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ABSTRAK

Juan Junardi. NIM 13020103075  “Sistem Pemasaran Dan Potongan Harga
(Discount) Produk Pakaian di Matahari Departement Store Brylian Plaza
Kendari (Studi Analisis Dari Perspektif Ekonomi Syariah)” Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Melalui Bimbingan
Bapak Dr. Husain Insawan, M. Ag dan Bapak Sodiman, M. Ag

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) sistem pemasaran
produk pakaian pada Matahari Department Store Brylian Plaza Kendari (2) sistem
penentuan dan potongan harga (discount) pada Matahari Department Store
Brylian Plaza Kendari dan (3) tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penentuan dan
potongan harga (discount) pada Matahari Department Store Brylian Plaza
Kendari.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
yaitu menggambarkan dan menguraikan suatu permasalah dengan kata-kata yang
tertulis atau tulisan dari orang atau objek yang diamati. Metode pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan
studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Pengumpulan
data, Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display), Conclusion
Drawing/verification.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sistem pemasaran pada
Matahari Department Store Brylian Plaza Kendari menggunakan sistem Ritel,
yaitu menjual eceran berskala besar. (2) Potongan harga yang diberikan oleh
Matahari Department Store Brylian Plaza Kendari mempunyai 2 bentuk, ada
potongan harga langsung dari HO (Head Office) yang berlaku untuk barang DP
(Direct Proccess) dan potongan harga yang di putuskan oleh supplier barang itu
sendiri yang disebut barang-barang CV (Consumer’s Vendor’s) sedangkan
penentuan keputusannya itu langsung diputuskan oleh HO (Head Office) dan
keputusannya bersifat General. (3) Menurut tinjauan Ekonomi Syariah terhadap
pemasarannya sudah sesuai Syariah karena adanya transparansi serta tidak adanya
paksaan untuk berbelanja adapun potongan harga yang dilakukan oleh Matahari
Departement Store Brylian Plaza Kendari telah sesuai dengan rukun dan syarat
jual beli yakni adanya penjual dan pembeli, akad dan objek
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan bidang perekonomian dewasa ini, maka akan

memacu timbulnya suatu persaingan bisnis. Para pengusaha baik yang

berskala besar, menengah, maupun kecil harus mengantisipasi perkembangan

ini. Bagi pengusaha yang tidak tanggap atau peka terhadap perkembangan

yang ada saat ini maka para pengusaha tersebut akan dihadapkan pada

masalah yang sulit untuk dapat mempertahankan usahanya.

Keadaan seperti ini akan mengakibatkan timbulnya persaingan yang

ketat di antara perusahaan-perusahaan untuk memasuki dan mempertahankan

pasar. Sudah sewajarnya ada perusahaan yang semakin tumbuh dan

berkembang, namun adapula yang bangkrut bahkan gulung tikar. Persaingan

yang semakin ketat menuntut para pengusaha untuk semakin peka membaca

strategi yang diterapkan oleh perusahaan yang menjadi pesaing.

Di dalam bisnis ritel, pada umumnya strategi penjualan yang

diterapkan memanfaatkan momen tertentu atau situasional. Kondisi ini

memungkinkan penjual menemukan pembeli yang mempunyai berbagai

macam watak dalam membeli suatu produk. Fenomena ini terlihat dengan

adanya berbagai promosi yang ditawarkan sebagai strategi pemasaran atau

strategi penjualan perusahaan. Namun pada realitasnya, strategi penjualan

seperti ini telah dilakukan hampir sepanjang waktu, dengan tidak melihat

momen atau situasi seperti yang disebutkan di atas. Begitu banyaknya usaha
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ritel besar, sedang, maupun kecil yang muncul dengan pesat dan cepat,

sehingga ruang bisnis ini menjadi begitu ketat persaingannya.1

Strategi penjualan produk dengan dijanjikan potongan harga (discount)

dan pemberian bonus kini mulai ramai. Potongan harga bahkan diberikan

sampai 70%, sehingga menjadikan harga jual produk lebih murah dan

kompetitif. Bahkan juga pemberian bonus berupa penambahan volume (isi)

produk inti ataupun bonus produk terkait produk inti. Seperti sabun deterjen,

makanan atau minuman dalam kemasan memberikan 20% bonus isi, sehingga

isi produk menjadi 120% dengan harga yang tetap. Begitu juga pada produk

kamera dengan bonus tas kamera dan memory card dengan harga yang tetap.

Akan lebih menarik perhatian dan hati konsumen lagi apabila penjualan

produk selain memberikan potongan harga juga memberikan bonus.

Para pelaku bisnis ritel dapat mengukur seberapa besar stimulus yang

diberikan melalui promosi penjualan dengan potongan harga terhadap perilaku

dan keputusan pembelian konsumen. Untuk mengetahui stimulus yang

ditimbulkan dari sebuah promosi yang efektif, diperlukan pengetahuan tentang

faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menerima, mempertimbangkan

informasi, dan mengambil keputusan dalam membeli produk yang ditawarkan.

Proses pengambilan keputusan seseorang untuk membeli suatu produk

biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Kotler2, terdapat

beberapa faktor perilaku konsumen yang mempengaruhi proses pengambilan

1Fandy Tjiptono,. Strategi Pemasaran, Edisi II. Yogyakarta. 2001. Hal 73
2Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan

Kontrol. Edisi B. Indonesia Alih Bahasa: Hendra Teguh dan Ronny A. Rusli. Jakarta. PT
Prenhallindo, 1997. Hal 111
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keputusan konsumen yaitu faktor budaya, sosial, kepribadian dan psikologis.

Salah satu dari faktor tersebut dapat memberikan pengaruh lebih besar dari

faktor yang lain. Mengetahui faktor mana saja yang berpengaruh dan bentuk

pengaruh yang diberikan, akan sangat membantu manajemen dalam

melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran terutama strategi promosi

yang sudah dijalankan, dan kemudian dapat menyusun strategi pemasaran atau

strategi promosi yang lebih efektif dari sebelumnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan strategi

pemasaran yang tentunya dapat meningkatkan penjualan suatu perusahaan,

yang pertama sasaran pasarnya harus jelas agar segmentasi bisa berfokus

kepada sumber daya yang disiapkan, kejelasaan barang yang ditawarkan

dengan design dan promosi yang menarik sehingga akan memperoeh

keungguan bersaing yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang.3

Menurut  Mustaq dalam bukunya Etika Bisnis dalam Islam4, konsep

Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas

(perfect competition). Namun demikian, bukan berarti kebebasan tersebut

berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang didasari oleh frame syari’ah.

Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela ( َعْن تََراٍض ِمْنُكمْ  / mutual

goodwill), sehingga diharapkan akan tercipta pasar yang adil dan melahirkan

harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan, sehingga tidak

termasuk riba yang diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana ayat berikut :

3Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran. Jakarta. PT. Raja
Grafindo Indonesia. 2012. Hal 67

4Ahmad Mustaq, Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2003. Hal 42
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بَٰواْ ٱیَۡأُكلُوَن لَِّذینَ ٱ نُ ٱیَتََخبَّطُھُ لَِّذيٱَال یَقُوُموَن إِالَّ َكَما یَقُوُم لرِّ ۡیطَٰ لَِك بِأَنَّھُۡم ۡلَمسِّۚ ٱِمَن لشَّ َذٰ
بَٰواْۗ ٱِمۡثُل ۡلبَۡیعُ ٱقَالُٓوْا إِنََّما  ُ ٱَوأََحلَّ لرِّ َم ۡلبَۡیعَ ٱَّ بَٰواْۚ ٱَوَحرَّ بِّھِ ۥفََمن َجآَءهُ لرِّ ن رَّ نتَھَىٰ ٱفَ ۦَمۡوِعظَٞة مِّ

ِۖ ٱإِلَى ٓۥ َما َسلََف َوأَۡمُرهُ ۥفَلَھُ  ُب َّ ٓئَِك أَۡصَحٰ لُِدوَن لنَّارِۖ ٱَوَمۡن َعاَد فَأُْولَٰ ٢٧٥ھُۡم فِیھَا َخٰ
Terjemahnya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya” ( Al- Baqarah : 275) 5

Kemudian, menurut  Mustaq dalam bukunya Etika Bisnis dalam

Islam6, konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip

sebagai berikut :

Pertama, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas ,الِرَضى

dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Hal ini sesuai

dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 29 :

ٓأَیُّھَا لَُكم بَۡینَُكم بِ لَِّذینَ ٱیَٰ ِطلِ ٱَءاَمنُوْا َال تَۡأُكلُٓوْا أَۡمَوٰ نُكۡمۚ َوَال ۡلبَٰ َرةً َعن تََراٖض مِّ ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ إِالَّ
َ ٱتَۡقتُلُٓوْا أَنفَُسُكۡمۚ إِنَّ  ٢٩َكاَن بُِكۡم َرِحیٗما َّ

Terjemahnya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
(An- Nisa : 29 )7

5Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumnatul ’Ali. CV Penerbit
Diponegoro, Bandung, 2004. Hal 47

6Ahmad Mustaq, op. cit., Hal 49
7Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumnatul ’Ali. CV Penerbit

Diponegoro, Bandung, 2004. Hal 29
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Kedua, mekanisme pasar berdasarkan persaingan sehat (fair

competition). Mekanisme pasar akan terhambat  jika terjadi penimbunan

(ihtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang

penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

Ketiga, segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kejujuran

(honesty). Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab

kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas

melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai

kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan

transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

Keempat, segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar

keterbukaan (transparancy) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini

adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam

pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Berbicara mengenai potongan harga, Matahari Departement Store

Brylian Plaza Kendari merupakan perusahaan ritel dengan format Toserba

dan Supermarket. Di dalam strategi pemasarannya Matahari Departement

Store Brylian Plaza Kendari menerapkan berbagai promosi penjualan yang

umum diterapkan, salah satunya yang paling sering diterapkan dan menjadi

strategi promosi andalan adalah potongan harga (discount), hal ini biasa

dilakukan guna menarik pelanggan dan mempertahankan usahanya karena

dengan adanya hal tersebut keputusan konsumen untuk membeli menjadi

meningkat. Kemudian selanjutnya, yang menarik perhatian peneliti setelah



6

melakukan observasi awal keingintahuan akan mekanisme pemasaran dan

proses penentuan potongan harga yang dilakukan oleh Matahari Departement

Store, dan juga rasa penasaran peneliti akan tinjauan ekonomi syariah tentang

potongan harga itu sendiri, sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas

penulis tertarik untuk menganalisisnya sebagai bahan penelitian penulis

dengan judul:

“Sistem Pemasaran Dan Potongan Harga (Discount) Produk Pakaian Di

Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari (Studi Analisis Dari

Perspektif Ekonomi Syariah)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pemasaran Produk Pakaian Pada Matahari Department

Store Brylian Plaza Kendari ?

2. Bagaimana Sistem Penentuan Harga dan Potongan Harga (Discount)

Produk Pakaian Pada Matahari Department Store Brylian Plaza Kendari ?

3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pemasaran dan Potongan

Harga (Discount) Produk pakaian Matahari Departement Store Brylian

Plaza Kendari ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah di atas, maka

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :



7

1. Untuk Mengetahui Sistem Pemasaran Produk Pakaian Pada Matahari

Department Store Brylian Plaza Kendari

2. Untuk Mengetahui Sistem Penentuan Harga dan Potongan Harga

(Discount) Produk Pakaian Pada Matahari Department Store Brylian Plaza

Kendari

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pemasaran dan

Potongan Harga (Discount) Produk pakaian Matahari Departement Store

Brylian Plaza Kendari

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan memperoleh beberapa

manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

a. Sebagai referensi bagi para pembaca dan mengaktualisasikan konsep

yang ada dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain dalam

mengembangkan materi dari pembahasan skripsi ini ke arah yang lebih

sempurna.

2. Secara praktis

a. Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis selaku intelektual

muda muslim dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam

bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah IAIN

Kendari.

b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, dan masyarakat setempat

terhadap pentingnya ekonomi.
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3. Bagi penulis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan

dan ilmu pengetahuan melalui penerapan teori yang telah didapat di kuliah

pada dunia nyata.

4. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan

dalam membuat keputusan mengenai strategi penetapan potongan harga

(Discount) yang dilakukan perusahaan secara baik dalam lingkup Ekonomi

Syariah.

