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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Relevan 

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan 

berkaitan dengan masalah keputusan pembelian, maka penulis menemukan 

penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan bauran pemasaran 

terhadap keputusan pembelian. Namun demikian, ditemukan substansi yang 

berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud 

adalah:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Siti Ropiah, mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang berjudul 

“Marketing Mix in Islamic Perspective”. Penelitian ini menjelaskan 

bagaimana bauran pemasaran dalam perspektif Islam, yang dalam 

implementasinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku di muamalah, 

dimana aturan ini tidak merugikan konsumen dan produsen (Eva Siti 

Ropiah, 2016: 1). Persamaan penelitian antara penulis dengan  Eva  dapat 

dilihat dari variabel X penelitian saya ( bauran pemasaran)  sedangkan 

perbedaannya Eva hanya meneliti tentang bauran pemasaran dalam 

perspektif Islam sedangkan kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

kali ini ialah penulis menggabungkan antara dua teori yaitu teori bauran 

pemasaran konvensional dan teori bauran pemasaran Islam. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Trias Wida Pebri Anggraini, Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2019), dengan judul “Pengaruh Bauran 

Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Store Nike 

Tunjungan Plaza Surabaya”. Berdasarkan hasil penelitian Trias, harga 
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menjadi variabel yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap 

keputusan pembelian Konsumen pada Store Nike Tunjungan Plaza 

Surabaya (Trias Wida Pebri Anggraini, 2019: 17). Perbedaan penelitian 

antara penulis dengan penelitian Trias  dapat dilihat dari objek penelitiannya 

sedangkan kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini ialah 

penulis menggabungkan antara dua teori yaitu teori bauran pemasaran 

konvensional dan teori bauran pemasaran Islam 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yessy Br. Sembiring, Leonardus Ricky 

Rengkung, dan Agnes Estaphina Loho (2019), dengan judul “Pengaruh 

Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Dunkin 

Donuts Jalan Sam Ratulangi Kota Manado”. Hasil penelitian mereka, 

menunjukkan bahwa terdapadat dua variabel bauran pemasaran yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian yaitu variabel 

produk dan harga (Yessi Br. Sembiring dkk, 2019: 99). Perbedaan penelitian 

antara penulis dengan  penelitian Yessi dkk  dapat dilihat dari objek 

penelitiannya sedangkan kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

kali ini ialah penulis menggabungkan antara dua teori yaitu teori bauran 

pemasaran konvensional dan teori bauran pemasaran Islam. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Haris Hermawan, mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember (2015), dengan judul 

“Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan, Kepuasan dan 

Loyalitas Konsumen Dalam Pembelian Roti Ceria di Jember”. Dalam 

mengumpulkan data Haris menggunakan pendekatan Cross Sectional, yaitu 

data dikumpulkan satu kali dengan melakukan wawancara dengan salesman 
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Roti Ceria. Dalam penentuan sampel penelitian Haris meggunakan teknik 

accidental sampling yang berarti penelitian dilakukan secara langsung 

dengan mengabaikan status, nama atau julukan responden. Jumlah sampel 

dalam penelitian Haris sebanyak 260 Responden. Berdasarkan hasil 

penelitian Haris, variabel produk, distribusi dan promosi berpengaruh secara 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Variabel Produk dan Harga 

berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan. Kepuasan Pelanggan 

berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan pada Roti Ceria di Jember. 

Perbedaan penelitian antara penulis dengan  penelitian Haris  dapat dilihat 

dari objek penelitiannya sedangkan kebaruan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis kali ini ialah penulis menggabungkan antara dua teori yaitu teori 

bauran pemasaran konvensional dan teori bauran pemasaran Islam. 

2.2 Posisi Penelitian Saat Ini 

Tabel 2.1 

Posisi Penelitian Saat Ini 

No Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan/Perbedaan 

1. 
Marketing Mix in 

Islamic 

Perspective” 

Penelitian ini menjelaskan 

bagaimana bauran pemasaran 

dalam perspektif Islam, yang 

dalam implementasinya harus 

sesuai dengan aturan yang 

berlaku di muamalah, dimana 

aturan ini tidak merugikan 

konsumen dan produsen 

 Persamaan: Persamaan 

penelitian antara penulis 

dengan  Eva  dapat dilihat 

dari variabel X penelitian 

saya  yaitu ( bauran 

pemasaran) 

 Perbedaan : Eva hanya 

meneliti tentang bauran 

pemasaran dalam 

perspektif Islam. Dengan 

jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. 

2. 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran 

Terhadap 

Keputusan 

Harga menjadi variabel yang 

paling dominan memberikan 

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian Konsumen pada 

 Persamaan : terletak pada 

variabel X dan Y, dan uji 

yang digunakan adalah 
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Pembelian 

Konsumen pada 

Store Nike 

Tunjungan Plaza 

Surabaya (Trias 

Wida Pebri 

Anggraini, 2019) 

Store Nike Tunjungan Plaza regresi linear sederhana. 

 Perbedaan : Perbedaan 

penelitian antara penulis 

dengan penelitian Trias  

dapat dilihat dari objek 

penelitiannya sedangkan 

kebaruan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis 

kali ini ialah penulis 

menggabungkan antara 

dua teori yaitu teori 

bauran pemasaran 

konvensional dan teori 

bauran pemasaran Islam 

 

3. 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen di 

Dunkin Donuts 

Jalan Sam 

Ratulangi Kota 

Manado (Yessi 

Br. Sembiring 

dkk, 2019) 

Hasil penelitian mereka, 

menunjukkan bahwa terdapadat 

dua variabel bauran pemasaran 

yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian yaitu variabel 

produk dan harga 

 Persamaan : Terletak pada 

variabel penelitiannya  

 Perbedaan : Perbedaan 

penelitian antara penulis 

dengan penelitian Yessi 

dkk.  dapat dilihat dari 

objek penelitiannya 

sedangkan kebaruan 

penelitian yang dilakukan 

oleh penulis kali ini ialah 

penulis menggabungkan 

antara dua teori yaitu teori 

bauran pemasaran 

konvensional dan teori 

bauran pemasaran Islam 

4. Analisis Pengaruh 

Bauran 

Pemasaran 

Terhadap 

Keputusan, 

Kepuasan dan 

Loyalitas 

Konsumen Dalam 

Pembelian Roti 

Ceria di Jember 

(Haris 

Hasil penelitian Haris, variabel 

produk, distribusi dan promosi 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian 

Roti Ceria di Jember. 

