
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur

kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Setiap

aktifitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid atau

ketuhanan. Tauhid dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah dengan segala atribut

yang ada pada dirinya merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari sang

Kholik. Dengaan demikian, setiap aktifitas yang kita lakukan khususnya dalam

bermuamalah  kita harus meyakini bahwa Allah swt., selalu bersama kita,

mengawasi seluruh gerak-gerik yang dilakukan.1

Dalam bidang perekonomian, telah dijelaskan di dalam al-Qur’an

maupun sunah Rasulullah mengenai aturan-aturan hukum yang dapat dijadikan

sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas perekonomian. Kegiatan ekonomi

dalam pandangan islam merupakan tuntunan kehidupan dan anjuran yang

berdimensi ibadah. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang berperan

dalam kehidupan manusia. Karena itu, Islam mengajarkan prinsip-prinsip dan

norma yang harus diperhatikan dalam bidang ekonomi. Modal, tenaga kerja dan

produk merupakan kebutuhan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya

pada barang dan jasa.

1Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 8.



Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan

untuk  memenuhi kebutuhannya telah disediakan oleh Allah swt. Dalam rangka

memenuhi kebutuhan tidak mungkin dapat diproduksi sendiri melainkan harus

bekerja sama dengan orang lain. Allah swt., mengutus para Nabi dan Rasul ke

dunia ini dengan tujuan untuk menyerukan kebenaran kepada umat manusia.

Menunjukkan dan menjelaskan segala sesuatu yang diperintahkan dan yang

dilarang oleh Allah swt., serta menjelaskan hal yang berkaitan dengan hubungan

antara manusia dengan penciptanya (hablun minallah) dan hubungan manusia

dengan sesama manusia lainnya (hablun minannas). Karena manusia sebagai

makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari manusia lainnya, maka Islam

mengatur hal tersebut dalam ruang lingkup syariah muamalah.

Pengertian muamalah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti

luas dan pengertian dalam arti sempit. Pertama, pengertian dalam arti luas

menurut Al Dimyati yaitu menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab

suksesnya masalah ukhrawi, dan juga diartikan sebagai segala peraturan yang

diciptakan Allah swt., untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya

dalam kehidupan di dunia.2Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt.,

untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam

pergaulan sosial.Kedua, pengertian muamalah dalam arti sempit menurut Rasyid

Ridha sebagaiman yang dikutip oleh Hendi Suhendi yaitu:“muamalah adalah

2Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),  h. 1.



tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah

ditentukan”3.

Dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan-aturan yang ditentukan

dalam syariat Islam, yang telah diatur dengan baik dalam al-Qur’an dan sunnah

Rasulullah saw. Pengertian lain juga menjelaskan bahwa muamalah adalah aturan-

aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan

manusia lainnya kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta

benda.4

Bersaing dalam pandangan syariah Islam dibolehkan dengan kriteria

bersaing secara baik. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2:148, tentang

anjuran berlomba-lomba dalam kebaikan:

            
    

Terjemahnya:

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka
berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada,
pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah
Mahakuasa atas segala sesuatu”. (QS. al-Baqarah/2: 148).5

Ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa persaingan untuk tujuan

kebaikan itu diperbolehkan, selama persaingan itu tidak melanggar prinsip syariat.

Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., ketika berdagang tidak pernah

membuat usaha pesaingnya hancur, namun demikian bukan berarti cara berdagang

3Ibid, h. 2.
4Ibid, h. 2-3.
5Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h.23



Rasulullah saw.,seadanya,tanpa memperhatikan pesaingnya. Beliau memberikan

pelayanan sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan

jujur, termasuk jika ada kecacatan pada barang dagangannya. Hal-hal seperti ini

ternyata dapat meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa

menghancurkan pedagang lainnya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa,

sebagai seorang muslim perlu berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan,

termasuk untuk bertransaksi ekonomi berdasarkan syariah Islam.

Nabi Muhammad saw., sebagai seorang pedagang, telah memberikan

contoh yang sebaik-baiknya dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau selalu

melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil, transparan, dan tidak pernah

membuat pelanggannya mengeluh atau kecewa. Tidak ada penipuan dan

kedzoliman dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh beliau. Beliau selalu

menepati janji dan mengantarkan barang yang dipesan oleh pelanggannya sesuai

dengan standar kualitas yang diminta oleh pelanggan. Bisnis yang dipraktekkan

oleh beliau merupakan bisnis yang penuh dengan nilai-nilai kesopanan, bisnis

yang santun, penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing

pihak.6

Nabi Muhammad saw., telah mengajarkan kepada umatnya tentang

sistem pemasaran yang Islam. Namun, di kalangan masyarakat saat ini telah

tertanam sistem pemasaran konvensional yang memprioritaskan pada keuntungan

semata, sementara sistem pemasaran islami terabaikan. Hal ini menjadi pelajaran

6Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (Cet. II;
Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 44-45.