5. Bagi kalangan akademis, setelah membaca hasil penelitian yang amat

terbatas  ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan pengetahuan

atas ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

E. Definisi Oprasional

1. Sistem Pemasaran merupakan suatu pola hubungan dari pelaku-pelaku

kegiatan pemasaran (lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasar

barang, jasa, ide, orang dan factor-faktor lingkungan) yang saling

memberikan pengarh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan

perusahaan dan pasarnya yang memiliki suatu tujuan transaksional.

2. Potongan Harga (Discount) adalah pengurangan dari harga yang

dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diberikan oleh pemasok

kepada pelanggan. Potongan harga dapat ditawarkan Karena pembayaran

yang cepat atau karena pembelian dalam partai yang besar. Potongan harga

diberikan untuk memungkinkan pemasok untuk mencapai volume

penjualan yang besar yang akan meningkatkan Skala Ekonomi (economies
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of scale) atau dilakukan untuk suatu strategi untuk mendapatkan kesetiaan

pelanggan atau dilakukan karena dipaksa oleh pembeli yang kuat.8

3. Produk pakaian adalah segala sesuatu yang terbuat dari bahan tekstil dan

serat yang digunakan untuk menutupi badan yang ditawarkan kepada suatu

pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan.

4. Matahari Department Store adalah sebuah perusahaan ritel di Indonesia

yang merupakan pemilik dari jaringan toserba dan supermarket,

Hypermart serta Foodmart. Saat ini, Matahari Department Store

merupakan salah satu anak perusahaan dari Brylian Group. Per kuartal

pertama tahun 2008, Matahari Department Store sudah mempunyai 79

toserba, 38 hypermarket, 31 supermarket, 46 outlet farmasi, dan lebih dari

88 hiburan keluarga di lebih dari 50 kota di Indonesia.9

5. Tinjauan Ekonomi Syariah adalah analisa dan penyajian data yang

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu

persoalan dengan menggunakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang

berusaha untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu

berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi.

8Dilihat On Line http://ok-review.com/pengertian-discount-potongan-harga/ diakses tgl
20 April 2017 pukul 00.33

9Dilihat https://id.wikipedia.org/wiki/Matahari_Department_Store



10

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemasaran (Marketing)

a. Pengertian Pemasaran

Menurut Kotler, didalam mendefinisikan pemasaran : “Pemasaran

adalah suatu proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh individu

maupun kelompok untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka

dengan menciptakan, menawarkan dan bebas menukarkan produk yang

bernilai satu sama lain”.1

Definisi pemasaran menurut Swastha dan Soekotjo, “Pemasaran

adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan

barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang

potensial”.2

Pada prinsipnya definisi-definisi diatas penekanannya adalah sama,

yaitu menekankan pada kebutuhan, keinginan dan kepuasan konsumen

dengan berusaha untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan

oleh konsumen, kemudian menyediakannya dan menyampaikannya kepada

1Philip Kotler Marketing Management, The Milenium Edition. New Jersey. Prentice Hall
Pearson Education Inc. 2000. h 7

2Basu Swastha dan Sukotjo, Pengantar Bisinis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan
Modern). Yogyakarta. Liberty. 1998. h 178-179
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konsumen. Perusahaan harus dapat mengelola aktivitas pemasaran secara

efektif dengan memperhatikan variabel-variabel dalam pemasaran yang

membentuk bauran pemasaran. Perusahaan  perlu mengetahui bagaimana

menganalisa kesempatan pasar, memilih target pasar, menyusun  bauran

pemasaran  yang efektif  dan mengelola usaha-usaha pemasaran secara

tepat.

b. Proses Pemasaran

Adi Susilo dalam bukunya “Manajemen Pemasaran”. Proses

pemasaran mencakup lima langkah, empat langkah yang pertama

menciptakan nilai bagi pelanggan.

a. Pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan

pelanggan.

b. Pemasar merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan

dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan

pelanggan sasaran.

c. Pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar

memberikan nilai unggul.

d. Membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan, dan

menciptakan kepuasan pelanggan.

e. Perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat

dengan menangkap nilai dari pelanggan.
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c. Bauran Pemasaran

a) Pengertian Bauran Pemasaran

Definisi bauran pemasaran atau Marketing Mix menurut para pakar :

1) Menurut Swastha, “Marketing mix adalah kombinasi dari empat

variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran

perusahaan, yakni: produk, struktur harga, kegiatan promosi dan

sistem distribusi”.3

2) Bauran pemasaran menurut Kotler, “Bauran pemasaran adalah

seperangkat alat pemasaran taktis dan terkontrol yang dapat

dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang

diinginkan pasar sasaran”.4

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat diartikan

bahwa bauran pemasaran merupakan variabel yang dapat

dikendalikan, yang saling berkaitan dengan yang lainnya dan

digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar sasarannya.

Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya, yang mana

dikenal dengan “4-P” atau product, price, place dan promotion.

3Basu Swastha, Azaz-Azas Marketing. Yogyakarta. Liberty 1999. h 42
4Philip Kotler, Marketing Management, The Milenium Edition. New Jersey. Prentice Hall

Pearson Education Inc. 2000. h 67
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b) Elemen Bauran Pemasaran

1) Produk (product)

Menurut Kotler, “Produk adalah segala sesuatu yang dapat

ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau

kebutuhan”.5

Saladin dalam bukunya Intisari Pemasaran & Unsur-unsur

Pemasaran, memberikan pendapat mengenai pengertian produk secara

umum, “Produk adalah segala sesuatu yang dapat

memenuhi/memuaskan kebutuhan ataupun keinginan manusia baik

yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible)”. 6

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu

produk dapat bersifat nyata atau tangible dan bersifat tidak nyata atau

intangible, yang dibuat dengan berbagai atribut yang menarik

perhatian dan memenuhi keinginan konsumen, sehingga konsumen

memperoleh kepuasan fisik, psikologis, dan sosiologis melalui suatu

pembelian, kepemilikan, dan konsumsi.

2) Harga (price)

Dalam kebijakan harga, manajemen harus menentukan harga

dasar dari produknya, kemudian menentukan kebijaksanaan

5Philip Kotler, Marketing Management, The Milenium Edition. New Jersey. Prentice Hall
Pearson Education Inc. 2000. h 14

6Djaslim Saladin dan Yevis M. Oesman, Intisari Pemasaran & Unsur-unsur Pemasaran.
Bandung. Linda Karya. 1999. Hal 68
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menyangkut potongan harga, pembagian ongkos kirim, dan hal-hal

yang berhubungan dengan harga.

Definisi harga menurut Kotler dan Amstrong, “Jumlah uang

yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk

tersebut”.7

Menurut Swastha, “Harga adalah jumlah uang (ditambah

beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya”.

3) Tempat (place)

Suatu barang tidak ada gunanya bagi seorang konsumen

apabila tidak tersedia pada waktu dan tempat dimana diperlukan. Pada

promosi kita akan melihat dimana, bilamana, dan oleh siapa barang-

barang dan jasa-jasa dapat dijual.

Kotler dan Armstrong, telah mendefinisikan,

“Tempat/distribusi termasuk aktivitas perusahaan untuk membuat

produk tersedia bagi konsumen sasaran”8.

4) Promosi (promotion)

Dalam kegiatan promosi, suatu perusahaan harus

memperkerjakan, melatih dan memotivasi wiraniaganya. Perusahaan

dapat menyiapkan program komunikasi dan promosi yang terdiri dari

7Philip Kotler dan Gary Amstrong, Marketing An Introduction, Fifth Edition. New Jersey.
Prentice Hall Pearson Education Inc. 2000. hal 7

8Ibid hal 8
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iklan, pemasaran, promosi, penjualan pribadi dan hubungan

masyarakat.

Menurut Kotler dan Armstrong, “Promosi adalah aktivitas

mengkomunikasikan keunggulan produk baru dan serta membujuk

pelanggan sasaran untuk membelinya”.9

Menurut Nikles yang dikutip oleh Swastha, “Promosi adalah

sebagian arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk

mengarahkan seseorang kepada tindakan yang menciptakan

pertukaran dalam pemasaran”.10

2. Harga dan Potongan Harga (Discount)

a. Pengertian Harga

Harga menjadi faktor penentu dalam pembelian dan menjadi salah

satu unsur penting dalam menentukan bagian pasar dan tingkat keuntungan

perusahaan. Definisi harga menurut Tjiptono menyatakan: “Harga

merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa

lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau

penggunaan suatu barang atau jasa”.11

9Philip Kotler dan Gary Amstrong, Marketing An Introduction, Fifth Edition. New Jersey.
Prentice Hall Pearson Education Inc. 2000. h 74

10Basu Swastha, Azaz-Azas Marketing. Yogyakarta. Liberty 1999. h 237
11Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Edisi II. Yogyakarta. 2001. h 151
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Definisi harga menurut Kotler dan Armstrong adalah : “Harga

adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh

produk”. 12

Dari pengertian harga di atas dapat diketahui bahwa harga

merupakan unsur bauran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah

dengan cepat. Berbeda dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap

saluran distribusi kedua hal tersebut tidak dapat diubah/ disesuaikan dengan

mudah dan cepat karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.

b. Proses Penetapan Harga

Proses penertapan harga yang dilakukan oleh manajer mencakup

beberapa tahap. Tahap-tahap penetapan harga tersebut adalah:

1. Menentukan tujuan penetapan harga,

2. Memperkirakan permintaan untuk barang tersebut dan elastisitas

harganya,

3. Mengantisipasi reaksi dalam persaingan,

4. Menentukan pangsa pasar yang dapat diharapkan,

5. Memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran,

6. Mempertimbangkan kebijakan pemasaran perusahaan,

7. Memilih metode perhitungan harga,

12Philip Kotler dan Gary Amstrong, Marketing An Introduction, Fifth Edition. New
Jersey. Prentice Hall Pearson Education Inc. 2000. h 73
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8. Menetapkan tingkat harga,

9. Menyesuaikan struktur harga terhadap variasi dalam permintaan dan

biaya di masing-masing segmen.13

c. Tujuan Penetapan Harga

Perusahaan didalam menetapkan harga sebaiknya mengadakan

pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak

dicapainya. Menurut Tjiptono ada lima jenis tujuan penetapan harga, yaitu:

a) Tujuan berorientasi pada laba, tujuan ini dipakai oleh perusahaan yang

menggunakan pendekatan target laba yaitu tingkat laba yang

diharapkan sebagai sasaran laba. Ada dua jenis target laba yang

biasanya digunakan yakni target margin dan target ROI (Return Of

Investent)

b) Tujuan berorientasi pada volume, harga yang ditetapkan sedemikian

rupa agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai penjualan

rupiah, atau target pangsa pasar (absolut maupun relatif).

c) Tujuan berorientasi pada citra, citra (image) suatu perusahaan dapat

dibentuk melalui strategi penetapan harga. Harga tinggi dapat

membentuk atau mempertahankan citra prestisius, sementara itu harga

rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (image

of value). Misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya

merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu.

13Basu Swastha, “Strategi Penetapan Harga”. Modul h 7-8
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d) Tujuan stabilisasi harga, stabilisasi dilakukan dengan jalan

menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil

antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri.

e) Tujuan-tujuan lainnya, harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan

mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan,

mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan

pemerintah.14

d. Potongan Harga (Discount)

1) Pengertian Potongan harga

Menurut Sutisna, “Potongan harga adalah pengurangan harga

produk dari harga normal dalam periode tertentu”.15

Menurut Tjiptono, “Diskon merupakan potongan harga yang

diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas

aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual”.16

Menurut Swasta, “Potongan harga (discount) dan

penghargaan (allowance) merupakan pengurangan dari harga yang

ada”.17

2) Macam-macam Potongan Harga

Menurut Kotler,18 ada beberapa macam bentuk dari diskon

yaitu :

14Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Edisi II. Yogyakarta. 2001. h 152-153
15Sutisna. Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. Bandung. PT Remaja

Rosdakarya 2001. h 123
16Fandy Tjiptono, op. cit.,h 166
17Basu Swastha dan  T. Hani  Handoko, Manajemen Penjualan; Edisi Ketiga. Yogyakara.

BPFE 1993. h 64
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a) Diskon tunai, adalah pengurangan harga untuk pembeli yang segera

membayar tagihannya atau membayar tagihan tepat pada waktunya.

