
 

11 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Hasil Penelitian (Mufiddah, 2019) yang berjudul 

“Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi 

Pemasaran (Studi kasus Owner Online Shop By_kk)” 

Menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan melalui 

media instagram yang digunakan oleh owner online shop 

By_kk  melalui promosi pada aplikasi instagram. Dari 

beragam fitur pendukung bawaan instagram, diantaranya 

fitur yang paling sering digunakan adalah fitur upload foto 

instastory dan Highlights Story. Highlights Story digunakan 

untuk memberikan informasi penting shopee dan lainnya. 

Fitur yang seperti cara memesan online, petunjuk lokasi 

toko, alamat shopee dan lainnya.  

Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan 

sosial media dimana peneliti sebelumnya menggunakan 

instagram sebagai media penjualan sedangkan penulis 

meneliti bagaimana menggunakan instagram sebagai media 

pengembangan berupa informasi suatu usaha pada Toko 

Pakaian Nazwa Hijab Kendari.  
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Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

aplikasi isntagram sebagai media pemasaran. 

Unsur Kebaruan (Novelty Element) 

1) Hasil Penelitian (Mufiddah, 2019) yang berjudul 

“Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi 

Pemasaran (Studi kasus Owner Online Shop By_kk)” 

Menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan 

melalui media instagram yang digunakan oleh owner 

online shop By_kk  melalui promosi pada aplikasi 

instagram. Dari beragam fitur pendukung bawaan 

instagram, diantaranya fitur yang paling sering 

digunakan adalah fitur upload foto instastory dan 

Highlights Story. Highlights Story digunakan untuk 

memberikan informasi penting shopee dan lainnya. 

Fitur yang seperti cara memesan online, petunjuk 

lokasi toko, alamat shopee dan lainnya. Perbedaan 

penelitian terdahulu terletak pada penggunaan sosial 

media dimana peneliti sebelumnya menggunakan 

instagram sebagai media penjualan sedangkan penulis 

meneliti bagaimana menggunakan instagram sebagai 

media pengembangan berupa informasi suatu usaha 

pada Toko Pakaian Nazwa Hijab Kendari. 

2. Hasil Penelitian (Banjaransari, 2018) yang berjudul 

“Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi 

Pemasaran Online Page Down Cloth Maker” menunjukkan 
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bahwa pada akun Instagram @pagedowncloth telah 

menunjukkan media yang digunakan untuk media 

komunikasi pemasaran ini memiliki manfaat dan 

keuntungan yang dibutuhkan oleh Page Down Cloth, 

sehingga menggunakan Instagram pada akun 

@pagedowncloth dalam komunikasi pemasaran online 

yang dilakukan oleh Page Down Cloth Maker merupakan 

langkah yang tepat untuk dijadikan sebagai media 

komunikasi pemasaran online karena Instagram seolah-olah 

seperti miniaturisasi toko secara fisik. Instagram 

memfasilitas dan meleburkan sekat antara batas ruang yang 

telah tereliminasi.  

Perbedaan penelitian ini dengan akan penulis teliti terletak 

pada objek yang digunakan oleh peneliti. Perbedaan 

penelitian sebelumnya berfokus pada pemasaran online 

shop Page Down Cloth Maker, sedangkan pada penelitian 

ini penulis berfokus pada pengembangan pemasaran 

melalui instagram @Nazwahijab yang ada di Kota Kendari.  

Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

memanfaatkan instagram sebagai media pemasaran. 

Unsur Kebarian (Noveltly element)  

2) Hasil Penelitian (Banjaransari, 2018) yang berjudul 

“Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi 

Pemasaran Online Page Down Cloth Maker” 

menunjukkan bahwa pada akun Instagram 
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@pagedowncloth telah menunjukkan media yang 

digunakan untuk media komunikasi pemasaran ini 

memiliki manfaat dan keuntungan yang dibutuhkan 

oleh Page Down Cloth, sehingga menggunakan 

Instagram pada akun @pagedowncloth dalam 

komunikasi pemasaran online yang dilakukan oleh 

Page Down Cloth Maker merupakan langkah yang 

tepat untuk dijadikan sebagai media komunikasi 

pemasaran online karena Instagram seolah-olah seperti 

miniaturisasi toko secara fisik. Instagram memfasilitas 

dan meleburkan sekat antara batas ruang yang telah 

tereliminasi. Perbedaan penelitian ini dengan akan 

penulis teliti terletak pada objek yang digunakan oleh 

peneliti. Perbedaan penelitian sebelumnya berfokus 

pada pemasaran online shop Page Down Cloth Maker, 

sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada 

pengembangan pemasaran melalui instagram 

@Nazwahijab yang ada di Kota Kendari.  