 Persamaan: terletak pada 

variabel X  

 Perbedaan : Haris 

memiliki tiga variabel Y 

yang terdiri dari 

Keputusan, Kepuasan 

dan Loyalitas 

Konsumen. Sedangkan 

penulis hanya fokus pada 

Keputusan Pembelian.  
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Hermawan, 2015) 

 

2.3 Kajian Teori 

2.3.1 Bauran Pemasaran 

1. Menurut Sofjan Assauri bauran pemasaran merupakan strategi yang 

dijalankan perusahaan, berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan 

menyajikan penawaran produk pada segmen pasar tertentu. Yang merupakan 

sasaran pasarnya. Marketing mix kombinasi variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Keempat 

unsur atau variabel strategi acuan/bauran pemasaran adalah produk, harga, 

distribusi, dan promosi. Keempat strategi tersebut diatas saling mempengaruhi 

(Interplay), sehingga semuanya penting satu kesatuan yaitu bauran pemasaran 

(Sofjan Assauri, 2015: 197-198) . 

2. Menurut Sadono Sukirno dkk, mendefinisikan bauran pemasaran sebagai 

sekumpulan kegiatan yang saling berhubungan, yang disusun untuk tujuan 

mengetahui kebutuhan konsumen dan seterusnya, mengembangkan barang 

yang dibutuhkan, menentukan harganya, mendistribusikannya, serta 

mempromosikannya (Sadono Sukirno, 2004: 209). 

3. Menurut Hendro bauran pemasaran adalah sebuah peta ide dari strategi 

pemasaran yang perlu dipikirkan oleh perusahaan untuk mewujudkan strategi 

pembeda yang telah ditentukan, bauran pemasaran terdiri dari produk yang 

dijual, strategi promosi, penentu harga produk, tempat dan pelayanan yang 

digunakan (Hendro, 2011: 389). 
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4. Menurut Basu Swastha Marketing mix ini merupakan variabel-variabel yang 

dipakai oleh perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Variabel-variabel yang terdapat 

didalamnya adalah product, price, place dan promotion (Basu Swastha dan 

Irawan, 2001: 74). 

5. Menurut Kotler dan Amstrong bauran pemasaran adalah perangkat alat 

pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, product, price, place, promotion 

yang dipadukan oleh perusahaan untuk mengahasilkan respons yang diinginkan 

oleh pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya (Philip 

Kotler & Gary Amstrong, 2001: 71-72)  

Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan 

pelanggan untuk memperoleh produk. Tempat meliputi kegiatan perusahaan 

yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Promosi berarti 

aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan 

membelinya. Program pemasaran yang efektif memadukan semua elemen 

bauran pemasaran kedalam suatu progran pemasaran terintegrasi yang 

dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan dengan 

menghantarkan nilai bagi konsumen. Bauran pemasaran merupakan sarana 

taktis untuk positioning yang kuat dalam pasar sasaran Philip Kotler & Gary 

Amstrong, 2006: 62-63). 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan, diarahkan untuk dapat mencapai 

sasaran perusahaan yang dapat berupa tingkat laba yang diperoleh perusahaan 
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dalam jangka panjang dan share pasar tertentu serta total unit dan total volume 

penjualan tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu. Pengarah kegiatan 

pemasaran tersebut hanya mungkin dapat dilakukan dengan menetapkan garis-

garis besar pedoman atau patokan/panduan umum perusahaan dalam bidang 

pemasaran, yang sering dikenal dengan kebijakan pemasaran, yang 

menekankan pemberian pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, 

melalui kegiatan dan strategi pemasaran yang terpadu dan memungkinkan 

diperolehnya keuntungan/laba dalam jangka panjang. 

Berikut akan dijelaskan tentang keempat unsur bauran pemasaran: 

2.3.1.1 Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong, produk sebagai segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, 

dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Dari definisi tersebut dapat diketahui produk adalah sesuatu 

yang dihasilkan atau dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen untuk 

digunakan ataupun untuk dikonsumsi agar memenuhi kebutuhannya 

(Philip Kotler & Gary Amstrong, 1997: 274). 

Kotler dan Amstrong menambahkan komponen dan langkah-langkah 

untuk melakukan strategi bauran produk meliputi: 

1. Atribut Produk, terdiri dari beberapa unsur yang membentuk atribut 

produk:  

a. Mutu Produk, berupa kemampuan produk untuk melaksanakan 

fungsinya. Terrmasuk didalamnya keawetan, keandalan, ketepatan, 
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kemudahan dipergunakan dan diperbaiki serta atribut lainnya yang 

berkaitan dengan mutu. 

b. Sifat Produk, yaitu alat bersaing untuk membedakan produk 

perusahaan dengan perusahaan lainnya (diferensiasi produk) seperti 

cirri khas suatu produk. Rancangan produk, yaitu rancangan konsep 

yang bukan sekedar menguraikan tampilan produk, namun juga 

terkait dengan inti sebuah produk. 

2. Penetapan Merek, merek merupakan nama, istilah, tanda ataupun 

rancangan yang bertujuan sebagai pengenal suatu produk kepada 

konsumen dan pembeda dari produk pesaing. Dalam merancang 

produk, perusahaan harus menetapkan merek yang tepat agar bisa 

menarik konsumen untuk membeli produk serta menimbulkan kesan 

dibenak konsumen. 

3. Pengemasan, yaitu aktivitas merancang dan membuat wadah atau 

pembungkus suatu produk. Pengemasan bertujuan untuk melindungi 

produk itu sendiri, dengan adanya pengemasan akan membuat produk 

terlihat menarik. 

4. Pembuatan Label, label mempunyai fungsi sebagai identifikasi produk 

atau merek, mengklasifikasi produk, bersifat menguraikan beberapa hal 

mengenai produk serta label berfungsi untuk mempromosikan produk 

dengan gambar menarik. 

5. Pelayanan pendukung produk, merupakan penambahan pada produk 

actual (Philip Kotler & Gary Amstrong, 1997: 278-298). 
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2.3.1.2 Harga  

Harga merupakan salah satu unsur marketing mix. Harga didefinisikan 

sebagai jumlah uang yang dtagihkan untuk suatu produk atau jasa. Lebih 

luasnya yaitu jumlah dari nilai yang dipertukarkan konsumen untuk 

manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa, (Philip Kotler & 

Gary Amstrong, 1997: 340). 

