
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.



penelitian ini menyimpulkan bahwa ditinjau dari perspektif strategi

pemasaran Islami, walaupun Toko Jesy Busana Muslim Bapangan

Mendenrejo Blora menerapkan teori dan konsep strategi pemasaran

konvensional, ternyata Toko Jesy Busana Muslim Bapangan Mendenrejo

Blora menerapkan juga strategi pemasaran Islami yang terdiri dari pertama,

karakteristik pemasaran Islami kedua, etika bisnis Islam ketiga, mencontoh

praktik pemasaran Nabi Muhammad saw. Karakteristik pemasaran islami

yang diterapkan Toko Jesy Busana Muslim Bapangan Mendenrejo Blora

adalah Ketuhanan (tauhid), akhlak, realistis, humanistis. Etika bisnis islami

yang diterapkan Toko Jesy Busana Muslim Bapangan Mendenrejo Blora

yaitu produk yang halal  dan toyyib, produk yang berguna dan dibutuhkan,

produk yang berpotensi ekonomi atau benefit, produk yang bernilai tambah

yang tinggi, dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, produk yang

dapat memuaskan masyarakat. Toko Jesy Busana Muslim Bapangan

Mendenrejo Blora mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad saw.2

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Chintiya Betari Avinda

(Mahasiswa Jurusan Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata UNUD)

yang berjudul “Strategi Promosi Banyuwangi sebagai Destinasi Wisat

(Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)”. Dari hasil

penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi melalui bauran

2 Suindrawati, Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus
Di Toko Jesy Busana Muslim Bapangan Mendenrejo Blora, skripsi S1 Jurusan Ilmu Ekonomi
Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2005.
Diakses tanggal 13 Maret 2017



promosi sudah memberikan dampak positif terhadap kunjungan wisatawan

namun belum cukup efektif untuk memeratakan kunjungan wisatawan dan

meningkatkan lama tinggal wisatawan. Program-program advertising direct

dan marketing yang dilakukan sudah efektif sedangkan sales promotion dan

public relation belum cukup efektif. Dalam pelaksanaan strategi promosi

juga terdapat factor pendukung dan penghambat.3

4. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Dimas Hendika

Wibowo (Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  Brawijaya

Malang) yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan

Daya Saing UMKM (Studi Pada Batik Diajeng Solo)”. Dari hasil analisis

efektivitas strategi pemasaran menunjukan adanya peningkatan total

penjualan dari tahun ke tahun dan dijadikan sebagai acuan efektivitas

strategi pemasaran dalam persaingan antar perusahaan batik.4

5. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Muhamad Amin

(Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto) yang berjudul “Strategi

Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif Ekonomi Islam (Studi

Kasus Pada PT. Natural Nusantara Cabang Purwokerto)”. Dari hasil

penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang digunakan PT.

Natural Nusantara cabang Purwokerto tidak terdapat system money game

3Chintiya Betari Avinda, Strategi Promosi Banyuwangi Sebagai Destinasi Wisata (Studi
Kasus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata), skripsi S1 Jurusan Industri Perjalanan Wisata
Fakultas Pariwisata UNUD, 2016. Diakses tanggal 19 Oktober 2017

4Dimas Hendika Wibowo, Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya
SaingUMKM (Studi Pada Batik Diajeng Solo), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Malang, 2015. Diakses tanggal 19 Oktober 2017



atau permainan uang yang hanya menguntungkan anggota yang berada di

atas dan dilarang oleh ekonomi Islam karena hanya memutarkan uang tanpa

adanya produk yang dijual. Komitmen perniagaan (jual beli) dalam PT.

Natural Nusantara cabang purwokerto berdasarkan asas tolong menolong

dalam kebajikan dan takwa menjadi falsafah dalam gerakan pemasaran

produk (sudah mendapat izin dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI).

Adapun system komisi pada PT. Natural Nusantara dapat dikategorikan ke

dalam akad ijarah, sedangkan system bonus dapat dimasukan ke dalam akad

ju’alah yaitu boleh.5

Dari kelima penelitian yang telah dipaparkan di atas merupakan

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti.

Peneliti-peneliti terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti yakni peneliti meneliti tentang strategi atau cara

promosi yang dilakukan oleh Perusahaan Sophie Paris Cabang Kendari dalam

perspektif ekonomi Islam. Dimana pada penelitian ini peneliti ingin

mengetahui strategi atau cara apa yang dilakukan Perusahaan Sophie Paris

Cabang Kendari dalam mempromosikan produk sehingga dapat menarik calon

konsumen atau member baru. Selain itu yang menjadi perbedaan dengan

penelitian ini yakni dari segi lokasi. Penelitian pertama meneliti pada Toko Eva

Elektronik Sragen, Penelitian kedua pada Toko Jesy Busana Muslim, penelitian

ketiga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, penelitian keempat pada Batik

Diajeng Solo, dan penelitian kelima pada PT. Natural Nusantara Cabang

5 Muhamad Amin, Strategi Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif Ekonomi
Islam,skripsi SI Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Purwokerto, 2016. Diakses tanggal 19 Oktober 2017



Purwokerto Sedangkan penelitian   yang akan dilakukan oleh penulis adalah

pada Perusahaan Sophie Paris cabang Kendari.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-

sama membahas tentang strategi agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat

diminati oleh konsumen.

B. Kajian Teori

1. Teori Strategi Pemasaran

a. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah cara atau upaya yang dilakukan oleh suatu

perusahaan dalam memperkenalkan dan mengkomunikasikan produk dan

jasanya kepada konsumen guna mencapai suatu tujuan. Pemasaran juga

dapat diartikan keseluruhan kegiatan manusia yang diarahkan untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Dalam

dunia usaha, pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat

ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pasar

tanpa pemasaran tidak ada artinya, demikian pula sebaliknya. Dengan kata

lain setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran dan setiap

kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar.6

Tujuan dari pemasaran adalah untuk memahami keinginan dan

kebutuhan serta memberikan kepuasan semaksimal mungkin terhadap

konsumen dalam rangka meningkatkan penjualan dan laba serta ingin

6 Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). h. 158.



menguasai pasar konsumen sehingga produk atau jasa tersebut dapat terjual

dengan sendirinya. Sehingga menurut Philip Kotler sebagaimana dikutip

oleh Kasmir bahwa pemasaran adalah:

“suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok
memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara
menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak
lain.”7

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa pemasaran merupakan

usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya

terhadap produk dan jasa. Dalam sebuah pemasaran perlu melakukan riset

pemasaran agar dapat diketahui keinginan dan kebutuhan konsumennya.

Salah satu keinginan dan kebutuhan konsumen adalah kebutuhan akan

produk dan jasa, memperoleh pelayanan yang bermutu (cepat dan

memuaskan), memperoleh kepuasan atas penggunaan produk atau jasa serta

memperoleh keuntungan atau manfaat.8

b. Pengertian Strategi Pemasaran

Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu

perusahaan untuk mencapai tujuan.9Strategi pemasaran merupakan strategi

yang akan diterapkan dalam memasarkan produk agar dapat diterima oleh

pasar.10 Dengan adanya strategi pemasaran tersebut maka usaha yang

dijalankan oleh perusahaan akan lebih terarah dan strategi pemasaran yang

akan dijalankan harus direncanakan dan dipersiapkan secara matang agar

target yang ingin dituju bisa tercapai dan dengan adanya strategi pemasaran

7Ibid.
8 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta, Prenada Media, 2004), h. 62.
9Kasmir,op.cit, h. 171.
10Muhamad, Manajemen Bank Syari’ah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 194.



tersebut dapat membantu dan mengantisipasi segala perubahaan lingkungan

dan perkembangan yang berlaku dipasar sasaran.