3. Hasil penelitian (Dewi, 2020) berjudul “Strategi 

Komunikasi Pemasaran Melalui Media Instagram (Studi 

kasus pemasaran produk pada akun instagram 

@Homedia.id)” Proses komunikasi yang dilakukan 

Homedia dalam memasarkan produk melalui media 

Instagram adalah dengan menerapkan strategi komunikasi 

yang terarah, dan mencakup komponen komunikasi 
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(sumber, pesan, media, penerima, efek dan umpan balik), 

serta menghasilkan prinsip pemasaran 7P (product, price, 

place, promotion, people, physical evidence dan process).  

Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan instagram 

sebagai strategi bisnis online dengan menerapkan strategi 

komunikasi sedangkan yang penulis teliti hanya 

menggunakan isntagram sebagai alata promosi dan 

informasi pada Toko Pakaian Nazwa Hijab Kendari.  

Persamaan yaitu sama-sama memanfaatkan fitur-fitur 

instagram sebagai strategi pemasaran. 

Unsur kebaruan (Novelty Element) 

3) Hasil penelitian (Dewi, 2020) berjudul “Strategi 

Komunikasi Pemasaran Melalui Media Instagram 

(Studi kasus pemasaran produk pad aakun instagram 

@Homedia.id)” Proses komunikasi yang dilakukan 

Homedia dalam memasarkan produk melalui media 

Instagram adalah dengan menerapkan strategi 

komunikasi yang terarah, dan mencakup komponen 

komunikasi (sumber, pesan, media, penerima, efek dan 

umpan balik), serta menghasilkan prinsip pemasaran 

7P (product, price, place, promotion, people, physical 

evidence dan process). Perbedaan penelitian terdahulu 

menggunakan instagram sebagai strategi bisnis online 

dengan menerapkan strategi komunikasi sedangkan 

yang penulis teliti hanya menggunakan isntagram 
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sebagai alata promosi dan informasi pada Toko 

Pakaian Nazwa Hijab Kendari.  

4. Hasil penelitian (Kurniawan, 2017) berjudul “Pemanfaatan 

media sosial instagram sebagai komunikasi pemasaran 

modern pada Batik Burneh”  Sejak tahun 2015 Batik 

burneh mulai menggunakan instagram sebagai media 

promosi dan penjualannya, dengan instagram penjual relatif 

meningkat daripada sebelumnya yang hanya menggunakan 

metode penjualan konvensional. membuat segmentasi pasar 

lebih fokus, dengan instagram dapat dilakukan penyaringan 

target dengan tepat sasaran.  

Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penjualan sedangkan yang penulis 

teliti hanya berfokus pada pengembangan suatu usaha 

dengan menggunakan strategi pemasaran melakui media 

sosial instagram di Toko Pakaian Nazwa Hijab Kendari.  

Persamaan yaitu sama-sama menggunakan isntagram 

sebagai media pemasaran. 

Unsur Kebaruan (Novelty Element) 

4) Hasil penelitian (Kurniawan, 2017) berjudul 

“Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai 

Komunikasi Pemasaran Modern pada Batik Burneh”  

Sejak tahun 2015 Batik burneh mulai menggunakan 

instagram sebagai media promosi dan penjualannya, 

dengan instagram penjual relatif meningkat daripada 
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sebelumnya yang hanya menggunakan metode 

penjualan konvensional. membuat segmentasi pasar 

lebih fokus, dengan instagram dapat dilakukan 

penyaringan target dengan tepat sasaran. Perbedaan 

penelitian sebelumnya yaitu memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penjualan sedangkan yang penulis teliti 

hanya berfokus pada pengembangan suatu usaha 

dengan menggunakan strategi pemasaran melakui 

media sosial instagram di Toko Pakaian Nazwa Hijab 

Kendari. 