Secara umum menurut Kotler & Amstrong, penetapan harga dibagi 

menjadi dua macam : 

1. Penetapan harga berdasarkan biaya, terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Penetapan harga cost plus, yaitu penetapan harga dengan 

menambahkan angka standar pada biaya produk. 

b. Penetapan harga titik impas (penetapan harga dengan laba sasaran), 

yaitu penetapan harga impas dengan biaya membuat dan 

memasarkan produk ataupun penetapan harga untuk menghasilkan 

laba sasaran. 

c. Penetapan harga berdasarkan nilai, yaitu menetapkan harga 

berdasarkan pada persepsi pembeli mengenai nilai dan bukan pada 

biaya penjual. 

2. Penetapan harga berdasarkan persaingan, merupakan metode penetapan 

harga dengan menggunakan harga pesaing, apakah dibawah, sama atau 

diatas harga pesaing. 

3. Penetapan harga menurut keadaan, yaitu penetapan harga dengan 

mengikuti harga kempetitor bukan dari faktor internal perusahaan. 



15 
 

4. Penetapan harga penawaran penutup, yaitu penetapan harga 

berdasarkan pendapat perusahaan mengenai bagaimana cara 

menetapkan harga pesaing, hal ini dipergunakan bila perusahaan 

mengikuti lelang untuk memperoleh pekerjaan (Philip Kotler & Gary 

Amstrong, 1997: 351). 

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau 

ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar 

memperolah hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa 

(Fandi Tjiptono, 2008: 151). 

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Konsep yang lain 

menunjukkan apabila harga sebuah barang yang dibeli oleh konsumen 

dapat memberikan hasil yang memuaskan, maka dapat dikatakan bahwa 

penjualan total perusahaan akan berada pada tingkat yang memuaskan, 

diukur dalam nilai rupiah, sehingga dapat menciptakan langganan (Basu 

Swastha, 1979: 148-149). Harga merupakan komponen yang berpengaruh 

langsung terhadap laba perusahaan.  

Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang terjual. 

Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya karena 

kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam 

kaitannya dengan efisiensi produksi. Penetapan harga mempengaruhi 

pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan 

harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. Tujuan 

strategi penetapan harga seharusnya mencerminkan apa yang ingin di 
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capai perusahaan dari produk atau jasa didalam pasar sasarannya. Apabila 

strategi bisnis, pasar sasaran, dan strategi penentuan posisi untuk produk 

semuanya didefinisikan dengan jelas, maka merumuskan tujuan dan 

kebijakan-kebijakan bagi unsur-unsur program pemasaran, termasuk harga 

menjadi relatif mudah (Harper W. Boyd, 1997: 3). Pada umumnya penjual 

mempunyai beberapa tujuan dalam penetapan harga produknya. Tujuan 

tersebut antara lain adalah (Basu Swastha, 1979: 149). 

1. Mendapatkan laba maksimum, dalam praktek terjadinya harga memang 

ditentukan oleh penjual dan pembeli. Makin besar daya beli konsumen, 

semakin besar pula kemungkinan bagi penjual untuk menetapkan 

tingkat harga yang lebih tinggi. 

2. Mendapatkan pengambilan investasi yang ditargetkan atau 

pengembalian pada penjualan bersih, harga yang dapat dicapai dalam 

penjualan dimaksudkan pula untuk menutup investasi secara berangsur-

angsur. Dana yang dipakai untuk mengembalikan investasi hanya bisa 

diambilkan darii laba perusahaan, dan laba hanya bisa diperoleh 

bilamana harga jual lebih besar dari jumlah biaya seluruhnya. 

3. Mencegah atau mengurangi persaingan, dapat diilakukan melalui 

kebijaksanaan harga. Hal ini dapat diketahui bilamana para penjual 

menawarkan barang dengan harga yang sama. Oleh karena itu 

persaingan hanya mungkin dilakukan tanpa melalui kebijaksanaan 

harga, tetapi dengan servis lain. 

4. Mempertahankan atau memperbaiki market share, hanya mungkin 

dilaksanakan bilamana kemampuan dan kapasitas produksi perusahaan 
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masih cukup longgar, disamping juga kemampuan dibidang lain seperti 

bidang pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Perusahaan kecil yang 

mempunyai kemampuan sangat terbatas, biasanya penentuan harga 

ditujukan untuk sekedar mempertahankan market share.  

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. 

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi dari harga, yaitu fungsi 

harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan 

berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat 

membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan 

daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli 

membandingkan harga dari berbagai alternatif tersedia, kemudian 

memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara 

objektif (Fandi Tjiptono, 2008: 152). 

2.3.1.3 Tempat  

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia 

bagi pelanggan sasaran (Philip kotler & gary Amstrong, 2008: 63). 

Tempat merupakan unsure lainnya yang digunakan dalam strategi 

marketing mix. Tempat merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan 
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atas saluran distribusi dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara 

penyampaian produk kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis, 

lokasi berhubungan dengan dimana perusahaan melakukan kegiatan 

operasional (Lupiyoadi, 2001: 61) 

Setelah barang selesai dibuat dan siap untuk dipasarkan, tahap 

berikutnya dalam proses pemasaran adalah menentukan metode dan rute 

yang akan dipakai untuk menyalurkan barang tersebut kepasar. Hal ini 

menyangkut masalah penentuan strategi penyaluran, termasuk pemilihan 

saluran distribusi, penanganan secara fisik, dan distribusi fisik. Saluran 

distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh 

produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke 

konsumen atau pemakai industri. Saluran distribusi ini merupakan suatu 

struktur yang menggambarkan alternatif saluran yang dipilih, dan 

menggambarkan situasi pemasaran yang berbeda oleh berbagai macam 

perusahaan atau lembaga usaha (seperti produsen, perdagangan besar, dan 

pengecer) (Basu Swastha, 1979: 190). 

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya 

sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat 

dibutuhkan). Dengan kata lain proses distribusi merupakan aktivitas 

pemasaran yang mampu: 
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1. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran 

yang dapat merealisasikan kegunaan/utilitas bentuk, tempat, waktu, dan 

kepemilikkan. 