Usaha pemasaran yang baik membutuhkan analisis yang mendalam

terhadap konsumen, dan berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan tersebut

tergantung pada strategi yang telah dibuat dan direncanakan oleh

perusahaan.11Strategi pemasaran juga merupakan ujung tombak untuk

meraih konsumen sebanyak-banyaknya. Ukuran keberhasilan perusahaan

dalam menerapkan strategi pemasarannya yaitu mampu memberikan

kepuasan kepada pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang menerima

produk yang ditawarkan, maka berarti mereka merasa puas dengan produk

tersebut, dan ini berarti strategi yang dijalankan sudah cukup berhasil.12

Strategi pemasaran dapat dipahami sebagai rencana yang menyeluruh,

terpadu, dan menyatu dibidang pemasaran, yang memberikan panduan

tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan

pemasaran suatu perusahaan. Strategi pemasaran juga merupakan proses

perencanaan perusahan dalam memasarkan dan memperkenalkan produk

barang ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk mencapai

suatu tujuan yang diinginkan.

Untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan diperlukan sebuah

strategi atau langkah-langkah yang mampu memberikan kepuasan kepada

pelanggan sehingga banyak pelanggan yang menerima dan merasa puas

11Hendra Galuh Febrianto. Strategi Pemasaran Pada Mini Market Ahad dalam
Peningkatan
VolumePenjualan(Online).(http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8683/1/HEN
DRA%20GALUH%20FEBRIANTO-FSH.pdf, diakses 14 Januari 2016) 2016.

12Kasmir, op. cit., h. 172.



terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, serta dapat menjadi pembeda

terhadap produk pesaing dalam menguatkan merek (brand) produk, perlu

dipadukan pada keempat factor penting aspek pemasaran yang tediri dari 4P

yaitu:

1) Produk (Product)

Produk adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang

ditawarkan ke konsumen agar diperhatikan dan akhirnya dibeli oleh

konsumen. Tujuan menawarkan produk adalah untuk memenuhi keinginan

dan kebutuhan konsumen.13

Strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam

mengembangkan produknya adalah sebagai berikut:

a) Menentukan Logo dan Motto

Logo merupakan suatu ciri khas perusahaan produk, sedangkan

motto merupakan serangkaian kata yang berisikan visi dan misi

perusahaan dalam melayani masyarakat. Dalam menentukan logo dan

motto perlu beberapa pertimbangan, yaitu: memiliki arti serta menarik

perhatian.

b) Menciptakan merek

Merek merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal

barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan

sebagai nama, istilah, symbol, desain, atau kombinasi dari semuanya.

Agar merek mudah dikenal masyarakat, penciptaan merek harus

13 Ibid, h. 173.



mempertimbangkan beberapa faktor yakni: mudah diingat, terkesan hebat

dan modern, memiliki arti, serta menarik perhatian.

c) Menciptakan kemasan

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan

kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu: Kualitas

kemasan (tidak mudah rusak), bentuk atau ukuran termasuk desain

menarik serta warna menarik.

d) Keputusan label

Label merupakan sesuatu yang diletakan pada produk yang

ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label harus

dijelaskan siapa yang membuat, dimana dibuat, kapan dibuat, cara

menggunakannya, waktu kadarluasa serta informasi lainnya.14

2) Harga (Price)

Harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus

dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang

ditawarkan. Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam

kegiatan marketing mix. Penentuan harga harus diperhatikan memgingat

harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang

ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap

produk yang ditawarkan, dalam hal ini produk tersebut tidak laku.

14 Ibid, h.174-175



Penentuan harga yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan

tujuan perusahaan. Adapun tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan

secara umum adalah sebagai berikut.

a) Untuk bertahan hidup

Jika tujuan perusahaan dalam menentukan harga adalah untuk

bertahan hidup, penentuan harga dilakukan semurah mungkin. Tujuannya

adalah agar produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasaran dengan

harga murah, tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan.

b) Untuk memaksimalkan laba

Penentuan harga bertujuan agar penjualan meningkat sehingga laba

menjadi maksimal. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan

harga murah atau tinggi.15

c) Untuk memperbesar market share maksudnya adalah untuk memperluas

atau memperbesar jumlah pelanggan. Penentuan harga yang murah

diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan pelanggan pesaing

beralih ke produk yang ditawarkan.

d) Mutu produk

Tujuan penentuan harga dengan pertimbangan mutu produk adalah

untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan

memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinngi dari kualitas pesaing.

Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin karena masih ada anggapan

15 Ibid, h. 176.



bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi

dibanding harga pesaing.

e) Karena pesaing

Penentuan harga dengan melihat harga pesaing bertujuan agar

harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan harga yang

ditawarkan pesaing. Artinya dapat melebihi harga pesaing untuk produk

tertentu atau sebaliknya bisa lebih rendah.

Setelah ditetapkan tujuan dari penentuan harga, maka selanjutnya

menentukan besarnya harga berdasarkan angka. Besarnya nilai harga

yang harus dipasang tentu disesuaikan dengan tujuan penentuan harga.16

3) Tempat (Place)

Pemasaran produk harus disesuaikan dengan target atau segmen pasar

yang telah ditentukan termasuk; jalur distribusi, cakupan area, dan lokasi

tempat usaha.

Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya, mulai dari

perusahaan sampai ketangan konsumen akhir. Strategi distribusi penting

dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran.

Keterlambatan dalam penyaluran mengakibatkan perusahaan kehilangan

waktu dan kualitas barang serta kesempatan diambil oleh pesaing. Oleh

karena itu perusahaan harus memiliki strategi untuk mencapai target pasar.

Saluran distribusi memiliki fungsi sebagai berikut:

16 Ibid, h.176-177



a) Fungsi transaksi

Fungsi transaksi adalah bagaimana sebuah perusahaan

menghubungi dan mengkomunikasikan tentang produknya baik itu dari

segi manfaat maupun kelebihannya kepada calon pelanggan.

b) Fungsi logistik

Fungsi logistic merupakan fungsi yang meliputi pengangkutan dan

penyortiran barang, dan sebagai tempat menyimpan, memelihara, dan

melindungi barang agar barang yang diangkut tiba tepat waktu dan tidak

mudah rusak.

c) Fungsi fasilitas

Fungsi fasilitas yaitu untuk mengumpulkan berbagai informasi

tentang mengenai jumlah anggota saluran dan pelanggan lainnya. Dalam

strategi saluran distribusi terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapi

perusahaan. Strategi yang dijalankan akan memberikan banyak manfaat

dalam berbagai hal, yaitu Melayani konsumen secara cepat, menjaga

mutu produk agar tetap stabil, menghemat biaya serta menghindari

pesaing.17

4) Promosi

Kegiatan promosi bisnis merupakan bagian dari strategi pemasaran

yang sangat dibutuhkan sebuah usaha, baik usaha kecil maupun usaha yang

sudah berkembang besar. Sebelum mengetahui metode ataupun strategi

promosi yang sering digunakan para pelaku bisnis, yang dimaksud dengan

17 Ibid, h. 180-181



promosi adalah kegiatan pendukung strategi pemasaran yang sengaja

diadakan untuk mengingatkan para konsumen mengenai produk atau jasa

dengan brand tertentu. Strategi pemasaran bisnis Strategi promosi sering

digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan permintaan atau

penjualan barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan

laba yang diperoleh.