5. Hasil penelitian (Morissan, 2019) berjudul “Strategi 

pemanfaatan instagram sebagai media komunikasi dan 

penjualan Fashion muslim online (Pada akun instagram 

@zilohijab)” bahwa akun @zilohijab perusahaan bisnis 

dengan “konsep Trusted muslim fashion” memanfaatkan 

instagram, tidak hanya dalam mempublikasikan produknya 

dan berkomunikasi dengan konsumennya yang secara 

langsung berdampak pada meningkatnya penjualan produk 

sehingga perusahaan selain berkembang juga dapat 

meningkatkan laba sebesar-besarnya.  

Perbedaan penelitian sebelumnya tujuan yang berbeda 

yaitu memanfaatkan instagram sebagai media peningkatan 

laba hingga mencapai target dalam pemasaran sedangkan 

penelitian yang akan penulis teliti hanya berfokus pada 
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pengembangan usaha melalui media sosial isntagram pada 

Toko Nazwa Hijab Kendari.  

Persamaan yaitu sama-sama menggunakan media sosial 

instagram sebagai media pemasaran. 

Unsur kebaruan (Novelty Element) 

5) Hasil penelitian (Morissan, 2019) berjudul “Strategi 

pemanfaatan instagram sebagai media komunikasi dan 

penjualan Fashion muslim online (Pada akun instagram 

@zilohijab)” bahwa akun @zilohijab perusahaan bisnis 

dengan “konsep Trusted muslim fashion” 

memanfaatkan instagram, tidak hanya dalam 

mempublikasikan produknya dan berkomunikasi 

dengan konsumennya yang secara langsung berdampak 

pada meningkatnya penjualan produk sehingga 

perusahaan selain berkembang juga dapat 

meningkatkan laba sebesar-besarnya. Perbedaan 

penelitian sebelumnya tujuan yang berbeda yaitu 

memanfaatkan instagram sebagai media peningkatan 

laba hingga mencapai target dalam pemasaran 

sedangkan penelitian yang akan penulis teliti hanya 

berfokus pada pengembangan usaha melalui media 

sosial instagram pada Toko Nazwa Hijab Kendari. 
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2.2. Teori Strategi Pemasaran 

1. Menurut (Kotler & Amstrong, 2006) strategi pemasaran 

adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi 

strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, 

bauran pemasaaran dan besarnya pengeluaran pemasaran. 

Segmentasi pasar menurut (Kotler, 2012) pasar yang 

terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpilan 

kebutuhan dan keinginan yang serupa. Menurut Philip Kotler 

Strategi pemasaran dapat dibagi menjadi tiga komponen 

yakni segmentasi, targeting, posittioning. 

a. Segmentasi 

Menurut (Kotler & Amstrong, 2006) segmenting 

(segmentasi pasar) yaitu, mengidentifikasikan dan 

membentuk kelompok konsumen yang berbeda yang 

mungkin meminta produk. 

Menurut (Kotler dan Amstrong, 1997), terdapat variabel 

utama yang mungkin dipergunakan daalam segmentasi pasar 

konsumen yaitu: 

1) Segmentasi geografik 

Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa 

unit secara geografik seperti negara, regional, negara 

bagian, kota atau kompleks perumahan. 
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2) Segmentasi demografik 

Segmentasi demografik membagi pasar menjadi 

kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis 

kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, 

pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras dan 

kebangsaan. 

b. Targetting 

Menurut Philip Kotler targetting adalah strategi 

mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. 

Setelah melakukan segmentasi, perusahaan melakukan 

pemilihan segmen atau segmen-segmen yang akan 

dimasuki.  

c. Positioning 

Positioning adalah menanamkan sebuah persepsi, 

identitas dan kepribadian dibenak konsumen. Untuk itu 

agar positioning kuat maka perusahaan harus selalu 

konsisten dan tidak berubah. Karena persepsi, identitas 

dan kepribadian yang terus berubah akan menimbulkan 

kebingungan dibenak konsumen. 

Menurut (Kotler, 1997) menjelaskan beberapa cara 

produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam 

memasarkan produk kepada konsumen yang dituju, 

antara lain: 

1) Penentuan posisi menurut atribut 

2) Penentuan posisi menurut manfaat 
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3) Penentuan posisi menurut penggunaan atau 

penerapan 

4) Penentuan posisi menurut pemakai 

5) Penentuan posisi menurut pesaing 

6) Penentuan posisi menurut kategori produk 

7) Penentuan posisi harga atau kualitas 

2. Menurut (Fandy Tjiptono, 2017) strategi pemasaran 

merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan 

akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran 

terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar 

sasaran tertentu. 