2. Memperlancar arus saluran pemasaran (marketing channel flow) secara 

fisik dan non fisik. Yang dimaksud dengan arus pemasaran adalah 

aliran kegiatan yang terjadi diantara lembaga-lembaga pemasaran yang 

terlibat didalam proses pemasaran. Arus pemasaran tersebut meliputi 

arus barang fisik, arus kepemilikkan, arus informasi, arus promosi, arus 

negosiasi, arus pembayaran, arus pendanaan, arus penanggungan risiko, 

dan arus pemesanan (Fandi Tjiptono, 2008: 185),. 

Saluran distribusi, kadang-kadang disebut saluran perdagangan atau 

saluran pemasaran, dapat didefinisikan dalam beberapa cara. Umumnya 

definisi yang ada memberikan gambar tentang saluran distribusi ini 

sebagai suatu rute atau jalur. David A. Revzan mengatakan bahwa saluran 

merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen 

ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai.Definisi lain tentang 

saluran pemasaran ini dikemukakan oleh The American Marketing 

Association, yang menekankan tentang banyaknya lembaga yang ada 

dalam aliran/arus barang. Asosiasi tersebut menyatakan bahwa saluran 

merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar 

perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar dan pengecer, 

melalui sebuah komoditi, produk, atau jasa yang dipasarkan. 

Dikemukakan oleh C Walters, saluran adalah sekelompok pedagang dan 

agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan 
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nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu 

(Basu Swastha, 2001: 285-286). 

a. Fungsi Saluran Distribusi 

Fungsi saluran distribusi adalah memindahkan barang dari 

produsen kepada konsumen. Saluran distribusi mengatasi kesenjangan 

utama dalam waktu, tempat, dan kepemilikan. Anggota saluran 

pemasaran melaksanakan berbagai fungsi penting. Ada yang membantu 

menyelesaikan transaksi (Philip Kotler & Gary Amstrong, 1997: 6). 

1) Informasi, mengumpulkan dan mendistribusikan riset pemasaran serta 

informasi intelijen mengenai faktor dan kekuatan dalam lingkungan 

pemasaran yang dibutuhkan untuk merencanakan dan membantu 

pertukaran. 

2) Promosi, mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi 

persuasif mengenai suatu penawaran. 

3) Kontak, menemukan dan berkomunikasi dengan calon pembeli. 

4) Penyesuaian, membentuk dan menyesuaikan tawaran dengan 

kebutuhan pembeli, termasuk aktivitas seperti pembuatan, pemilahan, 

perakitan, dan pengemasan. 

5) Negosiasi, mencapai persetujuan mengenai harga dan persyaratan lain 

dari tawaran sehingga kepemilikan dapat dipindahkan.  

b. Cakupan Distribusi 

Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara disuatu 

wilayah atau market exposure. Tujuan dari strategi ini adalah melayani 

pasar dengan biaya yang minimal namun bisa menciptakancitra produk 
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yang diinginkan. Strategi ini ada tiga macam dan pemilihan masing-

masing strategi mensyaratkan pemahaman pemasar mengenai kebiasaan 

pembelian pelanggan, tingkat gross margin atau turn over, kemampuan 

retailer dalam memberi jasa dan menjual seluruh lini produk perusahaan 

serta kelas produk. 

1) Distribusi eksklusif, yaitu produsen hanya menunjuk satu orang 

perantara khusus untuk menyalurkan barangnya didaerah atau 

wilayah tertentu, dengan syarat perantara itu tidak boleh menjual 

produk produsen lain. Strategi ini membutuhkan adanya kemitraan 

yang kuat antara produsen dan perantara. Produk yang cocok untuk 

strategi ini adalah specialty product, shopping product, dan capital 

goods. 

2) Distribusi intensif, yaitu produsen berusaha menyediakan produknya 

di semua retail outlet yang mungkin memasarkannya. Convenience 

product dan industrial supplies umumnya didistribusikan secara 

intensif, misalnya permen, surat kabar, rokok, minuman ringan, alat 

tulis, dan lain-lain. Keuntugan dari strategi ini adalah produk 

perusahaan tersedia luas dipasar. 

3) Distribusi selektif, yaitu strategi menempatkan produk perusahaan 

dibeberapa retail outlet saja dalam suatu daerah tertentu. Hal ini 

dimungkinkan bila volume penjualan yang tinggi bisa diperoleh dari 

beberapa retail outlet saja, perantara yang digunakan memberikan 

kontribusi besar terhadap tujuan distribusi yang ditetapkan produsen. 

Produk yang didistribusikan adalah shopping goods atau bisa pula 
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material product, dan apabila produsen memerlukan perusahaan 

yang menjual sejumlah besar lini produk yang didukung jasa-jasa 

yang diperlukan ( Fandi Tjiptono, 2008: 208-209). 

2.3.1.4 Promosi 

Promosi ini merupakan salah satu variabel didalam marketing mix yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk dan 

jasanya. Istilah promosi ini digunakan secara sinonim dengan istilah 

penjualan meskipun yang dimaksud adalah promosi. Istilah penjualan itu 

hanya meliputi kegiatan pemindahan barang, jasa atau penggunaan 

penjualan, dan tidak terdapat kegiatan periklanan atau kegiatan lain yang 

ditujukan untuk mendorong permintaan. Penjualan hanya merupakan 

bagian dari kegiatan promosi. Istilah promosi dapat diartikan, promosi 

adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. Promosi adalah semua jenis kegiatan 

pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan produk (Basu 

Swastha dan Irawan, 2001: 349). 

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai intensif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang 

yang dibeli pelanggan (Fandi Tjiptono, 2008: 229).  

Promosi banyak diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk 

menerima produk, konsep, dan gagasan. Strategi promosi berarti sebuah 

program terkendali dan terpadu dari metode komunikasi dan material yang 
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dirancang untuk menghadirkan perusahaan dan produk-produknya kepada 

calon konsumen, menyampaikan ciri-ciri produk yang memuasakan 

kebutuhan untuk mendorong penjualan yang pada akhirnya memberi 

kontribusi pada kinerja laba jangka panjang (Harper W. Boyd dkk, 1997: 

65).  