Selain itu kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam

merencanakan strategi pemasaran selanjutnya, karena biasanya kegiatan

promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon

konsumen. Sehingga kita dapat memperoleh informasi akurat dari para

konsumen, mengenai respon produk yang kita tawarkan. Berikut beberapa

manfaat lain dari adanya kegiatan promosi : Mengetahui produk yang

diinginkan para konsumen. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan

suatu produk. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk

hingga sampai ke konsumen. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi

pasaran. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen.

Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Menciptakan

image sebuah produk dengan adanya promosi.18

c. Proses Pemasaran

Strategi pemasaran adalah rencana untuk memilih dan menganalisis

target pasar, mengembangkan dan memelihara bauran pemasaran yang

dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Langkah-langkah pengembangan

18 http://www.bogasari.com/business-inspiration/strategi-pemasaran-4P (di akses
tanggal 21 maret 2017)



strategi pemasaran umumnya mencangkup perencanaan strategi, pemilihan

pasar sasaran, mendesain bauran pemasaran, dan menganalisis lingkungan

pemasaran.

Menurut Philip Kotler yang dikutip oleh Gugup Kismono bahwa
proses pemasaran terdiri dari empat langkah utama:
a) Menganalisis kesempatan di pasar
b) Mengembangkan strategi pemasaran berorientasi pasar
c) Merencanakan taktik atau program pemasaran dengan menggunakan

marketing mix (product, place, price, promotion).
d) Mengorganisir, implementasi, dan mengawasi upaya-upaya pemasaran.

Proses perencanaan strategi mensyaratkan analisis terhadap

lingkungan internal dan eksternal sebelum memformulasikan tujuan, strategi

dan program. Kemudian mengimplementasikannya sehingga menghasilkan

umpan balik (feed back) dan kontrol. Analisis lingkungan eksternal terdiri

dari analisi kesempatan (opportunity) dan ancaman (threat), lingkungan

internal terdiri dari analisi kekuatan (strengths) dan kelemahan

(weaknesses), yang sering disebut sebagai analisi SWOT.19

Perencanaan strategik sebagai proses untuk mengembangkan dan

menjaga suatu kecocokan strategi di antara tujuan dan kemampuan

organisasi dengan peluang pemasaran yang selalu berubah. Rencana

strategik mendefinisikan misi dan tujuan perusahaan secara utuh. Di dalam

setiap unit usaha, pemasaran memainkan peranan penting dalam membantu

pencapaian tujuan-tujuan strategik secara menyeluruh.

19 Gugup Kismono, Pengantar Bisnis (Yogyakarta: Bpfe, 2014). h. 323.



1. Konsumen sasaran (target consumer)

Pemasaran yang hebat membutuhkan analisis konsumen yang hati-

hati. Perusahaan tidak dapat memuaskan seluruh konsumen yang ada di

pasar, terlalu banyak perbedaan jenis konsumen dengan terlalu banyak

ragam kebutuhan dan beberapa perusahaan berada dalam posisi yang lebih

baik untuk melayani segmen pasar tertentu. Maka, seluruh perusahaan harus

membagi pasar totalnya, memilih segmen yang terbaik, dan merancang

strategi-strategi yang terbaik ketimbang para pesaingnya. Proses ini terdiri

dari tiga tahap yaitu: segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, dan

penentuan posisi pasar.20

a) Segmentasi Pasar

Segmentasi pasar adalah kegiatan yang dilakukan pemasar untuk

membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki

karakteristik dan kebutuhan produk yang sama.21 Pasar terdiri dari

berbagai macam pelanggan, produk dan kebutuhan, serta pasar harus

menentukan segmen mana yang menawarkan peluang terbaik untuk

mencapai peluang perusahaan. Konsumen dapat dikelompokan dalam

empat faktor yaitu faktor geografis (negara, wilayah, kota), faktor

demografis (jenis kelamin, usia, pendapatan, pendidikan), factor

psikografis (kelas, sosial, gaya hidup) dan factor perilaku (waktu

pembelian, pencarian manfaat, tingkat pemakaian). Proses

pengelompokan para pelanggan menjadi kelompok-kelompok dengan

20 Kotler Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran ( Jakarta: Erlangga, 1999). h. 44.
21 Gugup Kismono, op.cit, h. 324.



kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda disebut segmentasi

pasar (market segmentation).

b) Penetapan pasar sasaran

Penetapan pasar sasaran merupakan tindakan memilih satu atau

lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Kebanyakan perusahaan

memasuki pasar baru dengan melayani sebuah segmen tunggal dan jika

ini berjalan dengan sukses mereka memperbanyak segmen. Sebelum

memilih segmen-segmen sasaran, terlebih daluhu dilakukan evaluasi

terhadap daya tarik masing-masing segmen. Menyeleksi suatu target

pasar sangat penting dilakukan dalam mengembangkan sebuah strategi

pemasaran yang efektif.

c) Penentuan posisi pasar

Penentuan posisi pasar adalah mengatur sebuah produk untuk

menempati tempat yang jelas, berbeda dan diinginkan relative terhadap

produk-produk saingan di dalam pikiran konsumen sasaran. Jadi para

pemasar merencanakan posisi-posisi yang membedakan produk mereka

dari merek-merek saingan dan memberikan keunggulan strategik di

dalam pasar sasaran. Dalam menentukan posisi produknya diawali

dengan kegiatan mengidentifikasi konsep penentuan posisi yang

memungkinkan bagi masing-masing segmen sasaran dan kemudian

memilih, mengembangkan serta mengkomunikasikan konsep penentuan

yang dipilih. Penetapan posisi pasar dapat diartikan sebagai kegiatan

mendesain penawaran dan image perusahaan sehingga dapat menempati



posisi kompetitif yang bermanfaat dan berbeda dalam benak pelanggan.

Untuk melakukan strategi penetapan posisi pasar yang terfokus,

perusahaan harus memutuskan berapa dan perbedaan-perbedaan apa

(missal: ciri-ciri produk, keistimewaan produk) yang akan dipromosikan

kepada target pelanggan. Produk-produk tertentu memiliki positioning

yang kuat agar dapat mempertahankan pelanggan lama atau menarik

pembeli baru.

2. Mendesain bauran pemasaran

Setelah segmentasi dilakukan dan penentuan posisi pasarnya, maka

perusahaan mulai merencanakan rincian dari bauran pemasaran (marketing

mix).  Bauran pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang

merupakan inti dari system pemasaran yang terdiri dari strategi produk

(product), harga (price), tempat (place),dan promosi (promotion). Dengan

kata lain, merupakan kumpulan variabel yang dapat digunakan perusahaan

untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Bauran pemasaran yang dipilih

harus disesuaikan dengan karakteristik pasar sasarannya. 22

3. Mengelola upaya pemasaran

Perusahaan ingin merancang dan menerapkan bauran pemasaran yang

terbaik dalam rangka mencapai tujuan di dalam pasar sasarannya. Hal ini

melibatkan empat fungsi manajemen pemasaran analisis, perencanaan,

implementasi dan pengendalian.23

22 Ibid, h.324-329
23 Kotler Armstrong, op.cit, h. 50



Analisis Pemasaran, mengelola fungsi-fungsi pemasaran diawali

dengan analisis situasi perusahaan yang lengkap. Perusahaan harus

menganalisis pasarnya dan lingkungan pemasaran untuk menentukan

peluang-peluang menarik dan untuk mencegah tantangan lingkungan.

Perusahaan harus menganalisis kekuatan dan kelemahannya untuk

menentukan peluang menarik yang dapat diraih dengan baik.