Terdapat unsur-unsur pokok dalam strategi pemasaran yaitu: 

a. Pemilihan pasar sasaran 

1) Semua pembeli di pasara selevan 

2) Pembeli di beberapa segmen 

3) Pembeli di satu segmen ceruk pasar 

b. Tipe permintaan yang ingin distimulasi 

2) Permintaan primer 

a) Di antara para pemakai baru 

b) Di antara para pemakai saat ini 

3) Permintaan selektif 

a) Dalam served market yang baru 

b) Di antara pelanggan pesaing 

c) Dalam bisnis pelanggan saat ini. 
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3. Menurut (Sofjan Assauri, 2013) Mendefinisikan strategi 

pemasaran sebagai alat fundamental yang direncanakan 

untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan 

keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar 

yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan 

untuk melayani pasar sasaran tertentu. 

Pada dasarnya strategi pemasaran memberikan arah 

dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti: 

a. Orientasi pada kebutuhan 

b. Keinginan konsumen 

c. Kegiatan pemasaran yang terpadu, dan 

d. Tujuan perusahaan. 

4. Menurut (Jurini & Swastha, 2008) menyatakan bahwa setiap 

perusahaan menjalankan strategi pemasaran untuk mencapai 

tujuan yang akan diharapkan. Ada tiga tahap yang ditempuh 

perusahaan untuk menetapkan strategi pemasaran yaitu: 

a. Memilih konsumen yang dituju 

b. Mengidentifikasi keinginan konsumen, dan 

c. Menentukan bauran pemasaran. 

5. Menurut  (Corey & Dolan, 1991) Strategi pemasaran terdiri 

atas lima elemen yang saling terkait, kelima elemen tersebut 

adalah: 

1) Pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan 

dilayani keputusan ini didasarkan pada faktor-faktor: 

a) Presepsi terhadap fungsi produk 
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b) Keterbatasan sumber daya internal yang 

mendorong perlunya pemusatan yang lebih sempit. 

c) Pengalaman kumulatif yang didasarkan pada Trial-

and-error dalam menanggapi peluang dan 

tantangan. 

d) Kemampuan khusus yang berasal dari sumber 

daya. 

2) Perencanaan produk, meliputi produk spesifik yang 

dijual, pembentukan lini produk dan desain penawaran 

individual pada masing-masing lini. Produk itu sendiri 

menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh 

pelanggan dengan melakukan pembelian. 

3) Penetapan harga yaitu menentukan harga yang dapat 

mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada 

pelanggan. 

4) Sistem distribusi yaitu saluran pemasaran grosir dan 

eceran yang dilalui produk hingga mencapai konsumen 

akhir yang membeli dan menggunakannya. 

5) Promosi yang meliputi periklanan, personal selling, 

promosi penjualan, direct marketing dan public 

relations. 

Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Menurut (Kotler, 2005) bauran pemasaran merupakan 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Perusahaan 
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dapat membuat keputusan bauran pemasaran sesuai dengan 

variabel di dalamnya. Hal ini digunakan untuk menciptakan 

produk yang ditawarkan, menetapkan harga, 

memberikaninformasi kepada konsumen, serta digunakan 

untuk menentukan dimana penawaran dapat diakses. Bauran 

pemasaran (Marketing Mix) dapat diklasifikasikan menajdi 4P 

(Product, Price, Place, dan Promotion). 

a. Product (Produk) 

Menurut (Kotler, 2005) Produk didefinisikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pasar. Produk tersebut diharapkan dapat menarik 

perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang 

dapat memuaskan suatu keinginan dan kebutuhan 

konsumen. 