Banyak pandangan telah diungkapkan dalam berbagai literatur tentang 

pengertian promosi. Ben M. Enis mengemukakan bahwa promosi 

didefinisikan sebagai alat komunikasi yang bisa memberikan informasi 

bagi pelanggan yang berpotensial terhadap keberadaan produk, dan 

memberitahukan produk tersebut memiliki kualitasa yang baik. Promosi 

menurut William J. Stanton pada dasarnya promosi adalah latihan dalam 

sebuah informasi, persuasi dan sebaliknya, pelanggan yang dibujuk juga 

sedang mengetahui informasi tersebut. 

Berdasarkan pengertian promosi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

promosi adalah sejenis komunikasi  yang memberi penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Tujuan promosi 

ialah memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan 

calon konsumen (Buchari Alma, 2007: 179). 

1. Alat Promosi 

Setiap alat promosi periklanan, penjualan perorangan, promosi 

penjualan, dan hubungan masyarakat mempunyai karakteristik dan biaya 

yang unik. Pemasar harus memahami karakteristik ini ketika memilih alat 

yang akan dipergunakan( Philip Kotler & gary Amstrong, 1997: 78). 
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a. Periklanan, bauran promosi secara keseluruhan periklanan dapat 

mencapai sejumlah besar pembeli yang tersebar secara geografis 

dengan biaya rendah per-penayangannya. Periklanan memungkinkan 

penjual mengulang pesan berkali-kali, sedangkan calon pembeli dapat 

membandingkan pesanan yang diterima dari beberapa pesaing. 

Periklanan hanya dapat menyampaikan komunikasi satu arah dengan 

para pemirsanya, dan pemirsa tidak merasa harus memperhatikan atau 

memberi reaksi. 

b. Penjualan perorangan, alat paling efektik pada tahap proses penjualan 

tertentu, terutama dalam membangun pilihan, keyakinan, dan tindakan 

pembeli. 

c. Promosi penjualan, berbagai jenis peralatan seperti kupon, pelombaan 

pemotongan harga, hadiah, dan lain-lain semuanya mempunyai sifat 

unik. Promosi penjualan menarik perhatian  konsumen dan 

memberikan informasi yang mengarah pada pembelian. Akan tetapi, 

pengaruh dari promosi penjualan biasanya berumur pendek dan tidak 

efektif untuk membina pemilihan merek jangka panjang (Philip Kotler 

& Gary Amstrong, 1997: 88-89). 

2.3.2 Bauran Pemasaran Dalam Perspektif Islam 

Marketing Syariah menurut Muhammad Syakir Sula adalah sebuah 

disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder-nya, yang 

keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah 

(bisnis) dalam Islam. 
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Definisi diatas didasarkan pada salah satu ketentuan dalam bisnis Islami 

yang tertuang dalam kaidah fiqih yang mengatakan, “Al-muslimuna ala 

syuruthihim illa syarthan harrama halalan aw ahalla haraman” yang artinya 

kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat  yang  

mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram.  Selain  itu, 

kaidah fiqih lain mengatakan “al-ashlu fil-muamalah al-ibahah illa ayyadulla 

dalilun ala tahrimiha” yang artinya  pada  dasarnya  semua  bentuk muamalah  

(bisnis)  boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan-nya. 

Ini   artinya   bahwa   dalam   syariah   marketing,   seluruh   proses   baik   

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

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  atau  dalam  proses  bisnis,  maka  bentuk transaksi apa pun dalam 

pemasaran dapat diperbolehkan (Hermawan Kartajaya dan Muhammad 

Syakir Sula, 2006: 26-27). Muhammad  Syakir  Sula  menawarkan  4  

karakteristik  syariah  marketing  yang dapat menjadi panduan bagi para 

pemasar, sebagai berikut: 

a. Teistis (rabbaniyyah) 

Salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam 

pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang 

religius (diniyyah). 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 



26 
 

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 (Hermawan Kartajaya dan 

Muhammad Syakir Sula, 2006: 28). 

b. Etis (akhlaqiyah) 

Keistimewaan lain dari pemasaran syariah selain karena  teistis 

(rabbâniyyah), juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak 

(moral, etika) dalam seluruh aspek kegiatanya. Sifat etis ini sebenarnya 

merupakan turunan dari sifat teitis (rabbâniyyah). Dengan demikian syariah 

marketing adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai 

moral dan etika, tidak peduli apa pun agamanya, karena nilai-nilai moral 

dan etika adalah nilai yang bersifat universal, yang diajarkan oleh semua 

agama (Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, 2006: 32). 

c. Realistis (al-waqi‟iyyah) 

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  
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bersahabat,  santun,  dan  simpatik terhadap saudara-saudaranya dari umat 

lain (Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, 2006: 35). 

d. Humanistis (al-insaniyyah) 

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  terkekang  

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 atau manusia yang hatinya kering dengan 

kepedulian sosial (Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, 2006: 

38). 

Secara umum para ahli telah merumuskan dan dapat digunakan sebagai 

guideline tentang bauran pemasaran syariah . Berikut adalah bauran 

pemasaran dalam perspektif syariah, yakni produk, harga, tempat, dan 

promosi. 

2.3.2.1 Produk (Product) 

Produk adalah bagian dari elemen marketing mix. Secara eksplisit 

produk yang dilarang oleh Al-Quran dan sunah Nabi adalah bangkai, 

daging babi, darah hewan, minuman  beralkohol,  perjudian,  prostitusi  dan  

penggunaan  bunga  dalam  praktik keuangan dan perbankan. Dalam 

perspektif islamic marketing produk harus memenuhi ketentuan halalan 

Thayyiban, tidak menyebabkan pikiran kotor atau rusak, tidak menggangu, 
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tidak mengandung unsur riba dan maisyir, bermoral, produk harus dalam 

kepemilikan yang sah, produk harus diserahterimakan dengan jelas karena 

penjualan produk fiktif tidak dapat  dibenarkan  (contoh  penjualan  ikan  

disungai)  dan  produk  harus  tepat  secara kualitas dan kuantitasnya. 

Produk yang sesuai dengan Islam adalah produk yang memenuhi   

karakteristik realistik (hasil kreativitas), humanistik   (produk   yang 

manusiawi, disampaikan dengan cara yang santun dan profesional) dan 

transfaransi (semua pelaku bisnis memperoleh informasi yang lengkap 

tentang spesifikasi produk).  