Perencanaan pemasaran, melalui perencanaan strategik, perusahaan

memutuskan apa yang ingin dilakukannya dengan setiap unit usaha.

Perencanaan pemasaran mencangkup memutuskan strategi-strategi

pemasaran yang akan membantu perusahaan mencapai seluruh tujuan

strategiknya.

Implementasi pemasaran merupakan tahap pelaksanaan dari tahap

strategi pemasaran itu sendiri, dalam tahap ini terdapat implementasi dari

unsure bauran pemasaran (produk, harga, tempat, posisi) dan unsure bauran

promosi (periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan

personal, pemasaran langsung). Pengendalian Pemasaran merupakan

proses pengukuran dan evalusi hasil-hasil strategi dan rencana pemasaran,

dan pengambilan-pengambilan tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa

tujuan-tujuan pemasaran dicapai. Tahap evaluasi dalam strategi promosi

pemasaran menempatkan loyalitas konsumen sebagai tujuan akhir dalam

pelaksanaan pemasaran Suatu perusahaan agar dapat sukses dalam

persaingannya adalah dengan berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan

dan mempertahankan pelanggan. Dengan demikian setiap perusahaan harus



memahami perilaku konsumen pada sasarannya, karena kelangsungan hidup

perusahaan tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan

konsumen dan keinginan para konsumennya sangat tergantung pada

perilaku konsumen.

4. Lingkungan pemasaran

Mengelola fungsi pemasaran akan menjadi cukup sulit jika pemasar

harus berhubungan hanya dengan variabel-variabel bauran pemasaran yang

dapat dikendalikan. Sukses suatu perusahaan tidak cukup hanya berfokus

pada kebutuhan konsumen, tetapi banyak dipengaruhi oleh lingkungan

perusahaan. Pemasar harus mewaspadai karakteristik lingkungan dan

perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Hal ini disebabkan karena

perusahaan beroperasi di dalam lingkungan pemasaran yang kompleks yang

terdiri dari kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dikendalikan yang harus

diadaptasi. Lingkungan menghasilkan tantangan dan peluang sekaligus serta

perusahaan harus berhati-hati dalam menganalisa lingkungannya sehingga

mampu mencegah  tantangan dan mengambil keuntungan dari peluang.

2. Strategi Promosi Pemasaran

Promosi adalah sarana yang paling ampuh untuk menarik dan

mempertahankan konsumen. Salah satu tujuan promosi menginformasikan

segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen

yang baru. Promosi juga berfungsi mengingatkan konsumen akan produk,

promosi juga mempengaruhi konsumen untuk membeli dan akhirnya

promosi juga akan meningkatkan citra perusahaan dimata para



konsumennya. Ada empat macam sarana promosi yang dapat digunakan

oleh setian perusahaan dalam mempromosikan baik produk maupun

jasanya. Pertama, promosi malalui periklanan (advertising). Kedua, melalui

promosi penjualan (sales promotion), ketiga, publisitas (publicity), dan

keempat adalah promosi melalui penjualan pribadi (personal selling).

Masing-masing sarana promosi ini memiliki tujuan masing-masing.

Untuk menginformasikan tentang keberadaan produk dapat dilakukan

melalui iklan. Untuk memengaruhi konsumen dilakukan melalui sales

promotion sedangkan untuk memberikan citra perusahaan dapat dilakukan

melalui publisitas.24 Secara garis besar keempat macam sarana promosi

yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

1) Periklanan (advertising)

Iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh suatu perusahaan

guna menginformasikan, segala sesuatu produk yang dihasilkan oleh

perusahaan. Informasi yang diberikan adalah manfaat produk, harga produk,

serta keuntungan-keuntungan produk dibandingkan pesaing. Tujuan

promosi lewat iklan adalah berusaha untuk menarik dan memengaruhi calon

konsumennya.

Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai

media, seperti Pemasangan billboard (papan nama) di jalan-jalan,

percetakan brosur baik disebarkan di setiap cabang atau pusat-pusat

24 Kasmir, op.cit, h.176



perbelanjaan, pemasangan spanduk di lokasi tertentu yang strategis, melalui

koran, melalui majalah, melalui televisi, melalui radio, dan lain-lain.

Agar iklan yang dijalankan efektif dan efisien maka perlu dilakukan

program pemasaran yang tepat. Dalam praktiknya program periklanan harus

melalui Identifikasi pasar sasaran dan motif pembeli, menentukan misi yang

menyangkut sasaran penjualan dan tujuan periklanan, merancang pesan

yang akan disampaikan memilih media yang akan digunakan, serta

mengukur dampak dari iklan.25

Tujuan penggunaan dan pemilihan media iklan tergantung dari tujuan

perusahaan. Masing-masing media memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan

penggunaan iklan sebagai media promosi ada 4 macam yaitu:

a) Sebagai pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan

produk dan jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Seperti peluncuran

produk baru, manfaat produk, keuntungan dan kelebihan suatu produk

atau informasi lainnya. Iklan juga bertujuan sebagai pemberitahuan

tentang pembukaan cabang baru atau penggunaan teknoligi baru.

b) Untuk mengingatkan kembali kepada konsumen tentang keberadaan atau

keunggulan jasa perusahaan yang ditawarkan. Ini disebabkan karena

banyaknya saingan yang masuk sehingga perlu diingatkan agar

konsumen kita tidak beralih ke perusahaan lain.

c) Untuk menarik perhatian dan minat para konsumen dengan harapan akan

memperoleh daya tarik dari para calon konsumen. Diharapkan mereka

25 Ibid, h. 178



mencoba untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan

atau paling tidak mereka mengerti tentang kehadiran produk.

d) Memengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke perusahaan yang

mengiklankan.

e) Membangun citra perusahaan untuk jangka panjang baik untuk produk

yang dihasilkan maupun nama perusahaan.

2) Promosi penjualan (sales promotion)

Promosi penjualan (sales promotion) adalah bentuk persuasi langsung

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang

pembelian produk dengan segera dan meningkatkan jumlah barang yang

dibeli pelanggan.

Menurut definisi Kotler, Promosi penjualan (sales promotion) yaitu

insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan dari

suatu produk dan jasa. “Promosi penjualan termasuk berbagai jenis

peralatan yang mempunyai sifat unik seperti kupon,

perlombaan,pemotongan harga, hadiah dan lain-lain”.26

Tujuan promosi penjualan dapat digeneralisasikan sebagai berikut:

a. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial dan/atau

konsumen akhir.

b. Meningkatkan kinerja pemasaran perantara.

c. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan.

26http://ayumuliandari.blogspot.co.id/2013/10/macam-macam-bentuk-promosi.html Di
Akses tanggal 22 Maret 2017



Dalam melakukan promosi selain lewat iklan promosi juga bisa

dilakukan melalui promosi penjualan atau sales promotion. Tujuan promosi

penjualan untuk meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah

konsumen. Promosi penjualan dilakukan untuk menarik konsumen agar

membeli produk atau jasa yang ditawarkan.

Promosi penjualan dapat dilakukan melalui pemberian diskon, kontes,

kupon atau sample produk. Dari promosi penjualan tersebut terdapat 3

manfaat bagi promosi penjualan, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu memberikan informasi yang dapat menarik perhatian

konsumen untuk membeli.

b) Insentif, memberikan dorongan dan semangat kepada konsumen untuk

segera membeli produk yang ditawarkan.

