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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah memasuki era 

persaingan global, dimana tidak ada batasan dalam setiap individu untuk 

mengembangkan bisnis baik dalam lingkup kecil, menengah maupun 

besar. Dengan berkembangnya persaingan global yang tidak bisa 

dibendung perkembangannya mengakibatkan usaha-usaha kecil kalah 

bersaing dengan usaha menengah keatas di dunia bisnis.1 

Pada saat ini, dunia fashion menjadi salah satu bisnis yang 

menjanjikan dan tidak ada matinya. Berbagai macam jenis pakaian muslim 

dan hijab dengan ragam kreatifitas yang menarik. Permintaan akan hijab 

dan busana muslimpun semakin hari semakin bertambah karena semakin 

banyak wanita muslimah yang mengenal trend berhijab dan berbusana 

muslim yang terlihat modis namun tetap terlihat islami. 

Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian peniliti dan 

mungkin pula menarik perhatian banyak orang yaitu trend berpakaian saat 

ini. Dengan adanya beragam kreatif membuat pakaian untuk muslimah 

semakin beragam dan semakin banyak diminati oleh konsumen khususnya 

kaum muslimah yang ingin tampil cantik modis namun tetap terlihat 

                                                           
1 Eriza Yolanda Maldina, “Strategi Pemasaran Islami dalam Meningkatkan Penjualan  pada Butik 

Calista” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang: 2016.  
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islami. Namun terlepas dari alasan dibalik fenomenanya, semakin banyak 

muslimah yang semakin anggun dan cantik memakai baju muslimah 

modern.  

Allah Subhanahu wata’ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59 : 

⧫⧫ ⧫◆ ⬧ 

◆⧫ ◼⧫ 

⧫ ◆❑ 

◆❑ ◆  

⧫◆ ◆❑ 

⬧   ⬧  

⧫◆  ➔⬧ 

⧫⧫     

Artinya : “Hai anak Adam[530], Sesungguhnya Kami telah 

menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian 

indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa[531] Itulah yang paling baik. 

yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 

Mudah-mudahan mereka selalu ingat” 

Allah Swt. Menyebutkan anugerah yang telah diberikan-Nya 

kepada hamba-hamba- Nya, antara lain Dia telah menjadikan untuk 

mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat, sedangkan 

perhiasan untuk memperindah penampilan lahiriyah. Pakaian termasuk 

kebutuhan pokok, sedangkan perhiasan termasuk keperluan sampingan.2 

Artinya jika disimpulkan Allah Swt. Tidak melarang seorang 

muslimah memakai pakaian yang indah dengan perhiasan yang indah pula, 

justru Allah menyuruh untuk memperindah dirinya dan mengucap syukur 

atas semua karunia dan anugrah yang telah diberikan-Nya, dan 

                                                           
2 https://tafsirweb.com/7671-surat-al-ahzab-ayat-59.html(diakses 25 Mei 2019) 

https://tafsirweb.com/7671-surat-al-ahzab-ayat-59.html(diakses
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menyedekahkan pakaian yang tidak terpakai untuk orang-orang yang 

membutuhkan. Keindahan merupakan sesuatu yang disukai Allah , dan 

keindahan yang paling utama adalah pakaian takwa seorang muslim dalam 

beribadah kepada Allah Swt.  

Seperti kita ketahui pada saat ini butik-butik sudah banyak sekali 

yang menyuguhkan berbagai macam fashion dan trend dalam berbusana 

yang anggun dan modis untuk para muslimah, Hal ini juga bisa dilihat dari 

semakin maraknya usaha butik-butik pakaian  muslimah modern baik itu 

perusahaan yang sejenis maupun pedagang-pedagang di pasar tradisional. 

Dengan keadaan seperti ini, tentu saja tidak menutup kemungkinan  butik–

butik tersebut akan bersaing ketat dengan butik lainnya yang 

mengeluarkan produk yang bisa saja sejenis. Oleh karena itu, sudah 

menjadi keharusan bagi suatu perusahaan untuk melaksanakan promosi 

dengan strategi yang tepat agar dapat memenuhi sasaran yang efektif.  