Contoh yang umum adalah “ 2/10, net 30” yang berarti bahwa

pembayaran akan jatuh tempo dalam 30 hari, tetapi pembeli dapat

mengurangi 2% jika membayar tagihan dalam10 hari. Diskon

tersebut harus diberikan untuk semua pembeli yang memenuhi

persyaratan tersebut. Diskon seperti ini biasanya digunakan dalam

banyak hal industri dan bertujuan meningkatkan likuiditas penjual

dan mengurangi biaya tagihan dan biaya hutang tak tertagih.19

b) Diskon kuantitas, merupakan pengurangan harga bagi pembeli

yang membeli dalam jumlah besar. Contohnya adalah,

Rp.1.000.000,- per unit untuk kurang dari 100 unit : Rp.900.000,-

per unit untuk 100 unit atau lebih”. Menurut undang-undang di

Amerika Serikat, diskon kuantitas harus ditawarkan sama untuk

semua pelanggan dan tidak melebihi penghematan biaya yang

diperoleh penjual karena menjual dalam jumlah besar.

Penghematan ini meliputi pengurangan biaya penjualan, persediaan

dan pengangkutan, diskon ini dapat diberikan atas dasar tidak

kumulatif (berdasarkan tiap pesanan yang dilakukan) atau atas

dasar kumulatif (berdasarkan jumlah unit yang dipesan untuk satu

periode). Diskon memberikan insentif bagi pelanggan untuk

18Philip Kotler, Manajemen, Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan
Kontrol. Edisi B. Indonesia Alih Bahasa: Hendra Teguh dan Ronny A. Rusli. Jakarta. PT
Prenhallindo 1997. h 195

19Philip Kotler, op. cit., h 195
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membeli lebih banyak dari seorang penjual dan tidak membeli dari

banyak sumber.20

c) Diskon Fungsional, diskon fungsional juga disebut diskon

perdagangan (trade discount) ditawarkan oleh produsen pada para

anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi

tertentu, seperti menjual, menyimpan dan melakukan pencatatan.

Produsen boleh memberikan diskon fungsional yang berbeda bagi

saluran perdagangan yang berbeda karena fungsi-fungsi mereka

yang berbeda, tetapi produsen harus memberi diskon dalam tiap

saluran perdagangan.21

d) Diskon musiman (seasonal discount), diskon musiman merupakan

pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau jasa

di luar musimnya. Diskon musiman memungkinkan penjual

mempertahankan produksi yang lebih stabil selama setahun.

Produsen jas hujan akan menawarkan diskon musiman untuk

pengecer pada musim panas untuk mendorong dilakukannya

pemesanan lebih awal. Hotel dan perusahaan penerbangan juga

menawarkan diskon musiman pada periode-periode yang lambat

penjualannya.22

e) Potongan (allowance), potongan merupakan pengurangan dari

daftar harga, misalnya : potongan tukar tambah (trade-in

allowance) dan potongan promosi (propotional allowance).

20Ibid., h 196
21Ibid., h 196
22Ibid., h.197
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Potongan tukar tambah adalah pengurangan harga yang diberikan

untuk menyerahkan barang lama ketika membeli yang baru.

Potongan tukar tambah paling umum terjadi dalam industri mobil

dan juga terdapat pada jenis barang tahan lama lain. Potongan

promosi merupakan pengurangan pembayaran atau harga untuk

memberi imbalan pada penyalur karena berperan serta dalam

pengiklanan dan program pendukung penjualan.23

3) Strategi Potongan Harga

Berikut ini bebrapa tip dari Jacky Mussry, Vice President hef

Knowledge Officer MarkPlus, Inc, dalam hal strategi pemberian

potongan harga :

a. Tujuan

Tetapkan dari awal, apakah anda memberikan potongan

harga adalah untuk tujuan finansial atau nonfinansial. Jika finansial

maka anda hars menghitung biayanya secara detail.tetapi, jika

nonfinansial, misalnya, gudang barang sudahpenuh atau meningkatkan

image, mungkin anda harus rela merugi sedikit.24

b. Biaya

Selain harga barang itu sendiri, anda juga harus menghitung

biaya yang dikeuarkan untuk sewa, inventaris, gaji pegawai, dan biaya

lain yang terkait dengan bisnis.25

23Ibid., h197
24Dilihat On Line http://www.rinnyermiyanti.com/2013/04/strategi-potongan-harga.html/

diakses tgl 16 Juni 2017 pukul 16.23
25Dilihat On Line op. cit., pukul 16.23
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c. Sistem pembayaran

Jika tujuan anda untuk meberikan potongan harga atau

bentuk promosi apapun adalah untuk menjaga cash flow, maka

pastikan cara pembayarannya cash atau debit. Dengan begitu , tujuan

mendapatkan uang segera bisa tercapai.26

d. Gunakan cara promosi yang murah meriah :

Promosi tidak boleh lebih mahal dari harga barang yang

dijual. Anda bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi.27

e. Jangan memberikan janji berlebihan  yang akan menjadi bumerang.

Sering sekali kita meliat iklan diskon pada sebuah produk ada

tulisan “ syarat dan ketentuan berlaku” . sebaiknya jangan

memberikan syarat dan ketentuan yang membingunkan dan

menyulitkan pelanggan. Bukannya senang, mereka akan merasa

tertipu dan terjebak. Karena itu bentuk promosi yang anda tawarkan

harus jelas, jujur dan tidak menyesatkan.28

f. Ciptakan demand dan pertajam segmetasi pembeli.

Caranya dengan mencari keunikan dan nilai lebih dari barang

yang anda jual. Konsumen sekarang cwnderung tidak

mempermasalahkan harga untuk membeli barang yang akan memberi

nilai lebih, bukan hanya gunanya. misalnya, baju yang bisa membuat

26Dilihat On Line op. cit., pukul 16.23
27Dilihat On Line op. cit., pukul 16.23
28Dilihat On Line op. cit., pukul 16.23
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konsumen kelihatan ramping atau bahkan bisa dikenakan bolak

balik.29

g. Perhatikan perilaku pembeli.

Berikan sentuhan emosional pada pengalaman berbelanja,

misalnya dengan memberukan pelayanan yang ramah, atau

memanggil costumer dengan panggilan akrab. Wanita juga biasanya

lebih suka diperlakukan seperti teman.30

3. Marketing Syariah

Khoerussalim dalam bukunya Etika Bisnis Islam menyebutkan, ada

tiga komponen utama dalam etika bisnis Islami, yang mana ketiganya wajib

dimiliki oleh para pengusaha muslim31, yaitu :

a. Jujur

Jujur merupakan sifat utama dan etika Islam yang luhur. Jujur

merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dan perilaku seorang

muslim; sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya, menghapus

dosa-dosanya dan sarana untuk bisa masuk ke syurga.

Rasulullah SAW bersabda :

لرَُّجُل َيْصُدُق َعَلْيُكْم بِالصِّْدِق فَِإنَّ اَلصِّْدَق يـَْهِدي ِإَلى اَْلِبرِّ َوِإنَّ اَْلِبرَّ يـَْهِدي ِإَلى اَْلَجنَِّة َوَما يـََزاُل اَ 
يًقا( َويـََتَحرَّى اَلصِّْدَق َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اَللَّهِ  )رواه مسلمِصدِّ

29Dilihat On Line op. cit., pukul 16.23
30Dilihat On Line op. cit., pukul 16.23
31A. Khoerussalim, Ikhs, To be The Moeslem Entrepreneur, Kiat sukses di Usia Muda.

Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2005 Hal 29
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Artinya :
“Hendaklah kalian jujur, karena jujur dapat mengantarkan seseorang untuk
berbuat baik, sedang perbuatan yang baik dapat mengantarkan seseorang
ke syurga. Seseorang tetap berbuat jujur hingga dia ditulis di sisi Allah
sebagai orang yang jujur”. (HR. Muslim)32

Diantara bentuk kejujuran adalah, seorang pebisnis harus komitmen

dalam jual-belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk

melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan

dalam muamalahnya dan mengangkat derajatnya.

Bentuk kejujuran yang lain adalah, pebisnis dalam memasarkan

dagangannya harus dijauhkan dari iklan licik dan sumpah palsu, atau

memberikan informasi yang salah tentang barang dagangannya untuk

menipu calon pembeli.

Rasulullah Saw bersabda,

? َفذََكَر اَْلَحِديَث, َوِفيِه اهللا عليه وسلم فـََقاَل: يَا َرُسوَل اَللَِّه! َما اَْلَكَبائِرُ َجاَء َأْعَراِبيٌّ ِإَلى اَلنَِّبيِّ صلى 
)رواه البخاري(قـُْلُت: َوَما اَْلَيِميُن اَْلَغُموُس? قَاَل: اَلَِّذي يـَْقَتِطُع َماَل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم, ُهَو ِفيَها َكاِذبٌ 

Artinya :
“Seorang Arab Badui menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan
bertanya: Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? perawi
melanjutkan hadits dan di dalamnya disebutkan "Sumpah palsu" Dalam
hadits itu aku bertanya : Apa itu sumpah palsu? Beliau bersabda : "Sumpah
yang digunakan untuk mengambil harta orang muslim, padahal ia bohong".
(HR. Bukhori)33

32Muslim Ibn Al Hajjaj, Shahih Muslim, ( Beirut : Dar  al- Fikr, 1420H) Juz 4, Hal 2012,
No. Hadis 105 (2607), Bab Buruknya Dusta dan Baiknya Kejujuran.

33Abu Abdillah Al-Bukhori, Shahih Al-Bukhori, (Lebanon: Dar Al-Ilm, t.t.), Juz 6, Hal.
2535, No. Hadis 6522, Bab Menyekutukan Allah dan Rasulnya.
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b. Amanah

Islam menginginkan pebisnis mempunyai hati nurani yang

“bangun”, artinya senantiasa melakukan perubahan dan perbaikan. Sehingga

bisa menjaga hak-hak Allah dan hak-hak manusia, dan bisa memproteksi

muamalahnya dari tingkah laku yang mendorong untuk berbuat remeh dan

lalai. Dengan demikian Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sifat

amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain dan dia tidak boleh

meremehkan hak orang yang memberikan amanah.

c. Toleransi

Toleransi adalah kunci rezeki dan jalan kehidupan yang mapan.

Diantara manfaat toleransi adalah : Mudah berinteraksi, mempermudah

muamalah dan mempercepat berputarnya modal. 34

Dadang Romansyah Dewan Pengawas Syariah BMT ItQan,

transaksi yang sesuai dengan syariah antara lain adalah:

1) Tidak mengandung unsur kedzaliman, 2) Bukan Transaksi Ribawi,

3) Tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain, 4) Tidak mengandung

materi-materi yang diharamkan, 5) Tidak mengandung unsur :

Judi (Maisyir), Penipuan (Gharar), Monopoli / Penimbunan (Ikhtikar),

Mengeksploitasi (Istighlal), Pura-pura tidak tahu (Jahalah), Menutup-nutupi

(Tadlis), Merekayasa seakan-akan banyak pembeli (Najsy), Merekayasa

34A. Khoerussalim Ikhs. To be The Moeslem Entrepreneur, Kiat sukses di Usia Muda.
Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2005. Hal 31
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Riba (‘Inah), Merekayasa Pembeli tidak mempunyai pilihan (Taljiah),

Memanfaatkan ketidaktahuan informasi tentang harga si

konsumen (Ghubun)35

Syakir didalam bukunya Syariah Marketing mendefinisikan,

“Pemasaran adalah suatu disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses

penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu inisiator kepada

stakeholders, dan seluruh proses harus berada dalam sesuai dengan prinsip

muamalah dalam Islam”36

Definisi yang diungkapkan oleh Syakir itu merujuk pada definisi

yang disepakati pakar marketing dunia. Selanjutnya mendasarkan pada

kaidah fiqh dalam Islam, yaitu :

اَْلُمْسِلُمْوَن َعَلى ُشُرْوِطِهْم ِاالَّ َشْرطًا َحرََّم َحَالًال َاْو َأَحلَّ َحَراًما
Artinya :
“Kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis (syarat-
syarat) yang mereka buat, kecuali kesepakatan (syarat yang mengharamkan
yang halal atau mengahalalkan yang haram)”( HR. Tirmidzi)37

Kata kunci dalam definisi pemasaran syariah menurut Syakir

adalah bahwa dalam seluruh proses, baik itu proses penciptaan, proses

penawaran maupun proses perubahan nilai, tidak boleh ada hal-hal yang

bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Sepanjang hal tersebut tidak terjadi penyimpangan dan dapat dijamin sesuai