bagi seluruh umat Islam agar dapat mengenal kembali sistem pemasaran yang

islami dan dapat dipraktikkan dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan.7

Perkembangan bisnis di Indonesia khususnya dalam dunia fashion

berkembang begitu pesat. Perkembangan persaingan bisnis yang semakin ketat

menyebabkan setiap perusahaan dituntut memenuhi kebutuhan konsumen dan

bersaing memasarkan produknya agar dapat diketahui, dikenal dan dijangkau oleh

konsumen. Hampir seluruh masyarakat membutuhkan produk-produk fashion

seperti pakaian, tas, sepatu, sandal, aksesoris, kosmetik dan lain-lain, bukan hanya

untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia akan sandang, tapi juga sebagai alat

atau media manusia untuk mengaktualisasikan identitas dan karakter pribadi serta

image dalam masyarakat.

Dari sinilah kebutuhan atas produk-produk seperti pakaian, tas, sepatu,

sandal, aksesoris, kosmetik dan lain- lain, sudah menjadi kebutuhan fashion atau

gaya hidup yang selalu berkembang dan dinamis. Dalam memenuhi kebutuhan

gaya hidup atas produk-produk fashion sangat dipengaruhi dengan pandangan

masyarakat terhadap image produk tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan fashion

pada era sekarang ini tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas bagus

saja, namun mereka juga melakukan pendekatan emosional terhadap target

marketnya melalui promosi pemasaran yang sesuai untuk bisa memanjakan selera

konsumennya sehingga timbul loyalitas dalam diri pengguna barang fashion

tersebut.

7 Ibid, h. 46.



Sophie Paris merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang

bergerak dibidang fashion dan berbasis Multi Level Marketing ( MLM ). Sebagai

Perusahaan yang bergerak dibidang Fashin. Sophie Paris memiliki produk brand

dengan jenis produk fashion yang berbeda-beda antara lain; Sophie Martin, SAS

(Son Altesse Sophie), Sophie’s Kid dan IN2(XS). Sophie Martin sebagai Brand

awal yang telah memiliki tempat dimasyarakat, tetap dipertahankan untuk

memenuhi kebutuhan fashion kelas menengah, sedangkan untuk membidik

segmen atas dikeluarkan SAS (Son Altesse Sophie) lalu untuk produk-produk

kebutuhan para pria ada brand ALIVE untuk target pasar anak-anak usia 5-12

tahun ada Sophie’s Kid sedangkan Koshize dan Kluge adalah brand yang

mengeluarkan produk-produk kosmetik, selain terdapat produk-produk kecantikan

terdapat aksesoris dan souvenir semua itu tersedia sesuai dengan trend yang up to

date. Semua produk yang ditawarkan memiliki spesifikasi sesuai dengan gaya dan

image yang dimiliki dan diinginkan oleh konsumen.8

Saat ini perkembangan bisnis MLM Fashion di Indonesia meningkat

tajam. Berbagai nama bermunculan dalam bisnis ini, seperti Palloma, Oriflame,

Taperware, dan lain-lain, semua itu memiliki jenis produk yang sama seperti

pakaian, tas, sepatu, kosmetik dan lain-lain. Dengan adanya persaingan yang ketat

dalam bisnis ini justru mampu menimbulkan fenomena yang menarik, namun

yang terpenting adalah bagaimana cara yang paling tepat untuk mampu

mengambil hati konsumennya.

8 Sumber data, Buku Panduan Member Sophie Paris



Melihat produk yang dihasilkan Sophie Paris adalah sebuah produk yang

lebih berhubungan dengan gaya hidup, maka Sophie Paris sangat memerlukan

sebuah strategi pemasaran agar produk-produk yang ada pada perusahaan ini

dapat diketahui oleh masyarakat, tertarik dan akhirnya membeli produk Sophie

Paris tersebut.

Dari latar belakang di atas, peneliti ingin menganalisa bagaimana strategi

promosi pemasaran yang dilakukan oleh Sophie Paris Cabang Kendari agar

produk yang dipromosikan atau ditawarkan dapat diminati oleh konsumen dan

bisa menarik calon konsumen baru atau member baru, dalam hal ini Sophie Paris

Cabang Kendari sebagai tempat penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi promosi pemasaran yang dilakukan perusahaan Sophie

Paris Cabang Kendari ?