Dalam praktiknya program promosi penjualan memiliki tiga macam

cara, yaitu:

a) Promosi konsumen, seperti penggunaan kupon, sampel produk, hadiah

atau bentuk undian.

b) Promosi dagang berupa bantuan peralatan atau insentif.

c) Promosi wiraniaga melaui kontes penjualan27

3) Publisitas (publicity)

Publisitas adalah upaya perusahaan untuk mendukung, membina citra

perusahaan yang baik, dan menangani atau menangkal isu, cerita dan

peristiwa yang dapat merugikan perusahaan yang dilakukan melalui

27 Kasmir, op.cit, h. 180



pembinaan hubungan dengan masyarakat (public relations)”. Publisitas

merupakan kegiatan promosi untuk memancing konsumen melalui kegiatan

seperti pameran, bakti sosial serta kegiatan lainnya. Kegiatan publisitas

dapat meningkatkan pamor perusahaan dimata para konsumennya. Tujuan

publisitas yaitu agar konsumen mengenal perusahaan lebih dekat. Publisitas

dapat dilakukan melalui mengikuti pameran, kegiatan amal, bakti sosial,

serta sponsorship kegiatan.

4) Penjualan Pribadi (Personel Selling)

Bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu

percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang

pembelian. Penjualan tatap muka adalah kegiatan mempromosikan suatu

produk dengan cara mendatangi ke tempat konsumen berada.

Menurut Kotler , “penjualan perorangan (personal selling), yaitu

penyajian atau presentasi pribadi oleh tenaga penjual perusahaan dengan

tujuan menjual dan membina hubungan dengan pelanggan”.28

Selanjutnya Tjiptono menyatakan  bahwa penjualan perorangan

memiliki beberapa fungsi , yaitu:

a) Prospecting yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan

mereka.

b) Targeting yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi

pembeli.

c) Communicating yaitu memberi informasi mengenai produk perusahaan

28 Ibid, h. 182



kepada pelanggan.

d) Selling yakni mendekati, mempresentasikan dan mendemonstrasikan,

mengatasi perubahan serta menjual produk kepada pelanggan.

e) Servicing yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada

pelanggan.

f) Information gathering yakni melakukan riset dan intelijen pasar.

g) Allocating yaitu menentukan pelanggan yang dituju.

Kegiatan promosi dapat dilakukan melaui penjualan pribadi (personel

selling). Kegiatan ini secara umum dapat dilakukan oleh seluruh karyawan

perusahaan.29

3. Konsep Promosi Pemasaran dalam Ekonomi Islam

Sebuah perusahaan melakukan promosi sangatlah penting yakni untuk

menawarkan, menginformasikan, menjual produk atau jasa dipasaran.

Karena dengan promosi masyarakat akan mengetahui keberadaan produk

atau jasa, dan akhirnya mewujudkan transaksi jual beli. Jual beli adalah

suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai

secara sukarela di antara kedua belah  pihak, yang satu menerima benda-

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan

yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.30 Sesuai dengan ketetapan

syara’ maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun,

dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila tidak

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

29 http://ayumuliandari.blogspot.co.id/2013/10/macam-macam-bentuk-promosi.html di
Akses Tanggal 22 Maret 2017

30 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68-69.



Jual beli sebagai bagian dari mu’amalah mempunyai dasar hukum

yang jelas baik dari al-Qur’an maupun As-sunnah. Sebagaimana Allah

berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:275

        
Terjemahnya:

“ dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(QS. al-Baqarah/2:275).31

Islam melarang melakukan transaksi jual beli yang dapat merugikan

baik dirinya maupun orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh

orang-orang jahiliyah dahulu. Dalam istilah fiqih, riba adalah pengambilan

tambahan dari harta pokok secara batil baik dalam transaksi jual beli

maupun pinjam meminjam. Larangan melakukan praktik riba telah

dijelaskan dalam al-Qur’an maupun hadits. Adapun hadits yang melarang

melakukan praktik riba yaitu:

بَّاحِ َوُزھَْیُر ْبُن َحْرٍب َوُعْثَمانُ  ُد ْبُن الصَّ ْبُن أَبِي َشْیبَةَ قَالُوا َحدَّثَنَا ھَُشْیٌم َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ

بَْیِر  بَا َوُمْؤِكلَھُ َعْن َجابٍِر قَاَل لََعَن َرُسوُل هللاِ َصلَّ هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم اَِكَل اَْخبََرنَا أَبُو الزُّ الرِّ

٣٢)رواه مسلم(َوكاَتِبَھُ َوَشاِھَدْیِھ َوقَاَل ھُم َسَواٌء 

Artinya:

“Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya,
kedua saksinya, mereka semua sama”. (HR. Muslim)

Hadist tersebut merupakan ancaman bagi orang yang melakukan

praktik riba, bahwa riba memang dapat mendatangkan keuntungan besar

bagi pelakunya, akan tetapi tidak mendapatkan berkah dari Allah sehingga

31 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h. 48
32 Sulaemang, Hadis Ahkam I (Kendari, 2008), h. 144



pada akhirnya akan berkurang. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa

Allah akan memusnahkan harta yang diperoleh dengan cara riba dan

menghilangkan keberkahannya.

Allah swt., melarang melakukan transaksi jual beli yang dapat

merugikan orang lain. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang

tidak terdapat dusta dan khianat di dalamnya. Dalam Islam telah ada aturan

kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual beli. Hal ini

dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan

menghilangkan kemudhorotan di dalamnya.  Sebagaimana Allah berfirman

dalam QS. al-Nisa/4:29

                
   

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....”
(QS. al-Nisa/4:29)33

Untuk melakukan promosi tentunya kita harus berpedoman terhadap

Al-Qur’an dan As-Sunnah. Bauran promosi yang dilakukan Nabi

Muhammad saw adalah personal selling, iklan, promosi dan humas. Namun

cara-cara yang ditetapkan Nabi Muhammad saw berbeda dengan promosi

yang dilakukan pada saat ini. Promosi pada era Nabi belum berkembang

33 Departemen Agama, op.cit, h. 84



seperti sekarang ini, dimana seluruh produsen telah menggunakan alat yang

serba modern, yakni melalui media internet, televise, radio, dan lain-lain.

Dengan demikian memasarkan suatu produk dihargai dalam Islam

karena sebagai bagian dari kerja untuk menciptakan transaksi dan

mempromosikan suatu produk. Dalam Islam juga telah dijelaskan mengenai

aturan-aturan yang boleh ataupun yang dilarang saat mempromosikan untuk

menciptakan transaksi. Dengan demikian, ada beberapa etika yang harus

diperhatikan dalam mempromosikan produk sesuai dengan ajaran islam

yaitu:

a. Jangan mudah mengobral sumpah

Dalam melakukan promosi atau iklan janganlah mudah mengucapkan

janji sekiranya janji tersebut tidak bisa ditepati. Dari Abu Qatadah Al-

Anshori, Nabi Muhammad saw., bersabda:

لٌَم یَقُْوُل اِیٌُكْم َوَكْثَرةَ َعْن اَبِى قَتَا َدةَ ْاالَْنَصاِرٌي اَنٌھُ َسِمَع َرُسْوَل هللاِ َصٌل هللاُ َعلَْیِھ َوسَ 

34)جھ بن ماارواه ( ثٌُم یَْمَحقُ ْالَحلِِف فِاْلبَْیِع فَاِنٌھُ یُنٌفٌقُ 

Artinya:

“Dari Abu Qatadah Al-Anshori, bahwasanya ia mendengar
Rasulullah Saw bersabda: Hati-hatilah dengan banyak bersumpah
dalam menjual dagangan karena ia memang melariskan dagangan,
namun menghapuskan keberkahan”. (HR. Ibnu Majah) shahih At-
Ta’liq Ar-Raghib.