Keadaan pasar yang semakin komplek ini, menuntut para produsen 

atau pengusaha untuk memiliki strategi pemasaran yang baik dan handal, 

sehingga produk-produknya tidak hanya laku dijual dipasaran, akan tetapi 

juga mampu bersaing dan bertahan dalam persaingan yang ada. Dengan 

menggunakan strategi pemasaran para pengusaha butik juga diharapkan 

benar-benar mampu mengetahui segala bentuk kekuatan ataupun 

kelemahan produk dan kondisi internal toko, sehingga mampu melakukan 
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manajemen kontrol yang baik dalam segi produksi.3 Sementara itu para 

pengusaha juga harus jeli dalam melihat segala bentuk kesempatan 

ataupun ancaman yang dapat atau akan dihadapi oleh produknya di 

pasaran. Terjaganya eksistensi suatu perusahaan diantaranya tergantung 

pada kemampuan perusahaan tersebut untuk melihat peluang-peluang 

pasar yang ada, serta mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman pasar 

dari produk lain yang sejenis. 

Kegiatan promosi suatu perusahaan dilakukan sebaik mungkin 

yaitu dengan direncanakan, diarahkan, dikendalikan dan dianggarkan 

sesuai dengan kondisi keuangan di suatu perusahaan tersebut. Dengan 

adanya upaya kegiatan promosi itu berarti bahwa ada upaya peningkatan 

penjualan pada suatu perusahaan. Meningkatnya penjualan itu juga bisa 

disebut meningkatnya kegiatan Jual Beli. Kegiatan jual beli ini konsumen 

ataupun pelanggan dapat saling melengkapi satu sama lain dengan cara 

tukar menukar barang atau jasa sesuai kesepakatan.4 

Dengan demikian, pemasaran pada intinya merupakan serangkaian 

kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen produk dan 

waktu yang tepat akan mempermudah proses menciptakan nilai bagi 

pelanggan sekaligus untuk membangun hubungan yang baik. Jadi setiap 

perusahaan bekerja secara berbeda sesuai dengan pattern bisnisnya, 

                                                           
3 Pasar tradisional dan pasar modern. Artikel diakses pada tgl 25 Mei 2019 dari 

http://pramarda.blogspot.com/2014/03/contoh-makalah-karya-tulis-tentang.html 
4  Ahmad asad bar,” Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli toko di pasar desa 

catur tunggal kecamatan mesuji makmur kabupaten ogan komering ilir”. Skirpsi ,(Palembang : 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 2015), hal 1 
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sehingga setiap individu, organisasi atau perusahaan memiliki strategi 

yang berbeda untuk mencapai pelanggan denga cara yang lebih cepat dari 

pesaing.5  

Tingkat persaingan dalam dunia usaha menutut setiap perusahaan 

untuk lebih dapat mengunggulkan segala kemampuannya dalam 

memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Setiap kegiatan tersebut 

memerlukan sebuah konsep pemasaran yang mendasar agar efektif dan 

efisien sesuai dengan orientasi perusahaan terhadap pasar.6  

Tujuan utama dari sebuah perusahaan ialah pencapaian profit 

(laba) dan hal ini dapat juga sebagai tolak ukur dalam sukses atau tidaknya 

sebuah perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Selain itu efektifitas dan 

efisiensi dalam menjalankan operasional perusahaan juga memegang 

peranan penting. Efesiensi yang dimaksud adalah strategi pemasaran yang 

dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang tepat sehingga tidak 

ada pemborosan biaya baik itu dalam operasional maupun dalam biaya 

promosi maupun iklan dan efektifitas yang dimaksud ialah pemilihan 

stategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan pasar yang dilayani oleh 

perusahaan sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.7 Demikian 

juga dalam pemasaran dibutuhkan suatu strategi, terlebih lagi dalam dunia 

                                                           
5 Dr. h. Nur Asnawi, Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah, (Depok: PT RajaGrafindo 

Persada, 2017), Cet. I, h. 124. 
6 Buchari Alma, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. 