35Dilihat http://bmtitqan.org/artikel/detail/10/bertransaksi-sesuai-syariah.html/ diakses tgl
16 Juni 2017 pukul 18.45

36Hermawan Kartajaya, dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing. Bandung.
Mizan 2006. h 62

37Muhammad Ibn ‘Isa At- Tirmidzi , Sunan Tirmidzi, (Dar Al Kutub Islamiyyah), Juz 3,
Hal. 634, No. Hadis 1352, Bab Perdamaian Antara
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dengan prinsip-prinsip muamalah, maka bentuk transaksi apapun dalam

bisnis dibolehkan dalam syariat Islam.38

Sebab itu Allah mengingatkan kepada pebisnis, para marketer, dan

pengusaha muslim bahwa :

ٓأَیُّھَا مِ ٱأُِحلَّۡت لَُكم بَِھیَمةُ ۡلُعقُودِۚ ٱَءاَمنُٓوْا أَۡوفُوْا بِ لَِّذینَ ٱیَٰ َغۡیَر ُمِحلِّي إِالَّ َما یُۡتلَٰى َعلَۡیُكۡم ۡألَۡنَعٰ
ۡیدِ ٱ َ ٱَوأَنتُۡم ُحُرٌمۗ إِنَّ لصَّ ١یَۡحُكُم َما یُِریُد َّ

Terjemahnya
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut
yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah : 1)39

Yang berarti janganlah menghianati apa-apa yang telah disepakati

dalam bisnis. Rasulullah begitu menekankan pentingnya integrasi dalam

menjalankan bisnis. Apalagi bagi seorang pemasar yang menjadi “ujung

tombak” dan sering menjadi patron performance perusahaan dimata

kuisioner. Rasulullah SAW bersabda :

(رواه أبوا قَاَل اَللَُّه : أَنَا ثَاِلُث اَلشَّرِيَكْيِن َما َلْم َيُخْن َأَحُدُهَما َصاِحَبُه, فَِإَذا َخاَن َخَرْجُت ِمْن بـَْيِنِهَما
داود)

Artinya :
“Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat
selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu
pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Dawud)40

a. Landasan Marketing Syariah

38Hermawan Kartajaya, dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing. Bandung.
Mizan 2006. h 63

39Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumnatul ’Ali. CV Penerbit
Diponegoro, Bandung, 2004. Hal 106

40Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy’ats As-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Dar Al Kutub
Al-Ilmiyyah), Juz 2, Hal. 276, No. Hadis 3383, Bab Jual Beli Persekutuan.
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لَٰوةُ ٱقُِضیَِت فَإَِذا ِ ٱِمن فَۡضِل ۡبتَُغواْ ٱوَ ۡألَۡرضِ ٱفِي نتَِشُرواْ ٱفَ لصَّ َ ٱۡذُكُرواْ ٱوَ َّ َكثِیٗرا َّ
١٠لَُّكۡم تُۡفلُِحوَن لَّعَ 

Terjemahnya :
“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi,
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu
beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah : 10)41

Dari ayat diatas, Allah memerintahkan agar umat manusia

melakukan perniagaan dengan memasarkan segala komoditasnya ke seluruh

pelosok bumi dengan tidak melupakan Allah dan segala ketentuan-Nya.

َر لَِّذيٱَوھُوَ  ا َوتَۡستَۡخِرُجوْا ِمۡنھُ ِحۡلیَٗة تَلۡ ۡلبَۡحرَ ٱَسخَّ بَُسونَھَۖا َوتََرى لِتَۡأُكلُوْا ِمۡنھُ لَۡحٗما طَِریّٗ
١٤َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن ۦَمَواِخَر فِیِھ َولِتَۡبتَُغوْا ِمن فَۡضلِھِ ۡلفُۡلكَ ٱ

Terjemahnya :
“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat
memakan darinya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari
lautan itu perhiasan yang kamu pakai ; dan kamu melihat bahtera berlayar
padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan
supaya kamu bersyukur”. (QS. An-Nahl : 14)42

Sedangkan dari ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa Dia telah

menyediakan segala karunia yang dapat kita jadikan sebagai komoditas dan

barang konsumsi untuk umat manusia, maka Allah memerintahkan supaya

kita semua mengelola dan memasarkan itu semua agar dapat dimanfaatkan

bagi kemaslahatan manusia. Dan diujung ayat ini Allah memerintahkan

untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan-Nya.

Di dalam Al-Qur’an Allah juga telah mengatur etika persaingan

dalam suatu bisnis, Allah telah berfirman didalam surat An-Nisa ayat 29 :

41Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumnatul ’Ali. CV Penerbit
Diponegoro, Bandung, 2004 Hal 553

42Ibid., H 268
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ٓأَیُّھَا لَُكم بَۡینَُكم بِ َءامَ لَِّذینَ ٱیَٰ ِطلِ ٱنُوْا َال تَۡأُكلُٓوْا أَۡمَوٰ نُكۡمۚ َوَال ۡلبَٰ َرةً َعن تََراٖض مِّ ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ إِالَّ
َ ٱتَۡقتُلُٓوْا أَنفَُسُكۡمۚ إِنَّ  ٢٩َكاَن بُِكۡم َرِحیٗما َّ

Terjemahnya :
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29)43

Dari ayat diatas, Allah memberikan peraturan mengenai suatu

persaingan dalam perdagangan diantaranya adalah; hendaklah suatu

perdagangan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan kaidah

yang berlaku, dilakukan berdasarkan kesepakatan diatara para pelakunya,

dan janganlah melakukan perdagangan yang dapat merugikan baik diri

sendiri maupun orang lain.

b. Pandangan Syariah tentang Harga

Dalam teori klasik pricing atau penentuan harga, selalu digunakan

pendekatan penawaran dan permintaan (supply and demand). Tetapi pada

saat ini banyak terjadi penyimpangan yang berakibat pada penentuan harga

yang berlebihan. Islam memiliki konsep bahwa penentuan harga ditentukan

oleh mekanisme pasar, yaitu bergantung pada kekuatan-kekuatan

permintaan dan penawaran. Pertemuan antara demand and supply tersebut

harus berlangsung secara sukarela .(َعْن تََراضٍ ) Ini mempunyai makna bahwa

tidak ada yang dizalimi dan menzalimi.44

43Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumnatul ’Ali. CV Penerbit
Diponegoro, Bandung, 2004 Hal 83

44Ahmad Mustaq, Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2003. Hal 44
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Ketika hendak melakukan transaksi, sebaiknya penjual dan pembeli

berada pada posisi yang sama, baik dalam pengetahuan tentang barang

tersebut maupun tentang harga yang berlaku dipasar. Ketika penjual dan

pembeli bertemu dan melakukan transaksi, mereka betul-betul rela dan tidak

ada yang terzalimi.45

Islam juga melarang ikhtikar yaitu mengambil keuntungan diatas

keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga

yang lebih tinggi, atau dapat diistilahkan monopoly’s rent-seeking, seperti

Sabda Nabi :

رواه مسلم)(َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال َيْحَتِكُر ِإالَّ َخاِطئٌ 
Artinya : ”Dari Rasulullah SAW Beliau Bersabda: ”Tidaklah orang
melakukan ikhtikar itu kecuali ia berdosa”. (HR Muslim).46

Dalam praktik fiqh muamalah, pricing mengambil posisi tengah,

tidak berlebih-lebihan dan tidak pula merendah-rendahkan. Ini berarti

bahwa dalam fiqh muamalah, pricing harus proporsional, sesuai dengan

firman Allah,

لَِك قََواٗما إَِذٓا أَنفَقُوْا لَۡم یُۡسِرفُوْا َولَۡم یَۡقتُُروْا َوكَ لَِّذینَ ٱوَ  ٦٧اَن بَۡیَن َذٰ

Terjemahnya :
”Dan orang-orang yang shaleh apabilla membelanjakan hartanya, merek
tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaaan itu)
ditengah-tengah antara yang demikian”. (QS. Al-Furqan : 67)47

45Ibid
46 Muslim Ibn Al Hajjaj, Shahih Muslim, ( Beirut : Dar  al- Fikr, 1420H), Juz 3, Hal.

1227, No. Hadis 130 (1605), Bab Haramnya menimbun Bahan Makanan.
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Nabi Muhammad Saw telah memberikan contoh ketika berdagang

sebelum diangkat menjadi Rasul. Saat Muhammad menentukan harga,

beliau hanya menyebutkan bahwa beliau membeli barang ini di Makkah

‘sekian’ dan perjalanan dari Makkah ke Syam memerlukan waktu sekian

hari. Kemudian Muhammad memberi kebebasan bagi pembeli untuk

memberi harga yang pantas terhadap barang yang dijualnya. Kejujuran dan

transparansi yang dipraktikkan Muhammad ini ternyata membuahkan

keuntungan yang luar biasa.

c. Konsep Potongan Harga  dalam Tinjauan Syariah

Saat ini promosi sebuah produk tidak hanya mengedepankan

kualitasnya saja. Akan tetapi persaingan harga menjadi lebih dominan.

Harga sebagai salah satu variabel dalam marketing mix juga telah menjadi

salah satu daya tarik tersendiri dalam periklanan.

Promosi yang dibahas dalam hal ini yaitu mengenai harga yang

diberikan diskon pada produk yang dijual, hendaknya memperhatikan etika

bisnis yang baik. Para penyelenggara potongan harga (discount) tidak

semestinya memberikan diskon dengan harga yang murah namun bersyarat,

bahkan jangan sampai terjadi pembohongan publik khususnya kepada

konsumen dengan pemberian label “promo diskon” hanyalah sebagai

sebuah strategi daya tarik penjualan, dimana esensi harga produk yang

didiskon sebenarnya adalah harga normal.

47 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumnatul ’Ali. CV Penerbit
Diponegoro, Bandung, 2004. Hal 365
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Islam mengancam keras orang yang melakukan penipuan dalam

jual beli. Rasulullah SAW bersabda :

ِإلَْيِهْم َوَال يـُزَكِّيِهْم َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثَالثٌَة َال يَُكلُِّمُهْم اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـَْنُظرُ 
ِمَرارًا قَاَل أَبُو َذرٍّ َخابُوا َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم قَاَل فـََقَرَأَها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َثَالثَ 

اه مسلم) َوَخِسُروا َمْن ُهْم يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل اْلُمْسِبُل َواْلَمنَّاُن َواْلُمنَـفُِّق ِسْلَعَتُه بِاْلَحِلِف اْلَكاِذِب (رو 
Artinya :
Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tiga golongan
manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat,
tidak melihat mereka, tidak mensucikan dosanya dan mereka akan
mendapatkan siksa yang pedih." Abu Dzar berkata lagi, "Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam membacanya tiga kali. Abu Dzar berkata,
"Mereka gagal dan rugi, siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau
menjawab, "Orang yang melakukan isbal (memanjangkan pakaian), orang
yang suka memberi dengan menyebut-nyebutkannya (karena riya'), dan
orang yang membuat lakubarang dagangan dengan sumpah palsu." (HR.
Muslim)48

Saat ini tidak sedikit pasar swalayan yang melakukan promosi

dengan mencantumkan “Sale (diskon)”, akan tetapi harga barang yang

didiskon berlaku setelah pembelian senilai harga tertentu. Bahkan dengan

syarat dan ketentuan yang berlaku seperti; khusus member, setelah membeli

salah satu produk yang lain atau dalam waktu singkat yang diberikan.

B. Kajian Relevan

48Muslim Ibn Al Hajjaj, Shahih Muslim, ( Beirut : Dar  al- Fikr, 1420H), Juz 1, Hal. 102,
No Hadis 171 (106), Bab Penjelasan tentang haramnya Isbal dalam mengenakan sarung dan
menungkit-ungkit pemberian dan sedekah.
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Dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang

telah dilakukan oleh penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis. Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian

terkait “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Harga (Discount)

Produk Pakaian Pada Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari

”dalam penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan

gambaran dalam menyusun mengenai penelitian di atas. Adapun tulisan

terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini adalah sebagai berikut :

1. Arifin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga

Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Dan

Relevansinya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan

Konsumen (Studi Kasus Di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang).