Hadis tersebut memaparkan bahwa bersumpah secara berlebihan

dilarang dalam etika profesi Islam, mengobral sumpah tanpa sesuai dengan

34 Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, terj (Jakarta; Pustaka Amani, 1999), h. 548



yang sesungguhnya dapat merusak nilai-nilai Islami. Allah swt dan Rasul

Nya telah memberikan aturan dan larangan mengenai hal ini.

b. Jujur

Hadits

اَْخبََرنَا، . اْسَحاقُ :ثَنَا ُزھَْیُرْبُن َحْرٍب َوُعْثَماُن اَبِى َشْیبَةَ َواِْسَحاُق ْبُن اِْبَراِھیَما قَالَ َحدّ 

َل َعْن َعْبِدهللاِ قَاَل قَاَل َرُسوْ ،َعْن اَبِي َوائٍِل،َحّدثَنَاَجِرْیٌر َعْن َمْنُصورٍ : َرانِ َوقَاَل اآلخَ 

اٌِن الَصْدَق یَْھِدي اِلَى اْلبٌِر َواٌِن اْلبٌِر یَھِدي اِلَى اْلَجنٌِة َواٌِن : هللاِ َصلى هللا َعلَْیِھ َوَسلمَ 

الفُُجوِر َواٌِن اْلفُُجوَر یَْھِدي ْصُدُق َحتٌى یُْكتَُب ِصٌدْیقَا َواٌِن اْلَكِدَب یَْھِدى اِلَى َل لیَ الٌَرجُ 

35)رواه مسلم( بًاٌن الٌرُجَل َحتٌى یُْكتَُب َكدَّ اَِل النٌاَِر َواِ 

Artinya:

“dari “Abdullah r.a berkata Rasulullah saw bersabda.
Sesungguhnya berkata benar itu menunjukan kepada kebaikan dan
sesungguhnya kebaikan itu menunjukan kepada surga.
Sesungguhnya seseorang suka berkata benar sampai dituliskan
menjadi orang amat benar. Dan sesungguhnya dusta itu
menunjukan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu
menunjukan kepada neraka. Sesungguhnya orang suka berdusta
sehingga dituliskan menjadi orang yang amat pendusta”. ( HR.
Muslim)

Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat

menyebabkan kerugian dan kedzaliman serta dapat menimbulkan

permusuhan dan percekcokan. Dalam hadits tersebut telah memberikan

peringatan kepada kita agar kita selalu berkata jujur dalam melakukan

transaksi jual beli. Kejujuran ini merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki

oleh seorang penjual tentunya dalam hal mempromosikan produk yang ada

dalam suatu perusahaan.

35 Imam an-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 580



c. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-

kesepakatan di antara kedua belah pihak yakni pembeli dan penjual.

Allah swt., berfirman pada QS. al- Maidah/5: 1

                
           

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”.36 (QS.
al- Maidah: 1)

d. Menghindari promosi palsu dengan tujuan menarik perhatian pembeli

dan mendorongnya untuk membeli.

e. Rela dengan laba yang sedikit karena itu akan mengundang kepada

kencintaan manusia dan menarik banyak pelanggan serta rezki yang kita

dapatkan diridhoi oleh Allah swt. Sebagai umat islam tentunya kita

mengharapkan rezki yang di ridhoi oleh Allah.

Cara berbisnis yang baik dan benar adalah seperti yang dilakukan

Nabi Muhammad saw.  Beliau memberikan contoh yang sangat baik  dalam

setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi secara jujur, adil, dan

tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh atau kecewa. Selalu

menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya sesuai dengan

permintaan pelanggan. Beliau menjadi seorang pedagang yang jujur telah

36 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, op. cit., h. 106



tertanam dengan baik sejak muda. Beliau selalu memperlihatkan tanggung

jawab terhadap setiap transaksi yang dilakukan.

Nabi Muhammad merupakan wirausahawan sejati, beliau telah

menjadi teladan bagi umatnya. Beliau memulai dan mengola bisnis dengan

bermodalkan kejujuran dan integritas diri yang baik. Bisnis yang dibangun

berdasarkan kaidah-kaidah al-Qur’an dan hadist  akan mengantarkan atau

membawa kita sebagai pelaku bisnis untuk mencapai kesuksesan dunia

akhirat. 37 Etika dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran yang akan

menjadi prinsip bagi syari’ah marketer adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kepribadian spiritual (takwa)

Dalam berbisnis seorang Muslim diperintahkan untuk selalu

mengingat Allah. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah

kekuatan pemicu dalam segala tindakan. Semua kegiatan bisnis hendaklah

selaras dengan moralitas dan nilai utama yang digariskan oleh al-Qur’an.

Al-Qur’an menegaskan bahwa setiap tindakan dan transaksi hendaknya

ditujukan untuk tujuan hidup yang lebih mulia. Umat Islam diperintahkan

untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan cara menggunakan nikmat yang

Allah karuniakan kepadanya dengan jalan yang sebaik-baiknya.

Al-Qur’an memerintahkan untuk mencari dan mencapai prioritas-

prioritas yang Allah tentukan di dalam al-Qur’an, misalnya hendaklah

mereka mendahulukan pencarian pahala yang besar dan abadi di akhirat

ketimbang keuntungan kecil dan terbatas yang ada di dunia serta

37 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari’ah (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h. 187



mendahulukan pekerjaan yang halal daripada yang haram. Sekalipun Islam

menyatakan bahwa berbisnis merupakan pekerjaan halal, tetapi Islam juga

mengingatkan bahwa semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi kita

untuk selalu ingat pada Allah dan melanggar rambu-rambu perintah-Nya.

Seorang Muslim diperintahkan untuk selalu memiliki kesadaran untuk

mengingat Allah meskipun sedang sibuk mengurusi kekayaan dan anak-

anaknya.38

Dalam hal pemasaran, aktifitas dengan nilai-nilai seperti inilah yang

disebut dengan spiritual marketing. Niai-nilai religious hadir di tengah-

tengah kita dikala sedang melakukan transaksi bisnis. Kita selalu mengingat

kebesaran Allah dan karenanya kita terbebas dari sifat-sifat kecurangan,

kebohongan, kelicikan dan penipuan dalam melakukan bisnis.

b. Berperilaku baik dan simpatik

Al-Qur’an mengajarkan untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku

baik dan simpatik. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Hijr/15: 88

   
Terjemahnya:

“Dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman”.
(QS. al-Hijr/15: 88)39

Al-Qur’an mengajarkan kita untuk senantiasa rendah hati dan bertutur

kata yang manis. Berperilaku baik dan sopan santun dalam pergaulan adalah

fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai

38 Muhammad Syafi’i Antonio, Syariah Marketing (Bandung, Mizan, 2006), h. 67
39 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, op. cit., h. 267



dengan nilai yang tinggi dan mencangkup semua sisi manusia. Sifat ini

adalah sifat Allah yang harus dimiliki oleh kaum muslim. Al-Qur’an juga

mengharuskan pemeluknya untuk berlaku sopan dalam setiap hal bahkan

dalam melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang bodoh (sufaha’)

tetap harus berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik. Dalam al-

Qur’an telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berperilaku baik dan

simpatik kepada sesama manusia yakni kita selalu bersikap rendah hati,

lemah lembut, sopan santun dan bertutur kata yang baik. Hal ini disebabkan

karena berperilaku baik dan sopan santun merupakan fondasi dasar dalam

pergaulan kita sehari-hari. Dalam berbisnis perilaku ini harus diterapkan

agar bisnis yang kita jalankan mendapat ridho dari Allah swt., dan mendapat

sanjungan baik dari sesama manusia.40

c. Berlaku adil dalam bisnis (al-‘Adl)

Dalam menjalankan bisnis kita diperintahkan untuk melakukan

transaksi bisnis secara adil. Berlaku adil merupakan salah satu bentuk

akhlak yang harus dimiliki seorang syari’ah marketer. Al-Qur’an telah

menjadikan tujuan semua risalah langit adalah untuk melaksanakan

keadilan.

Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-

orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka. Allah berfirman dalam

QS. al-Hud/11: 18

40 Ibid, h, 70



     
Terjemahnya

“Ingatlah kutukan Allah (ditimpahkan) atas orang-orang yang zalim”. (QS.
al-Hud/11: 18)41

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung

kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan

dalam hubungan bisnis dan kontrak-kontrak bisnis. Oleh karena itu Islam

melarang bai’ al-gharar (jual beli yang tidak jelas sifat-sifat barang yang

ditransaksikan) karena mengandung unsure ketidakjelasan yang

membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Hal itu akan

menjadi suatu kezaliman terhadapnya. Jika unsure gharar yang terjadi dalam

transaksi bisnis terbilang sangat kecil, hal tersebut masih dapat ditoleransi.

Akan tetapi, jika unsure gharar ini sangat besar, transaksi bisnis tersebut

terlarang dalam bisnis syari’ah. Begitu pula Islam melarang setiap hubungan

bisnis yang mengandung penipuan. Selain itu, Islam juga melarang

melakukan jual beli dengan paksaan.42

d. Bersikap melayani dan rendah hati (Khidmah)

Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pemasar. Tanpa

sikap melayani yang melekat dalam kepribadiannya, dia bukanlah seorang

yang berjiwa pemasar. Melekat dalam sikap melayani ini adalah sikap sopan

santun dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah

hati, sopan dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya.43 Rasulullah

41 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit. h. 224.
42 Ibid, h. 72
43 Ibid, h. 75



bersabda bahwa salah satu cirri orang beriman adalah mudah bersahabat

dengan orang lain dan orang lain pun mudah bersahabat dengannya.

Rasulullah bersabda, “Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang

yang bermurah hati, sopan pada saat dia menjual, membeli, atau saat

menuntut haknya”.

Menjadi seorang pebisnis muslim harus santun manakala berbicara

dan melayani pelanggan. Tidak hanya sekedar santun dan lemah lembut

dalam melayani tetapi juga mengembangkan sikap toleransi (tasamuh).

e. Jujur dan terpercaya (amanah)

Di antara akhlak yang harus menghiasi pebisnis syari’ah dalam setiap

gerak-geriknya adalah kejujuran. Islam menginginkan agar pebisnis

mempunyai hati yang hidup sehingga bisa menjaga hak Allah, hak orang

lain, dan haknya sendiri. Sifat amanah harus dimiliki oleh pebisnis muslim,

sebab tidak hanya untuk kepentingan muamalah semata tetapi berkaitan

dengan status keimanan seseorang. Nabi Muhammad saw., sebagai pebisnis

dikenal dengan seorang sifat kejujuran dan terpercaya karena sifat

amanahnya. Ketika amanah telah menjadi denyut nadi seseorang, ia akan

mampu menjaga hak Allah, hak manusi, dan memelihara dirinya dari

kehinaan. Bagi pebisnis muslim yang amanah akan mematuhi perintah

Allah.44

44 Ali Hasan, op.cit. h. 188-192



f. Tidak suka berburuk sangka

Saling menghormati satu sama lain merupakan ajaran Nabi

Muhammad saw., yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis

modern. Tidak boleh satu pengusaha menjelekan pengusaha yang lain,

hanya karena bermotifkan persaingan bisnis. Allah berfirman dalam QS. al-

Hujuraat/49: 12

          ...
Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari
prasangka (kecurigaan), sesungguhnya sebagian dari prasangka itu
dosa”.45 (QS. al-Hujuraat/49: 12)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang berburuk sangka

kepada orang lain karena prasangka buruk merupakan perbuatan tercela.

Oleh karena itu tinggalkanlah perbuatan berburuk sangka. Seorang syari’ah

marketer akan lebih mulia jika menonjolkan kelebihan saudara-saudaranya

bahkan pesaingnya.

4. Konsep Pemasaran Perusahaan Multi Level Marketing (MLM)

1. Pengertian Multi Level Marketing (MLM)

Multi Level Marketing (MLM) merupakan system pemasaran

melalui jaringan distribusi  yang dibangun secara berjenjang dengan

memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga

pemasaran. MLM adalah system penjualan yang memanfaatkan

45 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, op. cit., h. 517



konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Sistem penjualan ini

menggunakan beberapa level (tingkatan) di dalam pemasaran barang

dagangannya. Promotor (Upline) adalah anggota yang sudah

mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu sedangkan bawahan

(downline) adalah anggota baru yang mendaftar atau direkrut oleh

promoter.

Jadi, Multi Level Marketing (MLM) adalah suatu konsep

penyaluran barang (produk dan jasa tertentu) yang memberi kesempatan

kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan

memperoleh keuntungan di dalam garis kemitraannya. Komisi yang

diberikan dalam pemasaran berjenjang dihitung berdasarkan banyaknya

jasa distribusi yang otomatis terjadi jika bawahan melakukan pembelian

barang. Promotor akan mendapatkan bagian komisi tertentu sebagai

bentuk balas jasa atas perekrutan bawahan. Harga barang yang

ditawarkan di tingkat konsumen adalah harga produksi ditambah komisi

yang menjadi hak konsumen karena secara tidak langsung telah

membantu kelancaran distribusi.

Dengan kata lain, MLM sebuah metode pemasaran barang dan jasa

dari system penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk

lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha mendapatkan komisi

penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan jasa yang

dilakukannya sendiri dan anggota jaringan didalam kelompoknya. Sistem

ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan sistem



pemasaran lain yaitu terdapatnya banyak jenjang atau level, melakukan

perekrutan anggota baru, penjualan produk, terdapat system pelatihan,

serta adanya system komisi atau bonus untuk tiap jenjangnya.46

2. Cara Kerja Perusahaan Multi Level Marketing (MLM)

Dalam konteks umum system bisnis MLM dilakukan dengan cara

menjaring calon konsumen yang sekaligus berfungsi sebagai konsumen

dan anggota (member) dari perusahaan yang melakukan praktek MLM.

Realitanya, Secara global, sistem bisnis MLM dilakukan dengan cara

menjaring calon nasabah yang sekaligus berfungsi sebagai konsumen dan

member (anggota) dari perusahaan yang melakukan praktek MLM.

Adapun secara terperinci bisnis MLM dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

a. Mula-mula pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk

menjadi member, dengan cara mengharuskan calon konsumen

membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu.

b. Dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli

diberi satu formulir keanggotaan (member) dari perusahaan.

c. Sesudah menjadi member maka tugas berikutnya adalah mencari

member-member baru dengan cara seperti diatas, yakni membeli

produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan.

