalimah dan Nur Fadilah, 

2017: 14). 

Islam mengatur pula 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 diperbolehkan 

(Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, 2006: 13). 

Islam juga menganjurkan dalam menjalankan strategi pemasaran produk, 

tentunya pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan produk-produknya 

dengan jujur dan tidak berbohong dan menipu, dan harus menjadi komunikator 

yang baik yang bisa bisa berbicara benar dan bijaksana kepada kosumen. Kalimat-

kalimat yang keluar dari ucapan seorang pemasar seharusnya berbobot. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan 

Konsumen dalam Membeli Produk Herbalife pada Club Haryati (Rumah Sehat 
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Herbalife) Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka penulis 

dapat mengemukakan batasan masalah. Penelitian ini difokuskan untuk 

menjelaskan pengaruh produk (product), harga (price), promosi (promotion), 

dan tempat (place) yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian produk Herbalife pada Club Haryati (Rumah Sehat Herbalife) dalam 

perspektif Ekonomi Islam. 

1.3 Rumusan Masalah 

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah 

sebagai berikut :  

1. Apakah bauran pemasaran berpengaruh terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli produk Herbalife pada Club Haryati (Rumah Sehat 

Herbalife)?  

2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam dalam bauran pemasaran produk 

Herbalife pada Club Haryati (Rumah Sehat Herbalife)? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang 

sudah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah bauran pemasaran berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli produk herbalife pada Club Haryati 

(Rumah Sehat Herbalife). 
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2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif Ekonomi Islam dalam bauran 

pemasaran produk Herbalife pada Club Haryati (Rumah Sehat Herbalife). 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat Teoritis Hasil penelitian digunakan untuk memperdalam 

pengetahuan dibidang manajemen pemasaran, khususnya menganalisa 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan 

pembelian.  

Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasar pada 

disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya lingkup pemasaran 

syariah, dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek yang 

diteliti.  Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi atau bahan kajian dan sebagai acuan untuk memaknai kaitan 

antara bauran pemasaran dan keputusan pembelian.  

 

 