Hukum jual beli dengan menggunakan kartu member di Alfamart

Ngaliyan Semarang menurut hukum Islam dan Apa relevansi pemberian

potongan harga dengan menggunakan kartu member di Alfamart Ngaliyan

Semarang dengan pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

tentang perlindungan konsumen ? Hasil penelitian didapat bahwa hukum

jual beli dengan menggunakan kartu member di Alfamart Ngaliyan

Semarang  menurut hukum Islam menyatakan bahwa inti dalam transaksi

jual beli itu adalah ada kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur

keterpaksaan baik pihak penjual maupun pembeli, barang yang dijual jelas

dan bermanfaat untuk konsumen, dalam hal ini transaksi jual beli di

Alfamart dengan menggunakan kartu member antara pihak pengelola
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Alfamart (penjual) maupun konsumennya (pembeli) tidak mengandung

unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, sedangkan relevansinya

pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu member di

Alfamart Ngaliyan menurut Pasal 9 dan 10 No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen adalah relevan dengan Undang-Undang Positif,

karena unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 9 dan 10 Undang–

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak terdapat

dalam mekanisme transaksi jual beli di Alfamart Ngaliyan Semarang, dan

produk yang mempunyai potongan harga yaitu sama dengan produk dijual

kepada konsumen yang bukan merupakan anggota kartu member.49

2. Hesti Permata Sari, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian

Potongan Harga Dengan Menggunakan Katu Member Dalam Transaksi

Jual Beli (Studi Kasus Rabbani Palembang) .penelitian yang dilakukan

oleh Hesti PermataSari menelusuri tentang bagaimana mekanisme

transaksi jual beli pemberian potongan harga dengan kartu member dan

bagaimana jual beli pembelian potongan harga dengan dengan

menggunakan kartu member di Rabbani Palembang di tinjau dari Ekonomi

Islam? Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi potongan harga

dengan menggunakan kartu member di Rabbani Plaju-Palembang,

konsumen terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi member di Rabbani

49Skripsi Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan
Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinya Dengan UU No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen” (Studi Kasus Di Alfamart Kelurahan Ngalian
Semarang) IAIN Walisongo, Semarang, 2011
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dengan uang pembuatan kartu Rp. 50.000,- atau setiap belanja minimal

Rp. 500.000,- akan mendapatkan member secara Cuma-Cuma atau gratis

dengan landasan atau gratis dengan landasan keinginan konsumen ingin

menjadi member di Rabbani.  Member Rabbani bisa di gunakan di outlet

di seluruh Indonesia dan mitra yang bekerjasama dengan Rabbani. Setelah

konsumen menjadi member di Rabbani setiap berbelanja di Rabbani akan

mendapatkan potongan harga besar 10% kurang dari Rp. 1.000.000,- dan

potongan harga 15% dengan berbelanja lebih dari Rp. 1.000.000,- dengan

banya keuntungan yang lain seperti kumpul poin yang berhadiah umroh

untuk member Rabbani. Sedangkan hukum Islam menyatakan bahwa inti

dalam transaksi jual beli itu ada kerelaan, suka sama suka dan tidak ada

unsur keterpaksaan baik pihak pembeli maupun penjual, barang yang

dijual jelas dan bermanfaat untuk konsumen , dalam hal ini transaksi jual

beli pemberian potongan harga dengan kartu member di Rabbani Plaju-

Palembang antara pihak pengelola Rabbani (penjual) maupun konsumen

(pembeli) tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut ekonomi

Islam yang berlandaskan dengan hokum-hukum Islam, hal ini yang

mengindikasikan bahwa dalam transaksi jual beli menggunakan kartu

member di Rabbani Plaju-Palembang adalah boleh atau sah karena

transaksi yang berlaku tidak bertentangan dengan ekonomi Islam.50

50Skripsi Hesti Permata Sari. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Potongan
Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli” (Studi Kasus Rabbani
Palembang ) UIN Raden Fatah, Palembang, 2015
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Dari hasil penelitian di atas, mempunyai beberapa persamaan dan

perbedaan dalam penelitian yang peneliti gunakan. Perbedaan itu terletak

pada objek yang dikaji. Penulis meneliti dan mengambarkan pemasaran

syariah, penentuan dan proses potongan harga. Persamaannya sama-sama

membahas tentang potongan harga yang ditinjau dari sudut syariah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif

deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara

objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang

sebelumnya belum pernah diketahui.1

Penelitian ini peneliti mencari data aktual dan akurat secara

sistematis dari suatu aktivitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif,

yaitu menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidup sesuai

hasil pengamatan dan pengkajian.2

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan berdasarkan prosedur

penelitian  yang menghasilkan data deskriptif, berupa data-data tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat

diamati.3

Jadi, dalam penelitian ini peneliti harus aktif dengan responden

untuk dapat memahami lebih jauh dalam menginterprestasikan suatu

makna peristiwa interaksi. Sehingga menghasilkan suatu data yang akurat

dan jelas mengenai hasil penelitian yang ditemukan.4

1Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D, (Bandung, Cv
Alvabeta, 2006), h. 4

2Neong muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet I, (Yogyakarta, 2000) h.15
3Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet I, (Bandung, Remaja Rosdakarya,

2008), h.38
4Sujarwo, Metodologi Penelitian Sosial, Cet I (Bandar Lampung: CV. Mandar

Maju,2001), h.45
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B. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga (3)

bulan dimulai dari bulan Juli, Agustus dan September. Adapun lokasi

penelitian dilaksanakan di Matahari Departement Store Brylian Plaza

Kendari yang berlokasi di Jl. Sao-sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia

Kota Kendari

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat

diperoleh.5 Subjeknya disini dari person ( HRD, Karyawan/Karyawati,

dan Konsumen). Dengan demikian, yang dijadikan sumber data dalam

penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber

data skunder.

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui perantara).6 Data

primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab

pertanyaan penelitian. Data primer yang diperoleh melalui wawancara

langsung dari para informan yang dianggap representatif untuk

memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang

akan diteliti, informan tersebut adalah :

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 12 (Jakarta:
Rineka Cipta, 2002) h. 107

6Nur Indrianto, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen,
(Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 147
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a. Manajer/ HRD Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari

b. Karyawan/karyawati Matahari Departement Store Brylian Plaza

Kendari

c. Konsumen di Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari

d. Perusahaan pemilik produk (Supplyer).

2. Data Skunder

Data skunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung memalui perantara tertentu. Pada umumnya, data

skunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini data

skunder diperoleh melalui buku, jurnal , internet dan lain sebagainya.

Atau dengan kata lain, data skunder ini berupa data

dokumenter.7

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik

field research yakni mengumpulkan data langsung dari lapangan. Pada

metode ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (Indept Interview)

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang

meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung

antara pewawancara dan responden.8 Pertemuan langsung dengan

7Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.
91

8Consuelo G. Sevilla, An Introduction to Research Methods. Terj. Alimuddin Tuwu
“Pengantar Metode Penelitian”, Cet. 1 (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 205
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responden atau sumber informasi untuk menanyakan beberapa

pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

Wawancara mendalam (Indepth Interview) adalah proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab

sambil bertatap muka antara pewancara dengan responden atau orang

yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman. Wawancara

penelitian ini akan dilakukan terhadap manajer, karyawan/karyawati

serta konsumen maupun perusahaan pemilik produk di Matahari

Departement Store Brylian Plaza Kendari

2. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan

dengan sistematik atas fenomena-fenomena yang diteliti.9 Pelaksanaan

teknik observasi dapat dilakukan dalam beberapa cara. Penentuan dan

pemilihan cara tersebut sangat tergantung pada situasi objek yang

akan diamati yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan

serta observasi sistematik dan observasi non sistematik.10 Dalam

penelitian ini pengamatan dikhususkan kepada participant observation

yang mana ini adalah jenis metodologi penelitian yang banyak

digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Tujuannya adalah untuk

mendapatkan keakraban dekat dan akrab dengan kelompok tertentu

individu (seperti kelompok budaya agama, pekerjaan, sub, atau

komunitas tertentu) agar nantinya peneliti dapat mengetahui kegiatan

9Sutrisno Hadi, Metodologi Research. Jilid II (Yogyakarta: Andi, t.t) h.151
10S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h.161-

162



41

potongan harga (discount) produk pakaian di Matahari Departement

Store Brylian Plaza Kendari.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data dengan

meneliti data dokumen, arsip dan berbagai data yang berhubungan

sebagai bahan rujukan untuk penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif,

yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis data

dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama

dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Dan selanjutnya teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah

sebagai berikut11 :

1. Pengumpulan data, adalah aktifitas pengumpulan data dari hasil

observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi data (data reduction), yaitu semua data dilapangan dirangkum

dan dipilih hal-hal yang pokok, mengambil data yang fokus pada

permasalahan dalam penelitian ini. Kegiatan reduksi data dilakukan

untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

11M. Burhan Bungi, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Predana Media
Group, Cet. 3, 2008), h. 122
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membuang/menghapus data yang tidak perlu dan mengorganisasikan

data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan dapat di verifikasi,

misalnya melalui ringkasan atau menggolongkan data dalam satu pola

yang jelas.

3. Penyajian data (data display), dilakukan penelaah pada seluruh data

yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, maupun

data dokumentasi yang telah di peroleh utnuk menjadi bahan dalam

melakukan analisis dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan

antara kategori flowchart dan sejenisnya.

4. Conclusion Drawing/verification merupakan teknik analisis data yang

dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data untuk

disimpulkan. Verifikasi data ini bertujuan untuk mengkroscek data yang

telah ditemukan demi menghindari kekaburan data, sehingga data yang

ditemukan tidak terdapat kekeliruan dalam penyajian serta mudah

dipahami oleh penulis dan pembaca lainnya. Hasil terakhir inilah yang

akan menjadi final data penelitian sebelum masuk padapengecekan

keabsahan data.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi, dalam hal

ini berdasarkan pada sumber data yang diperoleh. Hal ini untuk menjaga

adanya irforman yang memberikan informasi yang kurang relevan

terhadap pembahasan. Adapun triangulasi yang akan digunakan dalam

penelitian ini diantaranya sebagai berikut:



43

a. Triangulasi tehnik, yaitu mengecek kembali data yang merujuk kepada

sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Yaitu dilakukan

dengan wawancara dan observasi.

b. Triangulasi waktu, yaitu mengecek keabsahan data yang dapat

dilakukan dengan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi

yang berbeda. Hal ini dikerenakan waktu juga sering mempengaruhi

keabsahahan data.

c. Triangulasi sumber, yaitu mengecek kembali data yang diperoleh

melalui beberapa sumber informan dengan tingkat kebenran informasi

yang diperoleh.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemasaran Produk Pakaian Di Matahari Departement Store

Brylian Plaza Kendari

1. Sejarah Berdirinya Matahari Departement Store

PT. Matahari Departemen Store dimulai sejak tahun 1958 dimana

bapak Hari Dermawan mendirikan suatu perusahaan dagang yang

mempromosikan toko seluas 159 meter persegi di pasar Baru Jakarta Pusat

yang menjual pakaian dari usaha konveksi garment di lantai dua bangunan

toko tersebut. Toko serba ada Matahari yang pertama dibuka pada tahun

1972 dengan luas sekitar 1500 meter persegi yang juga terletak di bilangan

Pasar Baru. Dari konsentrasi penjualan pakaian-pakaian Impor dan Eropa,

PT. Matahari Putra Prima mengalihkan pada pakaian-pakaian buatan lokal

sejak adanya pengenaan tarif impor di tahun 1975. Sejak pada saat itu juga

segmen pasar diarahkan pada segmentasi berpenghasilan menengah.1

Pada tahun 1984, 12 tahun setelah pembukaan toko yang pertama

PT. Matahari Putra Prima tampil sebagai salah satu perusahaan jaringan

“Toko Serba Ada” dengan jumlah keseluruhan 11 toko terbesar di 3 kota

utama Jakarta, Bogor dan Bandung, hanya berselang waktu 8 tahun

sesudah tahun 1984 telah berhasil dibuka tambahan 22 toko baru

1Dilihat http://www.matahari.co.id/ diakses tgl 28 Agustus 2017 pukul 01.36
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pertanggal 30 Juni 1992, PT. Matahari Putra Prima membuka 33 buah

toko tersebar di 16 kota di seluruh Indonesia.2

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta ini didirikan oleh Bapak

Hari Darmawan pada tanggal 11 Maret 1986 berdasarkan akta No.30 yang

dibuat dihadapan notaris dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman

Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan No. C2.5238.HT.01 -

01.TH.86. tanggal 26 Juli 1986 didaftarkan di kantor Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1745/1986 tanggal 27

Agustus tahun 1986 dan diumumkan pada berita Negara Republik

Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1991 tambahan No 2954, pada

saat didirikan pemegang saham perseroan terdiri dari Hary Darmawan

dengan jumlah nominal saham sebesar Rp. 190.000.000 dan Susah

Darmawan dengan nominal jumlah saham Rp. 10.000.000.3

Untuk priode akhir tahun 1988 sampai dengan 30 Juni 1992

perkembangan usaha perseroan memperlihatkan trend yang membaik bila

ditinjau dari pertumbuhan jumlah toko yang diusahakan secara aktual

dengan memperlihatkan efek penggabungan usaha perseroan dengan PT.