46 Muhammad Syafi’i Antonio, Mengenal MLM Syari’ah Dari Halal Haram
(Tangerang: Qultum Media, 2005), h. 17



d. Para member baru juga bertugas mencari calon member-member baru

lagi dengan cara seperti diatas yakni membeli produk perusahaan dan

mengisi formulir keanggotaan.

e. Jika member mampu menjaring member-member yang banyak, maka

ia akan mendapat bonus dari perusahaan. Semakin banyak member

yang dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang

didapatkan karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya

member yang sekaligus mennjadi konsumen paket produk perusahaan.

f. Dengan adanya para member baru yang sekaligus menjadi konsumen

paker produk perusahaan, maka member yang berada pada level

pertama, kedua dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara

estafet dari perusahaan, karena perusahaan merasa diuntungkan

dengan adanya member-member baru tersebut.47

3. Hukum Syari’ah Bisnis Multi Level Marketing (MLM)

Beragamnya bentuk bisnis MLM membuat sulit untuk

menghukumi secara umum, namun ada beberapa sistem MLM yang jelas

keharamannya, yaitu menggunakan sistem sebagai berikut :

a. Menjual barang-barang yang diperjualbelikan dalam sistem MLM

dengan harga yang jauh lebih tinggi dari haega wajar, maka

hukumnya haram karena secara tidak langsung pihak perusahaan

telah menambahkan harga yang dibebankan kepada pihak pembeli

sebagai sharing modal dalam akad syirkah mengingat pembeli

47http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-mlm-definisi-multi-level.html Di akses
tanggal 24 Oktober 2017



sekaligus akan menjadi member perusahaan yang apabila ikut

memasarkan akan mendapat keuntungan estafet. Dengan demikian

praktek perdagangan MLM mengandung unsure kesamaran atau

penipuan karena terjadi kekaburan antara akad jual beli syirkah dan

mudhorobah, karena pihak pembeli sesudah menjadi member juga

berfungsi sebagai pekerja yang akan memasarkan produk perusahaan

kepada calon pembeli atau member baru.

b. Calon anggota mendaftar keperusahaan MLM dengan membayar

uang tertentu dengan ketentuan dia harus membeli produk perusahaan

baik untuk dijual lagi tatau tidak dengan ketentuan yang telah

ditetapkan untuk bisa mendapatkan point atau bonus, dan apabila

tidak bisa mencapai target tersebut maka keanggotaannya akan

dicabut dan uangnya pun hangus. Hal ini diharamkan karena unsure

ghoror (spekulasi) nya sangat jelas dan ada unsure kezaliman

terhadap anggota.

c. Calon anggota mendaftar dengan membayar uang tertentu tetapi tidak

ada keharusan untuk membeli atau menjual produk perusahaan, dia

hanya berkewajiban mencari anggota baru dengan cara seperti di atas

yakni membayar uang pendaftaran. Semakin banyak anggota maka

semakin banyak pula bonus yang didapatkan. Hal ini merupakan

bentuk riba karena menaruh uang diperusahaan tersebut kemudian

mendapatkan hasil yang lebih banyak.



d. Di dalam transaksi dengan metode MLM seorang anggota

mempunyai dua kedudukan yaitu pertama, sebagai pembeli produk

karena dia membeli produk secara langsung dari perusahaan atau

distributor. Pada setiap pembelian tentunya akan mendapatkan bonus

berupa potongan harga. Kedua, Sebagai makelar karena selain

membeli produk tersebut dia harus berusaha merekrut anggota baru.

Setiap perekrutan dia mendapatkan bonus. Hal ini dijelaskan dalam

sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa’i dan Ahmad

bahwa Nabi Saw., telah melarang dua pembelian dalam satu

pembelian. Berdasarkan hadits diatas bahwa melakukan dua macam

akad dalam satu transaksi yang mengikat satu dengan yang lainnya

adalah haram.

e. Di dalam MLM terdapat makelar berantai. Sebenarnya makelar

(samsarah) dibolehkan di dalam Islam, yaitu transaksi dimana pihak

pertama mendapatkan imbalan atas usahanya memasarkan produk.

f. Di dalam MLM terdapat unsure perjudian, karena seseorang ketika

membeli salah satu produk yang ditawarkan, sebenarnya niatnya

bukan karena ingin memanfaatkan atau memakai produk tersebut

tetapi dia membelinya sekedar sebagai sarana untuk mendapatkan

point yang nilainyajauh lebih besar dari harga barang tersebut.

Sedangkan nilai yang diharapkan tersebut belum tentu ia dapatkan.

g. Di dalam MLM banyak terdapat unsure gharar (spekulasi) atau

sesuatu yang tidak ada kejelasan yang diharamkan syari’at, karena



anggota yang sudah membeli produk mengharap keuntungan yang

lebih banyak.

h. Di dalam MLM terdapat hal-hal yang bertentangan dengan kaidah

umum jual beli yaitu bahwa keuntungan itu sesuai dengan tenaga

yang dikeluarkan atau resiko yang dihadapinya. Di dalam MLM ada

pihak-pihak yang paling dirugikan yaitu mereka yang berada di level

paling bawah, karena merekalah yang sebenarnya bekerja keras untuk

merekrut anggota baru, tetapi keuntungannya yang menikmati adalah

orang-orang yang berada pada level atas.48

4. Fatwa DSN MUI tentang Multi Level Marketing (MLM)

DSN MUI adalah mengeluarkan fatwa tentang MLM dengan nama

Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah No. 75 Tahun 2009. DSN MUI

menerapkan sebagai berikut:

a. Penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa

melaui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau

badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya

secara berturut-turut.

b. Barang adalah setiap benda berwujud baik bergerak maupun tidak

bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat

dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan

oleh konsumen.

48 https://syabaabulmuslim.wordpress.com/aqidah-2/syariah/ Di akses tanggal 24 Oktober
2017



c. Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hokum yang

melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau produk jasa

dengan system penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

e. Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa dan tidak untuk

diperdagangkan.

f. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra

usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan

berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume

atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.

g. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan

kepada mitra usaha atau penjualan karena berhasil melampaui target

penjualan barang dan atau jasa yang ditetapkan perusahaan.

h. Ighra’ adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai

terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam

rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.

i. Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau

penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari

hasil perekrutan/pendaftaran mitra usaha yang baru/bergabung

kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil

penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai



kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat

dipertanggungjawabkan.

j. Excessive mark-up adalah batas marjin laba yang berlebihan yang

dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.

k. Member get member adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB

yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.

l. Mitra usaha/stockiest adalah pengecer/retailer yang

menjual/memasarkan produk-produk penjualan langsung.49

49http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/multi-level-marketing-menurut-
hukum-islam-?language=id Di akses tanggal 24 Oktober 2017



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

berusaha menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil objek penelitian

berdasarkan data-data autentik yang dikumpulkan. Menurut Bogdan dan

Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber informasi dan

perilaku yang dapat diamati.1 Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto

menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif deskriptif adalah mendiskripsikan

tentang masalah yang akan diteliti, yaitu suatu cara atau teknik pengolahan data

yang bersifat uraian, dengan menjelaskan data yang ada sehingga terdapat

sebuah hubungan yang jelas dan logis.2

Peneliti akan meneliti langsung terhadap objek penelitian serta

menjelaskan semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan

mengambil data dari hasil penelitian baik primer maupun sekunder yang

diperlukan dan tentunya berdasarkan kondisi ril yang terjadi dilokasi

penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan Sophie Paris cabang kendari

yang terletak di Jl. Sao-sao No.303 Kendari. Pemilihan lokasi ini didasarkan

1Amirul Hadi, metodologi penelitian (Bandung: Pustaka Setia,  1998), H. 56
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta: Rineka

Cipta, 2002), h. 9