Menurut (Kotler & Amstrong, 2006) Di dalam 

strategi marketing Mix, strategi produk merupakan unsur 

yang paling penting, karena dapat mempengaruhi 

strategi pemasaran lainnya. Strategi produk yang dapat 

dilakukan mencakup keputusan tentang acuan/bauran 

produk (produk mix) merk dagang (brand), cara 

pembungkusan/kemasan produk, kualitas produk, dan 

pelayanan (service) 

b. Price (Harga) 

Menurut (Suparyanto & Rosad, 2015) harga adalah 

jumlah sesuatu yang memiliki nilai pada umumnya 
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berupa uang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan 

suatu produk. Sedangkan menurut Kotler harga 

merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk 

sebuah produk atau jasa, atau sejumlah nilai yang 

ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat 

atau kepemilikan atau penggunaan atas sebuah produk 

atau jasa. 

c. Place (Lokasi) 

Menurut Kotler, lokasi sebagai kumpulan dari 

organisasi independen yang membuat suatu barang atau 

jasa menjadi tersedia. Sehingga pelanggan dapat 

menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa 

tersebut. Lokasi usaha juga disebut dengan saluran 

distribusi perusahaan, karena lokasi juga berhubungan 

langsung dengan pembeli atau konsumen. Dengan kata 

lain lokasi juga merupakan tempat produsen 

menyalurkan produknya kepada konsumen. 

d. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah usaha perusahaan untuk mempengaruhi 

dengan merayu (persuasive communication) calon 

pembeli, melalui pemakaian segala unsur acuan 

pemasaran. Kombinasi dari unsur-unsur atau peralatan 

promosi dikenal dengan acuan/bauran promosi, yang 

terdiri dari Advertensi (dengan media masa seperti tv, 

radio, surat kabar), personal selling (penyajian secara 
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lisan), sales promotion (kegiatan pemasaran: pameran, 

pertunjukan), publisitas (berupa berita, atau hasil 

wawancara) 

Pemasaran Media Sosial 

Pemasaran dengan media sosial membuat dampak yang 

signifikan terhadap strategi pemasaran sebuah perusahaan. 

Pemasaran semacam ini secara bertahap meningkat, 

berkembang, dan menggantikan metode yang lebih tua di 

beberapa perusahan. Misalnya aplikasi pemasaran tradisional, 

seperti pemasaran langsung dan pemasaran merek, adalah 

teknik satu arah, berbasis push dan interrupt-driven. Jenis 

kegiatan pemasaran ini diarahkan dari perusahaan ke 

pelanggan. Tanpa permintaan dari pelanggan potensial, 

perusahaan “mendorong” aktivitas pemasaran ke klien, dan ini 

dapat dicapai dengan mengganggu aktivitas mereka . 

Menurut (Awareness & oleh Qurniawati, 2018), 

pemasaran media sosial terdiri dari fitur-fitur baru seperti 

berikut: 

1. Pemasaran media sosial terdiri dari dialog multi arah. 

Merek berbicara dengan pelanggan, pelanggan berbicara 

dengan merek, dan mungkin yang paling penting 

pelanggan berbicara satu sama lain. 

2. Pemasaran media sosial bersifat partisipatif. Apa yang 

membuatnya sosial adalah bahwa itu tergantung pada 
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partisipasi pengguna. Agar pemasaran media sosial dapat 

direalisasikan, partisipasi pengguna diperlukan. 

3. Pemasaran media sosial dihasilkan oleh pengguna. 

Sebagian besar konten dan koneksi dalam komunitas 

online dibuat oleh pengguna, bukan oleh merek. Tidak 

diragukan lagi, beberapa konten dan percakapan 

dihasilkan oleh merek, tetapi jenis konten dan percakapan 

ini sedikit. Tujuannya adalah untuk membuat pengguna 

berbicara. 

Strategi Pemasaran Syariah 

1. Pemasaran Syariah 

Menurut (Alma, Buchari & Leli, 2019) Pemasaran 

syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders-

nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan 

akad serta prinsip-prinsip syariah dan muamalah dalam 

islam. 

Secara umum, Kertajawa menyatakan bahwa 

pemasaran syariah adalah strategi bisnis, yang baru 

memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, 

meliputi seluruh proses, menciptakan, atau perorangan, 

yang sesuai dengan ajaran islam. 
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2. Karakteristik Pemasaran Syariah 

a. Ketuhanan (Rabbaniyah) 

Ketuhanan atau rabbaniyah adalah satu keyakinan 

yang bulat, bahwa semua gerak-gerik manusia berada di 

bawah pengawasan Allah SWT. Oleh sebab itu semua 

insan harus berperilaku sebaik mungkin, tidak berperilaku 

licik, suka menipu, mencuri milik orang lain, suka 

memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan 

sebagainya.   