I, h. 257.    
7 Pekerjadata, “Peranan Strategi Pemasaran dalam upaya meningkatkan penjualan produk jasa 

asuransi pada Pt. Sun Life Financial Indonesia”. http://www.pekerjadata.com/2013/11/.html 

(diakses ,28 maret 2019) 
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bisnis yang penuh persaingan, maka strategi sangat penting yang 

kemudian disebut strategi pemasaran. Tingkat persaingan dalam dunia 

bisnis menuntut setiap pemasar untuk mampu melaksanakan kegiatan 

pemasarannya dengan lebih efektif dan efisien. Kegiatan pemasaran 

tersebut membutuhkan sebuah konsep pemasaran yang mendasar sesuai 

dengan kepentingan pemasar dan kebutuhan serta keinginan 

pelanggan/konsumen. 

Pentingnya menyakinkan pelanggan, bahwa merek atau produk 

yang ditawarkan memberikan nilai superior (relatif terhadap pesaing) 

sangat perlu, agar dilakukan pembelian awal oleh konsumen. Sebenarnya 

seseorang harus mempunyai sutu pemahaman yang seksama atau cermat 

mengenai kebutuhan dan proses tambahan informasi konsumen untuk 

mensukseskan tugas ini. Namun demikian, menciptakan konsumen atau  

pelanggan yang puas, dan penjualan yang meningkat diwaktu yang akan 

datang, mensyaratkan bahwa konsumen terus percaya bahwa produk yang 

dibelinya memenuhi kebutuhannya dan menawarkan nilai superior setelah 

konsumen mencoba produk tersebut.8 

Dalam hal ini, pemasaran syariah memiliki posisi yang sangat 

strategis, karena pemasaran syariah merupakan salah satu strategi 

pemasaran yang didasarkan pada AlQur'an dan Sunah Rasulullah SAW. 

Pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu 

                                                           
8 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran,(Yogyakarta : BPFE), 2014, h. 13-14 
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pemrakarsa kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya 

sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Islam dan muamalah dalam 

Islam.9 

Faktor lingkungan yang dianalisis dalam penyusunan strategi 

pemasaran adalah keadaan pasar atau persaingan, perkembangan 

teknologi, keadaan ekonomi, peraturan dan kebijakan pemerintah, keadaan 

sosial budaya dan keadaan politik. Masing-masing faktor ini dapat 

menimbulkan danya kesempatan atau ancaman/hambatan bagi pemasaran 

produk suatu perusahaan. Faktor internal perusahaan yang dianalisis dalam 

penyusunnya strategi pemasaran adalah faktor yang terkait dengan 

pelaksanaan fungsi perusahaan, yang meliputi keuangan/pembelanjaan, 

pemasaran, produksi serta organisasi dan sumber daya manusia. Masing-

masing faktor internal yang terkait dengan fungsi perusahaan tersebut 

dapat merupakan hal yang menunjukkan adanya keunggulan atau 

kelemahan perusahaan. Khusus dalam bidang pemasaran, faktor-faktor 

lingkungan atau eksternal seperti telah diuraikan di atas, adalah faktor 

yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan (uncontrollable 

factors). Sedangkan faktor internal dalam bidang pemasaran adalah faktor 

yang dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan umumnya dan 

                                                           
9  Suindrawati, ”Strategi pemasaran islami dalam meningkatkan penjualan toko Jesy Busana 

Muslim, Bapangan Mendenrejo Blora”. http://eprints.walisongo.ac.id/(diakses, 28 Maret 2019)  

http://eprints.walisongo.ac.id/(diakses
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pimpinan pemasaran khususnya (controllable factors), yang terdiri dari 

produk, harga, penyaluran/distribusi, promosi, dan pelayanan (services).10 

Latar belakang menariknya penelitian terhadap butik Quensha 

adalah karena berdasarkan hasil penelitian pendahuluan (pran penelitian) 

diketahui dalam meningkatkan penjualan bahwa walaupun butik Quensha 

menerapkan teori dan konsep strategi bisnis pemasaran konvensional, 

namun ternyata menerapkan juga strategi bisnis pemasaran Syariah yang 

terdiri dari pertama, karakteristik bisnis pemasaran Syariah; kedua, etika 

bisnis Syariah; ketiga, mencontoh praktik bisnis pemasaran Nabi 

Muhammad SAW. Oleh karena itu yang menjadi masalah yaitu strategi 

bisnis pemasaran syariah yang bagaimana yang diterapkan di butik 

Quesnha dalam meningkatkan penjualan. 