Matahari Setia Darma dan PT. Matahari Agung Perdana pada bulan Mei

1991 yang diperhitungkan surat per 31 Desember 1988 jumlah toko yang

diusahakan perseroan adalah 9 bulan yang kemudian menjadi 12 toko

akhir 1989 dan 15 toko pada akhir tahun 1990. Per 31 Desember 1991

2Dilihat http://www.matahari.co.id/ op. cit., pukul 01.36
3Ibid
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setelah pengalihan 13 toko dari PT. Matahari Putra Perkasa ke perseroan

yang dilakukan pada bulan Mei 1991 jumlah toko pada pertengahan

pertama 1992 jumlah toko meningkat menjadi 33 buah per 30 Juni 1992.4

Matahari telah memenuhi kebutuhan pelanggan selama lebih dari

53 tahun dan sekarang memiliki 104 toko di seluruh Indonesia. Misi kami

adalah untuk selalu menyediakan produk-produk fashion berkualitas tinggi

dengan harga yang terjangkau. Di Matahari, kami selalu berusaha untuk

memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kami dan pilihan

terbaik dari barang modis dalam suasana toko yang sangat menarik.5

Matahari grup terdiri dari perusahaan-perusahaan yang mayoritas

sahamnya dimiliki oleh bapak Hari Darmawan beserta keluarga baik

secara langsung maupun tidak langsung. Toko Matahari pertama kali

berada di Ujung Pandang adalah Matahari Makassar Mall yang dibuka

pada tanggal 29 September 1994 yang merupakan toko yang ke 87 pada

tanggal 27 Februari 1996 Matahari Plaza Maricaya pun dibuka namun

akhirnya ditutup. Setelah itu dibuka Matahari Mall Panakukang, Matahari

Mall GTC dan terbaru adalah Matahari New Generation Mall Ratu Indah

pada tanggal 19 Desember tahun 2008. Pada perkembangannya akhir

tahun 2009. PT. Matahari Departemen Store dimiliki oleh pihak PT. CVC

(Capital Ventura Company). PT. Matahari Departemen Store (perseroan)

yang merupakan salah satu departemen store terkemuka di Indonesia

4Dilihat http://www.matahari.co.id/ op. cit., pukul 01.36
5Ibid
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didirikan dengan nama PT. Stephens Utama Internasional Leasing

Corporation pada tahun 1982, perseroan menciptakan saham perdananya

dibursa efek pada tahun 1989 dan namanya diubah menjadi PT. Public

Utama tbk, perseroan juga telah melakukan Rights Issue pada tahun 2001

dan 2009.6

Pada November 2009 nama perseroan berganti menjadi PT.

Matahari Departemen Store Tbk (MDS) sesuai dengan SK Mentri Hukum

dan HAM No. AHU-57063.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 23 November

2009. Dengan demikian devisi Matahari Departemen Store yang

sebelumnya bernaung di bawah PT.Matahari Putra Prima Tbk, berubah

menjadi perusahaan Departement Store modern tersendiri dan mandiri.

Tujuan strategi ini untuk meningkatkan fokus pada pengembangan usaha

Departemen Store dan juga agar lebih memanfaatkan kesempatan pasar

yang terus berkembang sekaligus agar perseroan menjadi lebih mandiri

dan transparan serta memungkinkan akses ke pasar modal dengan strategi

tersebut perseroan juga telah memenuhi harapan untuk dapat memberikan

informasi yang lebih luas dan jelas mengenai kinerja perseroan kepada

pemegang saham sekaligus untuk memudahkan para penanam modal yang

ingin ikut serta dalam mengembangkan dan pertumbuhan perseroan

dikemudian hari. Harapan ini terwujud pada April 2010, ketika CVC

Capital Partnes Asia Pacitic III Parallel Fund-A, LP (bersama-sama

disebut sebagai CVC Asia Fund III) menjadi pemegang saham pengendali

6Dilihat http://www.matahari.co.id/ op. cit., pukul 01.36
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dalam PT. Matahari Departemen Store Tbk. PT. Matahari Departemen

Store Tbk, selama beberapa dasawarsa terakhir telah meningkatkan merek

ikonik Matahari dan juga merek private lebel lain, melalui penjualan

pakaian dan produk lain yang fashionable dan terjangkau harganya.

Sekarang perseroan mempunyai 95 gerai Departemen Store Tbk di seluruh

Indonesia dan merupakan jaringan Departemen Store terkemuka di

Indonesia. Dengan pendekatan yang memfokuskan kepada peningkatkan

kinerja terbaik dan pengembangan nilai brand equity yang sangat tinggi di

mata konsumen perseroan terus melakukan pengembangan usaha hingga

pada tahun 2010 berhasil mencatat laba bersih yang tertinggi sepanjang

sejarah yaitu sejumlah Rp 625 Miliar. PT. Matahari Putra Prima Tbk.

adalah sebuah perusahaan ritel di Indonesia yang merupakan pemilik dari

jaringan supermarket Hypermart. Perkuartal pertama tahun 2008, Matahari

Putra Prima sudah mempunyai 79 department store, 38 hypermarket, 31

supermarket, 46 outlet farmasi, dan lebih dari 88 hiburan keluarga di lebih

dari 50 kota di Indonesia.7

(http://www.matahari.co.id/)

7Dilihat http://www.matahari.co.id/ op. cit., pukul 01.36
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Gambar 1

Logo Matahari Departement Store

(http://www.matahari.co.id/)

2. Visi dan Misi

Visi :

“Menjadi Departement Store terbaik yang berpusat pada customer dalam

memberikan solusi kepada customer”.

Misi :

“Memberikan solusi terbaik kepada customer dan memberikan

pengalaman yang luar biasa dalam mendapatkan loyalitas customer”.
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3. Struktur Organisasi Matahari Departement Store Brylian Plaza

Kendari

Sumber : Arsip Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahai bahwa struktur

organisai Matahari Departemen Store Brylian Plaza Kendari dipimpin

Oleh bapak Ariyadi Nur selaku Store Manajer, dan diikuti Assistent Store

manajer oleh bapak Paskalis Setiawan, dan dibawahi langsung oleh lima

orang supervisor office (Supervisor HR, Supervisor Casier, Supervisor

Ekspedisi, Supervisor VM, , Supervisor Maintenance) dan dibawahi

langsung oleh supervisor lapangan yang tediri dari 6 Supervisor yang

terdiri dari (Supervisor Shoes, Supervisor Youth Girl & MCC, Supervisor

Ladies, Beauty Bag & ACC, Supervisor Youth Boy & Infimate, Supervisor

Store Manager
Ariyadi Nur

Assisten Store
Paskalis Setiawan

HR Supervisor
La Ode Muh.

Ade Putra

or

SPV Kasir
Jumadil

SPV Ekspedisi

Juhaeni

SPV VM
Ilham

Syamsuddin

Senior Maintenance

Jufriadi

SPV Shoes
M. Saiful
Mursalim

or

SPV Youth Girl
& MCC

Faizal Aziz

SPV Ladies, Beauty
Bag & ACC

Desy Kusuma
Wardhani

SPV Youth Boy
&Intimate

Yeni Ekawati

SPV Children

Juhaeni

SPV Men & Home

Sofhan Kurniawan

Coord. Children

Rina Octaviani

Coord. Youth Boy
& Youyh Girl
Muh. Syarif

Coord. Men &
Home
Asrul

Coord. Ladies
&Beauty Bag
Aude Rahman

SPV. SUPPORTING UNIT

SPV.  AREA

COORDINATOR
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Children, Supervisor Men & Home) dan dikuti empat koordinator yakni

(Coord Children, Coord Youth Girl & Youth Boy, Coord Men & Home,

Coord Ladies & Beauty Bag).8

Gambar  1. Struktur Organisasi MDS Brylian Plaza Kendari

4. Sistem Pemasaran Matahari Departement Store

Pada prinsipnya definisi-definisi pemasaran sama-sama

menekankan pada kebutuhan, keinginan dan kepuasan konsumen dengan

berusaha untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh

konsumen serta kemudian menyediakan dan menyampaikan kepada

konsumen. Dengan hal-hal seperti ini suatu perusahaan seperti Matahari

8Dokumentasi struktur organisasi Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari
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Departement Store secara efektif dapat mengetahui kondisi suatu daerah

tertentu agar nantinya tidak adanya barang yang sia-sia tidak terjual.

Sistem pemasaran yang digunakan oleh Matahari Departement
Store menggunakan sistem ritel, yang dimaksud ritel disini adalah
penjualan eceran skala besar. Secara gampangnya biasa orang menjual
eceran ataupun partai dalam skala besar biasa ada potongan. akan tetapi,
kalau menggunakan sistem ritel mau dia dijual eceran skala besar mau
ambil banyak ataupun satuan harga tiap item itu tetap, kecuali ada promo
tertentu seperti beli 2 gratis 1 ataupun beli 1 gratis 2.9

Gambar 2. Macam-macam promo Diskon

Proses pemasaran yang dilakukan oleh SPG (Sales Promotion Girl)
adalah dengan dengan melakukan pemesanan sesuai kebutuhan pelanggan,
karena kebanyakan barang- barang yang dijaga oleh SPG adalah barang-
barang CV (Consumer’s Vendor’s) maka pemesanan kebutuhan yang
diingankan costumers itu dilakukan secara langsung ataupun melalui
Supervisor Area untuk melakukan pendataan dan survey terlebih dahulu
kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian untuk kenyamanan
pelanggan juga kami sepatutnya untuk menerapkan sistem 3S (Senyum,
Sapa, dan Salam) agar nantinya ada hubungan yang baik tercipta antara
pelanggan dengan SPG itu sendiri. Ini juga berguna nantinya jika suatu
hari nanti pelanggan tersebut menjadi seorang loyal costumer.10

9Ld. Muh. Ade Putra, HRD, Wawancara, 29 Agustus 2017 di Kendari
10Restianingsi, SPG Ladies, Wawancara, 03 September 2017 di Kendari
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Berawal dari hal yang kecil saja pelanggan sudah merasa nyaman

dengan pelayanan yang dilakukan oleh SPG  yang nantinya menjadikan

mereka loyal costumer dan jikalau ada promo-promo yang dilakukan oleh

pihak Matahari Departement Store Bylian Plaza Kendari mereka akan

dating dengan sendiri, dan bahkan tidak menutup kemungkinan mereke

mengajak keluarga dan teman-temannya untuk berkunjung ke Matahari

karena perlu kita ketahui bahwa promosi itu sendiri dilakukan Mouth to

Mouth salah satunya. Ini terbukti jika sudah ada kepuasaan tersendiri yang

didapatkan oleh costumer sehingga bisa berdampak baik nantinya untuk

barang- barang CV itu sendiri maupun pihak Matahari Brylian Plaza

Kendari khususnya.

Kami memasarkan produknya itu biasa sesuai instruksi dari
suppliernya sendiri, karena biasa kita laporkan juga sama mereka kalo
dalam waktu sebulan misalnya tidak ada perkembangan penjualan
barangnya maka da adakanmi diskon dan itu pasti da kasih tambah naik
diskonnya kalo belum ada juga perubahan.11

Melihat dari sistem pemasaran yang dilakukan oleh SPG maka bisa

diketahui bahwa sistem yang digunakan oleh supplier itu adalah melihat

kondisi dan keadaan keinginan para pelanggan karena jika mereka

memasarkan produk yang sudah tidak sesuai dengan keinginan para

costumer maka ini bisa berdampak buruk bagi penjualannya dan mungkin

bisa menaikkan diskon secara terus menerus jika tidak ada perubahan

tentunya. Ini juga terbukti dengan pertanyaan peneliti kepada para

pelanggan Matahari Brylian Plaza Kendari bahwa para costumer ini jika

11Syair Marwa, SPG Youth Girl, Wawancara, 03 September 2017 di Kendari
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berbelanja melihat dari kualitas barangnya terlebih dahulu kemudian

mereka melihat promo diskon yang diberikan12

Walaupun barang yang pada saat itu mendapatkan promo-

promo tertentu seperti belanja 2 gratis 1, belanja 1 gratis 2 dan potongan

harga (Discount) di persentasi apapun tetap yang dibayar adalah harga

pokoknya jadi ketika seseorang berbelanja barang yang diskonnya

mencapai 50% walaupun dia mengambil berapa barangpun tetap

diskonnya 50%.