ا ِو َوالَ تَأْ ُكهُْىا اَْيَىانَُكى  تَْيَُُكْى تِاْنثَا ِطِم َوتُْد نُْىا تِهَآ اِنَى انُْحكَّ

ٍْ اَْيَىنَُِّاِس تِا   ٌَ نِتَأْ ُكهُْىافَِرْيقًا يِّ ْى ًُ َْتُْى تَْعهَ ْثِى َواَ  اْلِ  

 

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu memakan harta di 

antara kamu  dengan jalan yang batil dan 

(janganlah) menyuap dengan harta itu kepada 

para hakim dengan maksud agar kamu dapat 

memakan sebagian harta orang lain itu 

dengan jalan dosa, padahal kamu 

mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 188) 

 

b. Etis (Akhlaqiyah) 

Etis atau Akhlaqiyah  artinya semua perilaku 

berjalan diatas norma etika yang berlaku umum. Etika 

adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata “the will of 



TINJAUAN PUSTAKA 29 

 

 

God” yang artinya kehendak Tuhan tidak bisa 

dibohongi. Seorang penipu yang mengoplos barang, 

menimbun barang, mengambil harta orang lain dengan 

jalan yang bathil pasti hati kecilnya berkata lain, tapi 

karena rayuan setan maka ia tergoda berbuat curang, ini 

artinya ia melanggar etika, ia tidak menuruti apa kata 

hati yang sebenarnya. Oleh sebab itu, hal ini menjadi 

panduan para marketer syariah agar selalu memelihara 

setiap tutur kata, perilaku dalam hubungan bisnis dengan 

siapa saja, konsumen, penyalur, toko, pemasok ataupun 

saingannya. Firman Allah SWT surah An-Nur ayat 37: 

ٍْ ِذْكِر هللاِ  ِرَجاٌل الَّ تُهِْهْيِهْى تَِجاَرجٌ وَّ اَلتَْيٌع َع

ه   ٌَ يَْىًيا تَتَقَهَُّة  ىِج  َواِْيتَآِء انزَّ ك   ى جِ َواِقَاِو انصَّ يََخا فُْى

 فِْيِه اْنقُهُْىُب َوااْلَ ْتَصاُر   

 

Terjemahnya: “Orang yang tidak dilalaikan oleh 

perdagangan dan jual beli dari 

mengingat Allah, melaksanakan sholat, 

dan menunaikan zakat. Mereka takut 

kepada hari ketika hati dan penglihatan 

menjadi guncang (Hari kiamat)” (Q.S. 

An-Nur:37) 

 



30 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

c. Realistis (Al-Waqiiyah) 

Artinya sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-

ada apalagi yang menjurus kepada kebohongan. Semua 

transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada 

kenyataan, tidak membeda-bedakan orang, suku, warna 

kulit. Semua tindakan dilakukan dengan penuh 

kejujuran. 

d. Humanistis (Al-Insaniyah) 

Yaitu berperikemanusiaan, hormat menghormati 

sesama. Pemasaran berusaha membuat kehidupan 

menjadi lebih baik. Jangan sampai kegiatan pemasaran 

malah merusak tatanan hidup di masyarakat, menjadi 

kehidupan masyarakat yang menganggu. 

Menurut (Wahyudin M, 2009) Etika merupakan bagian 

integral dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. 

Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap 

berkesinambungan dan secara terus menerus benar-benar 

menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar 

kepercayaan dan kejujuran. 

Tujuan etika bisnis yaitu, agar orang dapat terlibat dalam 

bisnis mempunyai kesadaran tentang adanya dimensi etis 

dalam bisnis itu sendiri dan agar belajar bagaimana 

mengadakan pertimbangan yang baik secara etis maupun 

ekonomis. 
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Dalam Syari’ah pemasaran, bisnis yang disertai 

keikhlasan semata –mata hanya untuk mencari Ridha Allah 

swt, maka bentuk transaksinya insya allah menjadi nilai ibadah 

di hadapan Allah. Ada beberapa sifat Nabi Muhammad saw, 

berhasil melakukan bisnis yaitu: 

a. Shiddiq (Jujur atau benar) dalam berdagang Nabi 

Muhammad selalu dikenals ebagi sorang pemasar yang 

jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. 

b. Amanah (Dapat dipercaya) saat menjadi pedagang Nabi 

Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasnya, 

baik itu berupa hasil penjualan maupun sisa barang. 

c. Fathanah (Cerdas) dalam hal ini pemimpin yang mampu 

memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan 

tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. 

d. Tabliqh (Komunikatif) jika seorang pemasar harus mampu 

menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan 

menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran 

dan keberanian. 