Secara umum, tujuan dari strategi pemilihan lokasi adalah untuk 

memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh organisasi dan 

meminimalisir biaya yang timbul dari kegiatan usahanya. Pemilihan lokasi 

yang salah akan mempengaruhi pemaksimalan keuntungan organisasi. 

Kesalahan suatu organisasi yang berdiri tanpa mempertimbangkan 

pemilihan lokasi yang tepat maka beberapa waktu setelah menjalankan 

usahanya akan menghadapi beberapa masalah, seperti: masalah tenaga 

                                                           
10 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Dasar, Konsep & Strategi, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004, h. 168-170. 



9 
 

 
 

kerja, biaya produksi dan pasar sasaran. Kesalahan seperti ini dapat 

mengakibatkan organisasi beroperasi dengan tidak efektif dan efisien.11 

Butik Quensha berdiri Tahun 2017 merupakan usaha bisnis Islam 

dalam bidang perdagangan busana muslim. Lokasi usaha terletak di jalan 

Suryanegara Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. 

Pemilihan lokasi di jalan tersebut bukan di pusat kota menjadi salah satu 

strategi bisnis yang dilakukan oleh butik Quensha. Pemilihan lokasi di 

jalan tersebut adalah harga tanah/harga sewa karna di perkotaan lebih 

mahal sehingga ketersediaan tanah yang luas di pedesaan menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Selain itu pajak lokal yang masih 

murah jika dibandingkan dengan perkotaan. Meskipun demikian faktor 

tersebut bukanlah faktor utama dalam pemilihan lokasi di jalan 

Suryanegara Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Faktor 

yang menjadi kendala dalam pemasaran dan penyelesainnya hendaknya 

dianalisis sehingga menjadi sebuah titik tolak yang kuat untuk perusahaan 

dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien serta untuk 

memperkuat posisinya dari para pesaing yang ada.12. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

tertarik dan bermaksud melakukan penelitian guna mengetahui strategi 

pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan produk 

                                                           
11 Hani Handoko, Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi. Yogyakarta: BPFE, 

2013, h. 67 
12 Giatno,”Analisis penerapan strategi pemasaran dalam Upaya meningkatkan penjualan batik di 

batik putra laweyan”, http://eprints.ums.ac.id/35642/(diakses, 29 Maret 2019) 



10 
 

 
 

busana muslim di Butik Quensha dengan mengambil judul : “Strategi 

Pemasaran Syariah dalam Meningkatkan Penjualan pada Butik 

Quensha di Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon” 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan diatas, dapat diidentifikasi masalahnya yaitu dimana 

butik Quensha di Pamijahan kurang optimal melaksanakan salah satu 

indikator yang ada dalam strategi pemasaran. Seperti pemasaran atau 

promosi yang telah dilakukan melalui online dan offline, masuk dalam 

grup komunitas pedagang dan memberi kartu nama dan nomer telepon. 

Meskipun demikian, produk yang ada dibutik Quensha masih sangat 

diminati oleh konsumen, dari mulai baju-baju muslimah, hijab-hijab yang 

unik dan  berbagai produk fashion lainnya. Disisi lain, banyak sekali toko 

atau butik yang dibuka dan terus bertambah yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen, namun ini berakibat pada persaingan 

yang semakin ketat, namun seiring dengan berkembangnya zaman ada 

juga usaha butik yang mengalami kebangkrutan. untuk itu pelaksanaan dan 

pemasaran marketing syariah pada butik Quensha harus lebih unggul dari 

pesaing lainnya atau bahkan bisa lebih, agar butik Quensha bisa bertahan 

dan tetap diminati konsumen, seperti melakukan peningkatan pemasaran 

baik offline maupun online. 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk mendapatkan data yang valid dan terarah mengenai 

penelitian ini maka penulis membatasi pada “Bagaimana Strategi 

Pemasaran Syariah dalam Meningkatkan Penjualan pada Butik Quensha di 

Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan strategi atau 

promosi yang dilakukan melalui offline dan online”.   