B. Sistem Penentuan Harga dan Potongan Harga (Discount) Produk

Pakaian Di Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari

Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa salah satu unsur dalam

sistem pemasaran adalah penentuan harganya, dan sistem potongan harga

(Discount) Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari dalam

melakukan berbagai promo-promonya entah dari segi pemberian potongan

harga (Discount) ataupun pemberian belanja 2 gratis 1 dan promo-promo

lainnya menggunakan 2 sistem :

1. DP (Direct Proccess)

Direct Proccess adalah barang hak milik matahari sepenuhnya
yang mana keputusan pemberian diskon langsung dari pusat tanpa ada
campur tangan dari pihak luar. Adapun nama-nama brand yang telah
dimiliki oleh matahari itu sendiri antara lain :

a. American Jeans
b. Nevada
c. Stanley Adam
d. Annisa

12Neneng Febriana, Pelanggan, Wawancara, 03 September 2017 Di Kendari,
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e. Alisan13

Dalam penentuan harga barang diskon di matahari menggunakan

surat atau email yang diberikan oleh HO yang berisi “Aging”. Aging

adalah turun diskon, jadi setelah adanya aging dari HO maka cabang-

cabang dari matahari seluruh Indonesia langsung melaksanakan perintah

tersebut. Sehingga matahari menggunakan beberapa kode-kode tertentu

untuk melaksanakan aging tersebut misalkan barang aging pertama kali

adalah 20% maka untuk menaikkan diskon ke angka 30% harus menunggu

aging selanjutnya dan itu berlaku tiap 3-4 bulan tiap diskon.

Gambar 3. Contoh surat Aging

13Ld. Muh. Ade Putra, HRD, Wawancara, 26 Agustus 2017 di Kendari
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Beberapa kode yang lakukan matahari dalam penentuan diskonnya:

Angka 7 berarti tahunnya dan kalau angka 06 dst adalah bulannya :

Gambar 4. Contoh kode barang DP

Sehingga aging yang dikeluarkan oleh HO langsung dilakukan diskon

sesuai bulan yang ditetapkan diskon yang berlaku. Sehingga secara tidak

langsung semakin jauh jarak bulan berlakunya aging maupun tahunnya maka

akan semakin besar juga diskon yang dikeluarkan.

2. CV (Consumer’s Vendor’s)

Penjualan barang-barang yang terdapat di Matahari Departement Store

Brylian Plaza Kendari bukan saja hanya dari barang-barang milik perusahaan

saja. akan tetapi, ada juga barang-barang yang dititipkan kepada Matahari

untuk diperjualbelikan  kepada para konsumen yang sepenuhnya diserahkan

kepada para SPG/SPB untuk memasarkan produk-produknya.
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Consumer’s Vendor’s adalah barang milik supplier yang dititipkan
pada matahari yang mana pihak matahari tidak mempunyai hak untuk
mengintervensi ketika brand-brand dibawah ini :

1. Tomkins

2. Fladeo

3. Kim Jokers

4. Kickers

5. Yongki Komaladi

melakukan diskon karena ketika brand-brand tersebut memasukkan barang-
barangnya brand tersebut melewati proses pengecekan yang sangat ketat dari
kualitas bahan maupun ketahanannya dan juga dari segi kemampuan untuk
mendistribusikan barangnya ke semua cabang-cabang matahari seluruh
Indonesia.14

Untuk proses penentuan harga diskon barang-barang CV biasanya tiap

perusahaan menggunakan sistem yang berbeda-beda akan tetapi perlu

diketahui bahwa ada juga perusahaan yang menggunakan sistem seperti

matahari. Akan tetapi, biasanya untuk diskon awal 20% dan penentuaan

diskon selanjutnya oleh SPG/SPB dengan melihat kondisi barang yang terjual

dan melaporkan ke coordinator area atapun SPG/SPB yang melaporkan

sendiri ke supplier barangnya karena dalam kurung waktu 3-4 bulan itu

barang yang terjual bahkan Cuma 1 piece saja. Sehingga dengan keadaan

seperti itulah perlu diadakannya penabahan diskon dan ini juga menyerupai

diskon barang DP yakni 20%, 30%, 50%.

14Ld. Muh. Ade Putra, HRD, Wawancara, 26 Agustus 2017 di Kendari
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Gambar 5. Contoh kode barang CV

Gambar 6. Promo diskon Matahari Brylian Plaza Kendari

Adapun dari segi penentuan harga dan potongan harga (Discount)
untuk barang-barang DP itu sendiri diputuskan langsung oleh HO (Head
Office) dan semua penentuan dan potongan harga itu sifatnya global dan
general tanpa ada perbendaan harga antara matahari  yang satu  dengan yang
lainya. Kecuali, pihak matahari cabang yang ingin melakukan promo In store
maka pihak matahari itu sendiri mengajukan permohonan kepada HO (Head
Office) agar nantinya bisa melakukan event-event maupun promo diskon di
cabang yang melakukan In store itu sendiri bahkan biasa promo besar-
besaran untuk dijadikan ajang pencarian loyal costumer15

Tujuan penetapan harga kalau menurut kami ya pastinya untuk cari
pelanggan tentunya pastinya toh karena biasanya kalau sudah jadi pelanggan

15Ld. Muh. Ade Putra, HRD, Wawancara, 26 Agustus 2017 di Kendari
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tetap mereka biasa akan pergi cerita-cerita ke temannya biar da datang lagi
belanja di sini.16

Dari pemaparan hasil wawancara dengan salah satu SPG bisa

disimpulkan bahwa  ketika seseorang sudah merasa nyaman dengan hasil

belanja dengan kualitas yang tentunya memuaskan maka pasti secara tidak

langsung akan berdampak pada bertambahnya konsumen yang berbelanja

karena dia akan bercerita kepada teman-temannya yang ain bahwa kualitas

barang dan diskonnya matahari terjangkau.

Tujuan penetapan harga menurut Ld. Muh. Ade Putra “ Sepatutnya

orang menjual itu untuk mencari keuntungan tentunya sambil mencari

pelanggan yang loyal tentunya maka dengan potongan harga tersebut bisa

meningkatkan volume penjualan nantinya agar bisa di drop lagi dari HO

untuk dikirim ke Matahari di seluruh Indonesia”17

Kemudian model potongan harga yang digunakan oleh matahari
menurut saya itu memakai model Allowance karena biasa kalau kita
berbelanja dengan melihat produk yang ada tanda biru diatasnya itu maka
ketika kita membayar dikasir maka kita akan diberikan potongan harga 75
ribu untuk pembelian selanjutnya, ya ini berbeda- beda tentunya ada yang 50
rb bahkan 100 rb rupiah tergantng item apa yang diambil oleh pelanggan itu
sendiri18

Ketika pelanggan berbelanja di matahari itu sendiri biasanya ketika

berbelanja dengan adanya tanda biru di item barang tersebut maka akan

mendapatkan bonus belanja selanjutnya dan bonus ini akan mencapai angka

150 ribu dalam hari itu juga melakukan pembelanjaan berturut-turut. Dan

juga menurut peneliti ini merupakan strategi agar pelanggan mau berbelanja

16Syair Marwa, SPG Youth Girl, Wawancara, 03 September 2017 di Kendari
17Ld. Muh. Ade Putra, HRD, Wawancara, 03 September 2017 di Kendari
18Ld. Muh. Ade Putra, HRD, Wawancara, 03 September 2017 di Kendari
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secara beruturut-turut sehingga yang tadinya cuma mau berbelanja seadanya

akhirnya menggunakan kartu debit/kredinya karena iming-iming bonus

potongan harga yang semakin besar jika berturut-turut.

Sedangkan untuk barang CV itu di tentukan dengan kondisi-kondisi

tertentu untuk melakukan promo diskon  karena segala keputusannya itu

ditentukan oleh supplier itu sendiri entah mau mengikuti agenda In Store

ataukah mau tetap sejalan dengan idealisme penjualan mereka.

Kemudian melihat dari kunjungan pelanggan kami lihat ketika ada

promo-promo tertentu mereka berbondong-bondong datang untuk datang dan

berbelanja dan ketika kami bertanya kebnyakan dari mereka menjawab

“bahwa mereka lebih memilih berbelanja ketika ada promo diskon dengan

melihat kualitas dan kebutuhan itu sendiri, dan tidak menutup kemungkin

mereka tidak berbelanja di Matahari jikalau tidak memiliki diskon”.19

Nah, dari sini peneliti bisa menarik sebuah garis jika pelanggan

kebanyakan berbelanja dengan adanya momen tertentu seperti diskon

tentunya dengan catatan para pelanggan melihat kualitasnya dan dan hal ini

tidak menutup kemungkinan jika tidak adanya momen tertentu maka bisa jadi

tidak akan ada pelanggan kecuali loyal costumer yang tidak menjadikan harga

sebagai patokan akan tetapi berpatok  kepada kualitas barangnya.

Dan perlu kita ketahui bahwa barang-barang yang didiskon itu belum

tentu barang-barang lama karena ketika ada barang baru datang yang di

19Muh. Israwan dan Sasrimawati, Pelanggan, Wawancara, 03 September 2017 di Kendari
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didistribusikan dari HO (Head Office) dengan membawa keputusan ketika

tiba di lokasi pendistribusian langsung di berikan promo diskon. Jadi, bukan

menunggu barang itu lama terus kemudian didiskon. Sedangkan cara agar

promo diskon ini dapat diketahui melalui :

1. Loyal Costumer

2. SMS Blast

3. Aplikasi (OVO)

4. Matahari Mall

Agar kiranya nanti kita dapat terus update tentang promo-promo

diskon yang diberikan Matahari Kepada para costumernya karena “Costumer

itu bukan raja, Costumer itu adalah sahabat”20

Maksud dari costumer bukanlah raja akan tetapi costumer itu sahabat

adalah, jangan karena dia dijadikan seperti raja terus dia diperlakukan dengan

sesuai apa yang diingankan akan tetapi sebagai costumer kita perlakukan

bagaikan teman dan sahabat yang selalu memberikan yang terbaik buat

mereka. Karena yang diingankan disini pastinya kepuasan atas apa yang

diinginkan oleh  costumer.

C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pemasaran dan Potongan harga

(Discount) Produk Pakaian Di Matahari Departement Store Brylian

Plaza Kendari

20Ld. Muh. Ade Putra, HRD, Wawancara, 26 Agustus 2017 di Kendari
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1. Marketing Syariah

Pemasaran Syariah menurut defisi adalah penerapan suatu disiplin

bisnis strategis yang sesuai dengan prinsip dan nilai syariah. Jadi pemasaran

syariah dijalankan berdasarkan konsep keIslaman yang telah diajarkan Nabi

Muhammad SAW, Menurut Hermawan Kartajaya, nilai inti dari pemasaran

syariah adalah integritas dan transparansi, sehingga marketer tidak boleh

bohong dan orang membeli karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan

kebutuhan, bukan karena diskonnya atau iming-iming belaka.

Dari sisi pemasaran Matahari Departement Store Brylian Plaza

Kendari sudah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Marketer atau penjual

sudah bersifat transparansi dan tidak ada unsur pemaksaan, di Matahari

sendiri memberikan produk yang dibutuhkan dan berkualitas. Pelanggan juga

tidak dipaksa untuk membeli karena iming-iming diskon semata. Bahkan di

produk yang dijual di Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari

dibutuhkan Oleh Muslim dan Muslimah. Karena produk yang ada di Matahari

Departement Store Brylian Plaza Kendari bermanfaat bagi masyarakat Islam

Dalam Syariah Marketing, bisnis yang disertai dengan keikhlasan

semata-mata hanya untuk mencari keridhoan Allah SWT, maka seluruh

bnetuk transaksinya Insya Allah menjadi ibadah di hadapan Allah SWT. Ini

akan menjadi bibit dan modal dasar bagi Matahari Departement Store Brylian

Plaza Kendari untuk tubuh menjadi bisnis ritel yang besar, yang memiliki

Spiritual Brand, yang memiliki charisma, keunggulan, dan keunikan yang
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berbeda dengan ritel yang lainnya. Dalam spiritual marketing, hal-hal yang

sekiranya dapat merugikan konsumen akan berusaha untuk di hindarkan21

Jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan (mabrur)

yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari

penipuan dan pengkhianatan dan itu merupakan prinsip pokok dalam

transaksi. 22

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek

akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara’

adalah sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioprasionalkan dalam kehidupan

manusia. Sesuai dengan ketentuan ulama’ fiqh bahwa dalam jual beli ada

rukun dan syarat sahnya jual beli. Diantara yang terkait dalam jual beli adalah

adanya penjual dan pembeli (subyek), barang (obyek) dan akad.