2. Bagaimana strategi promosi pemasaran yang dilakukan perusahaan Sophie

Paris Cabang Kendari dalam pandangan ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi promosi pemasaran yang dilakukan perusahaan

Sophie Paris Cabang Kendari.

2. Untuk mengetahui strategi promosi pemasaran yang dilakukan perusahaan

Sophie Paris Cabang Kendari dalam pandangan ekonomi Islam.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak,

yaitu:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi

Shopie Paris dalam menentukan strategi promosi pemasaran untuk meningkatkan

penjualan.

2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai

sumber informasi mengenai strategi-strategi yang harus dilakukan saat

mempromosikan atau menawarkan produk  kepada konsumen.

3. Bagi penulis, yaitu agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang

masalah yang diteliti dalam hal ini mengenai pemasaran.

4. Bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa prodi Ekonomi Syariah IAIN

Kendari, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan reverensi untuk penelitian

selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan persepsi mengenai judul penelitian ini,

maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan

untuk mencapai tujuan.9 Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kegiatan yang dilakukan oleh Shopie Paris agar barang yang dipromosikan atau

yang ditawarkan dapat diminati oleh konsumen dan dapat menarik calon

konsumen atau member baru sebagai tujuan perusahaan.

9 Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), h.171.



2. Promosi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam

mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan produk dan bisnisnya

kepada pasar sasarannya.10 Promosi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan Sophie Paris dalam mengenalkan dan

mempopulerkan produk nya kepada masyarakat. Adapun produk-produk yang

dipromosikan oleh perusahaan Sophie Paris adalah semua jenis produk baik itu

keperluan fashion maupun keperluan rumah tangga. Bentuk promosi yang

dilakukan Perusahaan Sophie Paris dalam  mempromosikan produknya yaitu

sosialisasi langsung yakni: melalui member, mengadakan acara launching

catalog setiap catalog baru terbit, dan mengadakan lomba mewarna untuk anak

TK, selain itu bentuk promosi lainnya yakni melalui media sosial (televisi).

3. Pemasaran adalah usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen

melalui penciptaan suatu produk, baik barang maupun jasa yang kemudian

dibeli oleh mereka yang memiliki kebutuhan melalui suatu pertukaran.11

Pemasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan

oleh perusahaan Sophie Paris untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan

konsumen yakni Sophie Paris memasarkan semua jenis produk yang ada pada

perusahaan tersebut baik itu keperluan fashion maupun keperluan rumah

tangga.

4. Strategi promosi adalah kegiatan yang direncanakan dengan menggunakan

berbagai variabel-variabel promosi sebagai alat dengan maksud membujuk,

10 Hendro, Dasar-dasar  Kewirausahaan (Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), h.
393.

11 Kasmir, op.cit, h.158.



merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan sehingga tujuan

untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai.12

5. Strategi promosi pemasaran adalah perencanaan atau kegiatan dari suatu

organisasi atau perusahaan agar dapat mencapai sasaran sehingga tujuan yang

diinginkan dapat terwujud.13

6. Sophie Paris adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang

fashion dan berbasis Multi Level Marketing ( MLM ).

7. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.14

12http://riefirmansyah.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-strategi-promosi-strategi.html
(diakses tanggal 17 maret 2017)

13 https://lindanoer.wordpress.com/2014/01/08/strategi-promosi-penjualan/ (diakses
tanggal 20 September 2017)

14 Mustafa Edwin Nasution, dkk Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam (Jakarta:
Kencana, 2007), h.15



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian mengenai strategi telah banyak dilakukan oleh penelitian-

penelitian terdahulu, dalam penelitian ini penulis akan mencatumkan beberapa

hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Ari Kurniawan

(Mahasiswa Jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret Surakarta) yang berjudul “Analisis Strategi Promosi

Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Toko Eva Elektronik

Sragen”.Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh

Toko Eva Elektronik Sragen adalah periklanan dan promosi penjualan.

Biaya periklanan yang dikeluarkan meliputi biaya media elektro, media

cetak, spanduk, selebaran dan brosur. Sedangkan biaya promosi penjualan

yang dikeluarkan meliputi biaya sponsorship dan kaos. Dari kedua biaya

promosi tersebut biaya yang paling besar dikeluarkan perusahaan adalah

biaya promosi penjualan.1

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Suindrawati

(Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) yang berjudul

“Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus

Di Toko Jesy Busana Muslim Bapangan Mendenrejo Blora)”. Dari hasil

1Ari Kurniawan, Analisis Strategi Promosi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan
Pada Toko Eva Elektronik Sragen,skripsi D3 Jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005. Diakses tanggal 11 Maret 2017.