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan 

pembahasan  dalam penelitian yang akan penulis laksanakan, maka penulis 

terlebih dahulu membuat batasan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Konsep Pelaksanaan Pemasaran Syariah pada Butik 

Quensha?  

2. Bagaimana Strategi Pemasaran Syariah dalam meningkatkan penjualan 

pada Butik Quensha? 

3. Hal-hal apa saja yang Menjadi Kendala dalam Pemasaran Syariah pada 

Butik Quensha dan Bagaimana Penyeleseiannya?  

E. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang hendak diteliti di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemasaran pada Butik Quensha 

2. Untuk mengetahui Strategi Pemasaran Syariah pada Butik Quensha 

dalam meningkatkan Penjualan. 
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3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam 

pemasaran syariah pada Butik Quensha dan penyelesainnnya. 

F. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak sebagai berikut : 

1. Akademisi 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang  

pengaruh promosi terhadap penjualan, serta sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan studi program strata satu (SI) Sarjana 

Ekonomi Islam. 

b. Bagi Almamater 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

informasi perbendaharaan perpustakaan Institut Agama Islam 

Bunga Bangsa Cirebon yang di harapakan dapat menjadi bahan 

bacaan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan,serta acuan 

untuk peneliti selanjutnya. 

2. Praktisi 

a. Bagi Masyarakat umum / Konsumen 

Bagi Butik Quensha Pamijahan Kabupaten Cirebon penelitian ini 

dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan 

perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan dan 

kebijaksanaan strategi pemasaran dalam usaha meningkatkan 
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penjualan perusahaan. Bagi masyarakat ataupun konsumen 

penelitian ini berguna sebagai pengetahuan dan informasi tentang 

pentingnya pengarauh promosi terhadap penjualan. 

G. Sistematika Penulisan 

Di dalam BAB I berisi latar belakang timbulnya permasalahan 

yang akan diteliti, identifikasi masalah, fokus masalah, rumusan masalah 

memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan penelitian yang merupakan pengantar 

awal pembahasan bab selanjutnya. Pada BAB II ini berisi tentang 

deskripsi teoritik yang dipakai untuk melandasi pelaksanaan penelitian 

dari beberapa referensi yang terkait dengan penelitian ini, hasil penelitian 

yang relevan terdahulu yang terkait dengan penelitian dan kerangka 

pemikiran. Pada BAB III berisi tentang desain penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data dan pemeriksaan keabsahan data. Pada BAB IV berisi 

tentang deskripsi data dan hasil penelitian, pembahasan mengenai strategi 

pemasaran syariah dalam meningkatkan penjualan pada butik quensha 

pamijahan. Pada BAB V berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran yang berhubungan serupa dengan penelitian ini 

dimasa yang akan datang.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Pengertian Strategi 

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, telah umum diketahui 

bahwa istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan 

secara populer sering dinyatakan sebagai "kiat yang digunakan oleh 

para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan". Dewasa ini 

istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi dan ide-

ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan 

hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang 

menerapkannya, karena dalam arti yang sesungguhnya, manajemen 

puncak memang terlibat dalam satu bentuk "peperangan" tertentu.13 

Sementara itu, secara konseptual strategi dapat dipahami sebagai suatu 

garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. 

Istilah Stratrgi (Strategy), adalah ide, konsep, rencana tentang cara 

terbaik mencapai tujuan (lingkupnya lebih luas dan umum), sedangkan 

taktik adalah pilihan aktivitas dalam implementasi untuk 

melaksanakan strategi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada 

menurut petunjuk strategi (lingkupnya lebih sempit dan terfokus). 