Sebelumnya sudah disebutkan dalam surat Al- Furqon : 67

لَِك قََواٗما لَِّذینَ ٱوَ  ٦٧إَِذٓا أَنفَقُوْا لَۡم یُۡسِرفُوْا َولَۡم یَۡقتُُروْا َوَكاَن بَۡیَن َذٰ
Terjemahnya :
”Dan orang-orang yang shaleh apabilla membelanjakan hartanya, merek
tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaaan itu)
ditengah-tengah antara yang demikian”. (QS. Al-Furqan : 67)23

Jika seseorang yang ingin membelanjakan hartanya maka seadanya

saja yang sesuai dengan kebutuhan jangan lebih mementingkan nafsu ingin

memiki ini dan itu akan tetapi sesuaikan dengan keadaan sekitar ketika ada

yang membutuhkan maka diberikan. Nah, ketika ingin membelanjakan

21Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Alfabeta : Bandung, 2010
Hal 19

22Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Kencana : Bogor, 2003, hal 194
23Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumnatul ’Ali. CV Penerbit

Diponegoro, Bandung, 2004. Hal 365
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sesuatu maka seimbangkanlah karena yang ditengah-tengah seperti itulah

yang baik bagi orang-orang yang sholeh.

2. Rukun dan Syarat

Adapun Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Harga

(Discount) Produk Pakaian Di Matahari Department Store Brylian Plaza

Kendari dilihat dari rukun dan syarat yaitu:

1. Segi subyeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam

bahwa akid (penjual dan pembeli) harus baligh, berakal, keinginanya

sendiri.24 Seperti yang dikatakan oleh Nasrun Haroen bahwa orang yang

disyariatkan adalah berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang

bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah. 25

Menurut pengamatan penulis, transaksi jual beli di Matahari Brylian

Plaza Kendari penjual dalam hal ini diwakili oleh karyawan toko/costumer

sevice adalah sudah dewasa dan berakal, dan bagi pembeli/costumer juga

sudah dewasa dan berakal.

Jadi transaksi jual beli kaitannya potongan harga di Matahari

Department Store Brylian Plaza Kendari dari segi subyek sudah memenuhi

syara’.

2. Segi Objeknya

24Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 97
25Haroen, Nasrun. 2007, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2010,  hal 115
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Syarat barang yang diperjualbelikan atau diakadkan dalam Islam: 26 Ada

barangnya (dalam Majlis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri.

Dari beberapa syarat obyek barang yang diakadkan di atas, dalam

praktek transaksi jual beli di Matahari Departement Store Brylian Plaza

Kendari sudah terpenuhi, Hanya pada poin yang ketiga yakni bukan milik

sendiri, akan tetapi sudah diwakili oleh para karyawan/Costumer Service.

3. Segi Akadnya

Ditinjau dari segi akad jual beli dibagi tiga bagian, yakni : dengan lisan,

dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang

dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat,

dan ijab qabul tersebut dilakukan dalam satu majlis (satu tempat).

Jadi bisa dikatakan transaksi jual beli kaitannya dengan potongan

harga  di Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari sudah

memenuhi ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli,

akad dan obyek.

Islam telah mengajarkan bahwa segala perbuatan yang

berhubungan dengan sesama manusia harus berlandaskan pada akad dan

manfaat terhadap sesamanya dan juga bahwa setiap perbuatan yang

merugikan pihak lain itu dilarang terutama dalam pemakaian barang

26M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003,  hal 128
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dan/atau jasa, karena Allah SWT. telah mengisyaratkan bahwa transaksi

ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara

yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan dan cara-cara yang

bathil dilarang oleh agama. Dalam surat AnNisa’ ayat 29 yang berbunyi:

ٓأَیُّھَا لَُكم بَۡینَُكم بِ لَِّذینَ ٱیَٰ ِطلِ ٱَءاَمنُوْا َال تَۡأُكلُٓوْا أَۡمَوٰ َرةً َعن تََراٖض ۡلبَٰ ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ إِالَّ
نُكۡمۚ َوَال تَۡقتُلُٓوْا أَنفَُسُكۡمۚ إِنَّ  َ ٱمِّ ٢٩َكاَن بُِكۡم َرِحیٗما َّ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu”(An-Nisa :29)27

Setiap pembeli ataupun konsumen seharusnya menerima barang

dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus

diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.28

Menurut penulis, Transaksi jual beli kaitannya dengan potongan

harga (Discount) yang berlaku di Matahari Departement Store Brylian

Plaza Kendari tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam

sendiri menyatakan bahwa inti dalam transaksi jual beli itu adalah ada

kerelaan, suka sama suka ataupun tidak ada unsur keterpaksaan antara

pihak penjual dan pembeli dengan catatan tidak adanya unsur penipuan,

barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk konsumen dan syarat

rukunnya terpenuhi, dalam hal ini transaksi jual beli kaitannya dengan

27Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumnatul ’Ali. CV Penerbit
Diponegoro, Bandung, 2004. Hal 83

28Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 72
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potongan harga di Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari

antara pihak pengelola/Costumer Service Matahari Departement Store

Brylian Plaza Kendari dengan konsumennya tidak mengandung unsur-

unsur yang dilarang menurut Ekonomi Syariah, hal ini dibuktikan dengan

hasil observasi maupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis

lakukan mengenai Sistem Pemasaran dan Potongan Harga (Discount) Produk

Pakaian Di Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari (Studi Analisis

Dari Perspektif Ekonomi Syariah), dapat disimpukan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem Pemasaran Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari

menggunakan sistem ritel, sistem rite ialah suatu sistem jual beli eceran

skala besar dimana walaupun Matahari Departemen Store menggunaan

sistem seperti itu tetapi ada perbedaan dengan toko-toko grosiran pada

umumnya. Karena mau berapa banyak pun berbelanja di Matahari

Departement Store Brylian Plaza Kendari jika potongan harganya 50%

maka tetap 50% kecuali ada promo-promo tertentu seperti belanja 2 gratis 1

ataupun 1 gratis 2.

2. Pemberian Potongan Harga dibagi atas 2 bentuk yakni Barang DP (Direct

Proccess) dan Barang CV (Costumer’s Vendor’s). yang mana potongan

harga barang-barang DP itu ditetapkan oleh HO (Head Office), sedangkan

barang-barang CV itu langsung dari supplier masing-masing. Kemudian

masalah penentuannya dan potongan harga itu langsung dikeluarkan oleh

HO (Head Office) yang mana keputusan ini bersifat global dan general

kemudian keputusan tersebut dilaksanakan oleh Matahari-Matahari di

seluruh Indonesia dan tidak ada perbedaan harga antara Matahari yang satu

dengan yang lainnya.
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3. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah mengenai pemasarannya sudah

memenuhi persyaratan pemasaran karena adanya transparansi dan tidak

adanya paksaan kepada para costumer dengan catatan tidak adanya unsur

penipuan di dalam penjualan produk, karena costumer berbelanja sesuai

kualitas dan kebutuhannya saja. Semetara ditinjau dari Potongan Harga

(Discount) telah sesuai dengan syariah karena telah memenuhi syarat dan

hukum jual beli yakni adanya penjual dan pembeli, akad dan obyek.

B. Saran

1. Dalam menetapkan Potongan Harga yang dilakukan Matahari Department

Store Brylian Plaza Kendari perlu dievaluasi lagi khususnya pada item

produk dan merek tertentu, karena bila menetapkan potongan harga tidak

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen serta waktu promo

diskon tidak efektif dan efisien maka akan berdampak negatif terhadap

keputusan pembelian konsumen.

2. Matahari Department Store Brylian Plaza Kendari harus tetap sering

mengadakan promo potongan harga (Discount), supaya konsumen yang

datang dan berbelanja kesana lebih banyak dari sebelummya. Karena selama

ini image yang melekat terhadap Matahari Department Store Brylian Plaza

Kendari pada konsumennya adalah tempat berbelanja hemat yang

memberikan keuntungan diskon bagi konsumennya.

3. Harga dan kualitas produk kalau bisa perbandingannya jangan terlalu besar.

Karena dengan kualitas yang menengah tetapi harga melambung tinggi
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minat konsumen untuk membeli produk Matahari Department Store Brylian

Plaza Kendari akan relatif kecil.
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LAMPIRAN-

LAMPIRAN









PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari

mengadakan promo diskon ?

2. Bagaimana sistem pemberian diskon produk yang diberikan ?

3. Bagaimana implementasi diskon produk yang diberikan ?

4. Bagaimana pemberian keputusan diskon Produk yang di diskon ?

5. Apa sajakah jenis item produk yang didiskon ?

6. Bagaimana persentasi diskon yang diberikan oleh Matahari Departement

Store Brylian Plaza Kendari ?

7. Apakah pemberian diskon barang yang diberiakan Cuma barang lama di

Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari diberikan diskon ?

8. Bagaimna Promo Diskon yang diberikan Matahari Departement Store

Brylian PLaza Kendari ?

9. Bagaimana Promo diskon Matahari Departement Store Brylian Plaza

Kendari dalam memberikan kebutuhan konsumen ?

10. Apakah Promo diskon yang diberikan Matahari Departement Store Brylian

Plaza Kendari sangat bermanfaat bagi Anda ?

11. Bagaimana tanggapan Pelanggan yang memiliki pengetahuan yang cukup

tentang promo diskon yang diberikan Matahari Departement Store Brylian

Plaza Kendari ?

12. Bagaimana mencari informasi tentang item produk yang didiskon,

sebelum berbelanja di Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari

?

13. Bagaimana mengetahui informasi tentang harga dan promo diskon

sebelum berbelanja di Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari

?

14. Bagaimana membandingkan kualitas dan harga antara produk di Matahari

Departement Store Brylian Plaza Kendari dengan produk di tempat lain ?

15. Apakah Diskon yang diberikan Matahari Departement Store Brylian Plaza

Kendari lebih besar dibandingkan dengan tempat lain ?



16. Bagaimana cara membeli produk kebutuhan konsumen dengan

membandingkan besarnya diskon yang diberikan ?

17. Bagaiman cara agar konsumen berbelanja di Matahari Departement Store

Brylian Plaza Kendari karena program diskon yang diberikan ?

18. Bagaiman konsumen berbelanja di Matahari Departement Store Brylian

Plaza Kendari dengan banyaknya harga produk yang terjangkau ?

19. Apakah konsumen juga mempertimbangkan merek dan kualitas dari item

produk yang diberikan diskon ?

20. Bagaimana agar konsumen akan kembali membeli Produk Matahari

Departement Store Brylian PLaza Kendari bila Promo diskon diadakan

lagi ?

21. Bagaimana kiat-kiat perusahaan agar konsumen akan merekomendasikan

orang terdekat   untuk berbelanja di Matahari Departement Store Brylian

Plaza Kendari ?

22. Apakah akan selalu mengutamakan produk tertentu untuk di diskon di

Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari ?

23. Apakah perbedaan diskon yang berwarna merah dan warna biru ?

24. Bagaimana sistem pemasaran produk Matahari Departement Store Brylian

Plaza Kendari ?

25. Bagaimana sistem penentuan Harga di Matahari Departement Store

Brylian Plaza Kendari ?

26. Bagaimana proses pemasaran yang dilakukan oleh SPG ?

27. Bagaimana SPG Memasarkan Produk-produk CV maupun DP ?

28. Apa tujuan penetapan harga dan potongan harga ?

29. Potongan harga model apakah yang digunakan oleh Matahari Departement

Store Brylian Plaza Kendari ?

30. Apa yang menjadi tujuan kunjunan anda ke Matahari Departement Store

Brylian Plaza Kendari ?

31. Apakah anda belanja melihat kualitas terlebih dahulu ataukah diskon?

Atau mungkin sebaliknya ?
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