Pijakan yang digunakan oleh marketer muslim dalam memasarkan 

produk tidak lepas  dari  Nabi  Muhammad  SAW.  Sebagai  sosok  yang  

pandai dalam memasarkan produk sesuai dengan kriteria yang ditentukan 

oleh Allah SWT yaitu produk yang halal, sebagai firmannya dalam (QS al-

Baqarah: 168). 

 ٌْ ٔٗ ىَُن ِِِۗ اَِّّ ٰط ْٞ ِخ اىشَّ ٰ٘ ا ُخُط ْ٘ َْل ذَرَّثِعُ َّٗ ا فِٚ اْْلَْسِض َحٰيًلا َطِّٞثاا ۖ ََّ ٍِ ا  ْ٘ ا اىَّْاُس ُميُ َٖ ٰٓاَُّٝ ٰٝ ٌِ ْٞ ثِ ٍُّ  ٌّٗ ٨٦١ -َعذُ  

Terjemahnya:  

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS 

al-Baqarah: 168) 

Produk menurut Islam adalah yang berdaya guna, materi yang dapat 

dikonsumsi, bermanfaat, bernilai guna, dan yang menghasilkan perbaikan 

material, moral, spiritual bagi konsumen. Produk meliputi kualitas, 

keistimewaan, desain, gaya, keanekaragaman, bentuk, merek, kemasan, 

ukuran, pelayanan, jaminan dan pengembalian (Veitzhal Rivai ddk, 2012: 

383). 
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Kejujuran adalah kunci utama dalam perniagaan Muhammad SAW 

kejujuran adalah cara yang termurah walaupun sulit dan langka 

ditemukan sekarang. Jika kita menjual produk dengan segala kelebihan 

dan kekurangannya kita ungkapkan secara jelas, maka yakin produk itu 

akan terjual dan juga akan dipercayai oleh konsumen. Dan mereka tidak 

akan meninggalkannya karena merasa tidak dibohongi dengan ucapan 

(Thorik Gunara & Utus Hardiono Sudibyo, 2007: 58-59).   

2.3.2.2 Harga (Price) 

Harga merupakan elemen dari marketing mix dalam Islam. Di dalam 

Islam tidak dibenarkan menetapkan harga murah dibawah pasar, 

melarang praktik maisir atau menerima keuntungan tanpa bekerja, 

mengubah harga tanpa diikuti perubahan kuantitas atau kualitas produk, 

dilarang menipu pelanggan  demi meraup keuntungan, diskriminasi 

harga diantara pelaku bisnis, melanggar propoganda palsu melalui 

media, gambling (perjudian),  penimbunan  dan  mengontrol  harga  

yang  berakibat  pada  kelangkaan pasokan, menimbun produk apapun 

dilarang dalam Islam. Islam menekankan praktik pricing  policy  secara  

sehat  dan mengikuti  hukum  demand  dan  supplay  yang terjadi secara 

alami (mekanisme pasar).  

Bentuk penentuan harga dilarang dalam Islam antara lain 

menentukan harga yang berlebihan (predatory pricing), diskriminasi 

penentuan harga yang berakibat pada ketidakadilan dan penipuan dalm 

menentukan harga. Dalam Al-Quran secara jelas Allah Swt melarang 

praktik kecurangan dalam timbangan  sebagai  bagian  dari  kebijakan  
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penentuan  harga  sebagaimana  firmannya dalam QS Al-Muthafifin 

[83]: 1-3: 

 ََِۙ ْٞ ِف َطفِّ َُ ٌْٝو ِىّْي َٗ-٨ َُۖ ْ٘ فُ ْ٘ ا َعيَٚ اىَّْاِس َْٝسرَ ْ٘ َِ اِرَا اْمرَاىُ ْٝ َُِۗ ٢-اىَِّز ْٗ ٌْ ُْٝخِسُش ُٕ ْ٘ َصُّ َّٗ  ْٗ ٌْ اَ ُٕ ْ٘ اِرَا َماىُ َٗ- ٣  

Terjemahnya:  

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang); yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari 

orang lain mereka minta dipenuhi; dan apabila mereka menakar atau 

menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” 

Penetapan harga ini tidak mementingkan keinginan pedagang 

sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan daya beli 

masyarakat. Pada ekonomi Barat, ada taktik menetapkan harga setinggi-

tingginya yang disebut “skimming price”. Dalam ajaran syariah tidak 

dibenarkan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi harus dalam 

batas-batas kelayakan. Dan tidak boleh melakukan perang harga dengan 

niat menjatuhkan pesaing, tapi bersainglah secara adil, buat keunggulan 

dengan tampil beda dalam kualitas dan layanan yang diberikan. 

Pada dasarnya harga diserahkan pada kedua belah pihak antara 

penjual dan pembeli sebagaimana keterangan diawal, namun dalam 

keadaan terentu penentuan harga oleh yang berwenang bisa dijalankan 

dalam arti sebatas “ pengawasan harga”. Pengaturan harga diperlukan 

bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. 

Pentingnya penetapan harga yang benar merupakan kunci bagaimana 

konsumen akan tertarik untuk membelinya dikarenakan harga yang 

ditawarkan tidak memberatkan konsumen untuk membelinya, sehingga 

tercipta keadilan yang merupakan prinsip Islam yang harus dipegang 

serta tidak ada yang merasa saling merugikan akan tetapi merasa saling 
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menguntungkan dan merasa puas diantara penjual dan pembeli (Abdul 

Aziz, 2013: 95).   

2.3.2.3 Tempat (Place) 

Prinsip utama konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah 

peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat 

ditingkatkan, dengan demikian kekayaan yang ada dapat melimpah 

secara merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. 

Distribusi diatas mempunyai makna yang luas dan dalam arti penyebaran 

dan penukaran hasil produksi lain Islam telah memberikan tuntunan yang 

wajib diikuti oleh pelaku ekonomi muslim Allah SWT telah menjelaskan 

dalam QS. Al-Baqarah ayat 3: 

    ﴿ َُ ٌْ ُِْٝفقُ٘ ُٕ ا َسَصْقَْا ََّ ٍِ َٗ ًلجَ  َُ اىصَّ ٘ َُ ُِٝقٞ َٗ ِْٞة  َُ تِاْىغَ ُْ٘ ٍِ َِ ُْٝؤ (              ٣اىَِّزٝ    

Terjemahnya:  

“(yaitu) mereka yang beriman, kepada yang ghaib, yang mendirikan 

sholat, dan menafkahkan sebahagian rezeki, yang kami anugerahkan 

kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah ayat 3) 

 

Perusahaan memilih saluran distribusi atau menetapkan tempat untuk 

kegiatan bisnis. Dalam perspektif Barat, para penyalur produk berada 

dibawah pengaruh produsen, atau bahkan sebaliknya para penyalur dapat 

melakukan tekanan-tekanan yang mengikat kaum produsen, sehingga 

produsen tidak bisa lepas dari ikatan penyalur. 

Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang atau perantara 

memotong jalur distribusi dengan melakukan pencegatan terhadap 

pedagang dari desa yang ingin menjual barangnya ke kota. Mereka 

dicegah dipinggir kota dan mengatakan bahwa harga barang bawaan 

mereka sekarang harganya jatuh, dan lebih baik barang itu dijual kepada 

mereka yang mencegah.  
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Kemudian dalam hal perantara, para tengkulak yang suka 

menjalankan politik ijon, dan membeli buah diatas pohon, yang ditaksir 

berapa harganya. Hal ini dilarang Nabi Muhammad SAW tidak 

dibenarkan membeli buah diatas pohon, karena belum jelas jumlah 

hasilnya, sehingga jual beli itu meragukan.  

2.3.2.4 Promosi (Promotion) 

Promosi yang dilakukan Rasulullah SAW lebih menekankan pada 

hubungan dengan pelanggan meliputi berpenampilan menawan, 

membangun relasi, mengutamakan keberkahan, memahami pelanggan, 

mendapatkan kepercayaan, memberikan pelayanan hebat, berkomunikasi, 

menjalin hubungan yang bersifat pribadi, tanggap terhadap 

permasalahan, menciptakan perasaan satu komunitas, berintegrasi, 

menciptakan keterlibatan dan menawarkan pilihan (Veitzal Rivai ddk, 

2012: 391).  

Banyak pelaku bisnis menggunakan teknik promosi dengan memuji-

muji barangnya setinggi langit dan tidak segan-segan mendiskreditkan 

produk saingan. Bahkan ada kejadian, produk pesaing dipalsukan 

kemudian dilepas ke pasar sehingga pesaingnya memperoleh citra tidak 

baik dari masyarakat. Tidak boleh mengatakan bahwa modal barang ini 

mahal jadi harganya tinggi, dan sudah banyak orang yang membeli 

produk ini, tapi kenyataannya tidak. Untuk melariskan jual belinya, 

pedagang tidak segan-segan melakukan sumpah palsu, padahal hal 

tersebut merusak. 
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Hal ini tidak dibenarkan, para penjual main mata dengan teman-

temannya agar pura-pura berminat dengan barang yang dijual dan 

membelinya dengan harga mahal sesuai dengan harga yang diminta oleh 

penjual. Ini disebut najasi, praktik ini sangat dilarang oleh Nabi 

Muhammad SAW. 

Konsep penjualan produk Nabi Muhammad SAW, tidak pernah 

melebihkan produknya dengan tujuan untuk memikat pembeli. Nabi 

Muhammad SAW tidak pula mengatakan sumpah-sumpah yang 

berlebihan kepada pembeli untuk melariskan dagangannya. Apabila ada 

yang bersumpah, Nabi Muhammad SAW menyarankan orang itu untuk 

tidak melakukan sumpah itu secara berlebihan. Menurut beliau sumpah 

palsu merupakan perbuatan yang tercela. Dengan hanya menjual produk 

tanpa memberikan faktor-faktor yang mendukung ataupun efek samping 

yang mungkin muncul, berarti sama dengan melakukan kebodohan pada 

konsumen.  

2.3.2.5 Halalan Thayyiban 

Halal dalam perkara makanan maupun barang konsumsi lainnya, 

menurut Mu‟jam al Wasith adalah barang yang tidak haram, 

mengonsumsinya tidak dilarang agama. Setidaknya, keharaman bisa 

dibagi menjadi dua aspek. Pertama, haram secara dzat atau secara materi 

telah dinyatakan haram oleh syariat, seperti babi, bangkai, dan darah. 

Kedua, haram bukan secara dzat-nya, tapi bisa dari cara membeli, 

memperoleh, atau mengolah barang tersebut.    
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Sedang makna thayyib, menurut keterangan Syekh Ar-Raghib al-

Isfahani dalam Mu‟jam Mufradat li Alfadhil Qur‟an menyebutkan bahwa 

thayyib secara umum artinya adalah “sesuatu yang dirasakan enak oleh 

indra dan jiwa”. Kata ini merupakan derivasi dari kata thâba – yathîbu – 

thayyiban. Beberapa makna kata ini adalah “suci dan bersih”, “baik dan 

elok”, “enak”, serta dalam konteks fiqih, thayyib kadang dimaknai 

sebagai halal juga.   Dalam Al-Qur‟an kata thayyib banyak disebutkan 

dalam berbagai bentuk kata, yaitu dengan lafal thayyiban, thayyibah, dan 

thayyibât. Salah satu ayat yang menyebutkan halalan thayyiban adalah 

QS al-Baqarah ayat 168: 

 ٌْ ُِ ۚ إَُِّّٔ ىَُن َْٞطا اِخ اىشَّ َ٘ َْل ذَرَِّثعُ٘ا ُخُط َٗ ا فِٜ اْْلَْسِض َحًَلْلا َطِّٞثاا  ََّ ٍِ ا اىَّْاُس ُميُ٘ا  َٖ ٌِ  َٝا أَُّٝ ثِٞ ٍُ  ٌّٗ َعذُ  

Terjemahnya: Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-

langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi 

kalian” (QS al-Baqarah: 168). 

 

Perlu diketahui, makna „baik‟ dari lafal thayyib ini masih 

diperdebatkan oleh ulama. Apa kriteria yang menyebabkan suatu barang 

dipandang baik. Dalam hal ini, beberapa ulama, khususnya kalangan ahli 

tafsir, berbeda pendapat. Beberapa tafsir menyatakan dari perspektif 

kebahasaan, bahwa kata thayyib adalah halal itu sendiri. Jadi keharusan 

konsumsi makanan halal itu dikuatkan lagi dengan kata thayyiban 

setelahnya.  
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2.3.3 Keputusan Pembelian 

1. Menurut Boyd Walker pengambilan keputusan pembelian merupakan 

sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia membeli 

suatu produk guna memenuhi keinginan dan kebutuhan (Boyd L Walker, 

1997: 123). 

2. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:485) pengambilan keputusan adalah 

seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Keputusan pembelian 

adalah suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap 

berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang 

diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam pembelian. 

3. Menurut Basu Swastha dan Irawan keputusan pembelian adalah 

pemahaman konsumen tentang keinginan dan kebutuhan akan suatu 

produk dengan menilai dari sumber-sumber yang ada dengan menetapkan 

tujuan pembelian serta mengidentifikasikan alternative sehingga 

pengambil keputusan untuk membeli yang disertai dengan perilaku setelah 

melakukan pembelian. 

4. Menurut Mustafid dan Gunawan keputusan pembelian adalah suatu alas an 

tentang bagaimana konsumen menentukan pilihan terhadap pembelian 

suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan serta harapan, 

sehingga dapat menimbulkan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap 

produk tersebut yang dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya 

keluarga, harga, pengalaman, dan kualitas produk. 

5. Menurut Kotler dan Keller keputusan pembelian merupakan tahap dari 

proses keputusan pembeli yaitu ketika konsumen benar-benar membeli 

produk. Dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi 
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mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik 

masing-masing alternative tersebut dapat memecahkan masalahnya yang 

kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. 

Perilaku konsumen menjadi hal-hal yang mendasari konsumen untuk 

membuat keputusan pembelian. Adapun hal-hal tersebut adalah proses dan 

aktivitas ketika seseorang (konsumen) berhubungan dengan pencarian, 

pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa 

demi memenuhi kebutuhan dan keinginan.  

Menurut Kotler dan Keller (2008:184) keputusan pembelian melalui lima 

tahap, yaitu: 

2.3.3.1 Pengenalan Kebutuhan/Masalah 

Langkah pertama yang dilakukan pembeli dalam membuat keputusan 

untuk membeli adalah pengenalah kebutuhan. Adanya kebutuhan tersebut 

disebabkan karena konsumen merasakan adanya ketidaksesuaian antara 

keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Pemasar 

harus mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan 

mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. 

2.3.3.2 Pencarian Informasi 

 Setelah mengidentifikasi masalah, konsumen melakukan pencarian 

untuk memperoleh informasi mengenai produk. Pencarian informasi ini 

terjadi karena termotivasi dari pengetahuan yang tersimpan didalam ingatan 

dan pemerolehan informasi dari lingkungan. 
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2.3.3.3 Evaluasi Alternatif 

Konsep dasar yang membantu memahami proses evaluasi yaitu 

konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan, konsumen mencari 

manfaat tertentu dari solusi produk, dan konsumen melihat masing-masing 

produk sebagai kelompok atribut dengan berbagai kemampuan. 

2.3.3.4 Keputusan Pembelian 

Tahap ini konsumen mulai membentuk preferensi antar merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian 

terhadap merek yang paling disukai. Konsumen membentuk lima sub 

keputusan yaitu : merek, penyalur, kuantitas, waktu, metode pembayaran. 

2.3.3.5 Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan dalam produk. Menurut Kotler (2009), 

indikator-indikator dalam keputusan pembelian adalah: 

a. Kemantapan pada sebuah produk, merupakan keputusan yang dilakukan 

konsumen, setelah mempertimbangkan berbagai informasi yang 

mendukung pengambilan keputusan. 

b. Kebiasaan dalam membeli produk, merupakan pengalaman orang 

terdekat (orang tua, saudara) dalam menggunakan suatu produk. 

c. Memberikan rekomendasi kepada orang lain, merupakan penyampaian 

informasi yang positif kepada orang lain, agar tertarik untuk melakukan 

pembelian. 
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d. Melakukan pembelian ulang, merupakan pembelian yang 

berkesinambungan, setelah konsumen merasakan kenyamanan atas 

produk atau jasa yang diterima. 

Dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan 

hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakan dirinya, yang 

berbentuk belanja sehari-hari tidak lain adalah manifestasi zikir dirinya atas 

nama Allah. Dengan demikian, dia lebih memilih jalan yang dibatasi Allah 

dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya 

hidupnya selamat dunia akhirat (Muhammad Muflih, 2006: 12). 

2.4 Grand Theory 

2.4.1 Teori Bauran Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong bauran pemasaran adalah perangkat alat 

pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, product, price, place, promotion 

yang dipadukan oleh perusahaan untuk mengahasilkan respons yang diinginkan 

oleh pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya (Philip 

Kotler & Gary Amstrong, 2001: 71-72)  

Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan 

pelanggan untuk memperoleh produk. Tempat meliputi kegiatan perusahaan 

yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Promosi berarti 

aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan 

membelinya. Program pemasaran yang efektif memadukan semua elemen 

bauran pemasaran kedalam suatu progran pemasaran terintegrasi yang 

dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan dengan 
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menghantarkan nilai bagi konsumen. Bauran pemasaran merupakan sarana 

taktis untuk positioning yang kuat dalam pasar sasaran Philip Kotler & Gary 

Amstrong, 2006: 62-63). 

2.4.2 Teori Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller keputusan pembelian merupakan tahap dari 

proses keputusan pembeli yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. 

Dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk 

atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternative 

tersebut dapat memecahkan masalahnya yang kemudian mengarah kepada 

keputusan pembelian. 

Perilaku konsumen menjadi hal-hal yang mendasari konsumen untuk 

membuat keputusan pembelian. Adapun hal-hal tersebut adalah proses dan 

aktivitas ketika seseorang (konsumen) berhubungan dengan pencarian, 

pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi 

memenuhi kebutuhan dan keinginan.  

2.5 Hipotesis 

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat tanya (Sugiyono, 2004: 64). Hipotesis merupakan kesimpulan 

teoritis atau sementara dalam penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, kemudian 

didukung oleh teori-teori, maka hipotesis sementara dari peneliti adalah sebagai 

berikut:  

H : Diduga bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  
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2.6 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antar variabel dalam 

suatu penelitian. Kerangka pikir diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka 

yang logis. Inilah yang disebut logical construct. Didalam kerangka pikir inilah 

akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasikan dalam kerangka 

teoritis yang relevan, yang mampu menangkap, menerangkan, dan menunjuk 

perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian (Muhammad, 2008: 75). 

Kerangka pikir pada penelitian ini adalah seperti pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah di Lapangan, Tahun 
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