 

2.3.Grand Theory 

2.3.1. Teori Strategi Pemasaran 

1. Menurut (Kotler & Amstrong, 2006) strategi pemasaran adalah 

pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi 
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spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran 

pemasaaran dan besarnya pengeluaran pemasaran. 

Segmentasi pasar menurut (Kotler, 2012) pasar yang 

terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpilan 

kebutuhan dan keinginan yang serupa. Menurut Philip Kotler 

Strategi pemasaran dapat dibagi menjadi tiga komponen yakni 

segmentasi, targeting, posittioning. 

a. Segmentasi 

Menurut (Kotler & Amstrong, 2006) segmenting 

(segmentasi pasar) yaitu, mengidentifikasikan dan 

membentuk kelompok konsumen yang berbeda yang 

mungkin meminta produk. 

Menurut (Kotler dan Amstrong, 1997), terdapat variabel 

utama yang mungkin dipergunakan daalam segmentasi 

pasar konsumen yaitu: 

1) Segmentasi geografik 

Segmentasi geografik membagi pasar menjadi 

beberapa unit secara geografik seperti negara, 

regional, negara bagian, kota atau kompleks 

perumahan. 

2) Segmentasi demografik 

Segmentasi demografik membagi pasar menjadi 

kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, 

jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan 
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keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, 

ras dan kebangsaan. 

b. Targetting 

Menurut Philip Kotler targetting adalah strategi 

mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. 

Setelah melakukan segmentasi, perusahaan melakukan 

pemilihan segmen atau segmen-segmen yang akan 

dimasuki.  

c. Positioning 

Positioning adalah menanamkan sebuah persepsi, identitas 

dan kepribadian dibenak konsumen. Untuk itu agar 

positioning kuat maka perusahaan harus selalu konsisten 

dan tidak berubah. Karena persepsi, identitas dan 

kepribadian yang terus berubah akan menimbulkan 

kebingungan dibenak konsumen. 

Menurut (Kotler, 1997) menjelaskan beberapa cara 

produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam 

memasarkan produk kepada konsumen yang dituju, antara 

lain: 

1) Penentuan posisi menurut atribut 

2) Penentuan posisi menurut manfaat 

3) Penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan 

4) Penentuan posisi menurut pemakai 

5) Penentuan posisi menurut pesaing 

6) Penentuan posisi menurut kategori produk 
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7) Penentuan posisi harga atau kualitas 

 

2.4.Kerangka Fikir 

Kerangka fikir bertujuan sebagai arahan dalam pelaksanaan 

penulisan, terutama untuk memahami alur pemikiran, sehingga 

analisis yang dilakukan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan 

penulisan. Kerangka berfikir juga bertujuan memberikan 

keterpanduan dan keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti, 

sehingga menghasilkan satu pemahaman yang utuh dan 

berkesinambungan. Namun kerangka berfikir ini tetap bersifat 

lentur dan terbuka.  

Uraian: Penelitian ini berjudul Strategi Pemasaran Melalui Media 

Sosial Instagram (Studi Pada Toko Pakaian Nazwa Hijab Kendari) 

yang di ambil berdasarkan isu saat ini, proposal ini memiliki 

rumusan masalah tentang teori strategi pemasaran dimana memiliki 

3 indikator yaitu Segmentasi, Targetting dan Positioning. Dalam 

metodologi penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif 

seperti Snowball Sampling seperti bola salju yang pada awal 

jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar, adapun instrumen 

penelitian ini memiliki 3 indikator yaitu pedoman wawancara, 

pedoman dokumentasi, pedoman observasi dan dianalisis menjadi 

data kualitatif hingga memperoleh temuan, dan dari temuaan ini 

menghasilkan kesimpulan, serta peneliti memberikan saran serta 

rokomendasi dari hasil penelitian. 
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sesuai dengan konteks yang terjadi dilapangan secara 

sederhana kerangka berfikir ini dalam penulisan ini digambarkan 

dalam skema berikut : 

 

Gambar 2.2. Kerangka pikir 

 

Sumber: Diolah dilapangan pada Tahun 2022 
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