Dengan demikian, dari segi sumber daya, strategi bersifat 

                                                           
13  Prof.Dr.Sondang P Siagia, Manajemen strategki ,(Jakarta : PT Bumi Aksara ,2012) 
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menyebarkan (deployment), sedangkan taktik bersifat memperkerjakan 

(employment).14  

Menurut Alfred Chandler,‘’Strategi merupakan penetapan sasaran 

dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan 

alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut’’. 

Menurut Kenichi Ohmae, ‘’Strategi adalah keunggulan bersaing 

guna mengubah kekuatan perusahaanatau organisasi sehingga menjadi 

sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang paling 

efisien’’.15 

Steiner dan Milner mengemukakan ‘’strategi adalah penetapan misi 

perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan 

kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan 

implementasi secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama 

organisasi akan tercapai’’.16 

Suryana kewirausahaan mengemukakan 5P yang memiliki arti 

sama dengan strategi, yaitu: 

a) Strategi adalah perencanaan (plan) 

Konsep pemasaran tidak terlepas dari aspek perencanaan, arahan 

atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan 

di masa depan. Akan tetapi, tidak selamanya strategi adalah 

perencanaan ke masa depanyangbelum dilaksanakan. Strategi juga 

                                                           
14 Jemsly Hutabarat, Martani Huseini, Strategi, (Jakarta, Prasetya Mulya Publishing: 2018) Cet I, 

h. 29.  
15  Senja Nilasari, Manajemen Strategi, (Jakarta : Dunia Cerdas, 2014), h. 3. 
16 Geroge Stainer dan John Milner, Management Strategic, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 70. 
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menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan di masa lampau, 

misalnya pola-pola perilaku bisnis yang telah dilakukan di masa 

lampau. 

b) Strategi adalah pola (patern) 

Strategi yang belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan 

atauintended strategy dan disebut realized strategy karenatelah 

dilakukan olehperusahaan. 

c) Strategi adalah posisi (position) 

Menempatkan produk tertentu ke pasar tertentu yang 

dituju.Strategi inicenderung melihat ke bawah, yaitu ke satu titik 

bidikdimana produk tertentubertemu dengan pelanggan, dan 

melihat keluar, yaitu meninjau berbagai aspeklingkungan eksternal. 

d) Strategi adalah perspektif (perspektive) 

Dalam strategi ini lebih ke dalam perspektif melihat ke dalam, 

yaitu keorganisasi tersebut. 

e) Strategi adalah permainan (play) 

Strategi sebagai suatu maneuver tertentu untuk memperdaya lawan 

ataupesaing.17 

2. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran sering diartikan dengan penjualan. Pengertian 

pemasaran sebenarnya lebih luas dan kegiatan penjualan. Bahkan 

sebaliknya, penjualan adalah sebagian dari kegiatan pemasaran. 

                                                           
17 Suryana, Kewirausahaan, (Jakarta: Salemba Empat Patria, 2006). h. 173-174 
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Pemasaran adalah aktivitas yang saling bersaing untuk mendapatkan 

perhatian dan uang. 

Saat ini pemasaran harus dipahami tidak dalam pemahaman kuno 

sebagai membuat penjualan dan menjual tetapi dalam pemahaman 

modern yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan. Menurut guru 

manajemen Peter Drucker,” Tujuan pemasaran adalah membuat 

penjualan tidak diperlukan lagi”.18 

Konsep bauran pemasaran pada hakekatnya sama dengan 

pemasaran. Pemasaran, lebih dari fungsi bisnis lainnya, berhubungan 

dengan pelanggan.Terdapat banyak definisi mengenai Pemasaran. 

Definisi paling sederhana pemasaran adalah proses mengelola 

hubungan pelanggan yang menguntungkan. Dua sasaran pemasaran 

adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan nilai 

serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan 

memberikan kepuasan. Definisi lain Pemasaran (Marketing) ialah 

suatu proses social dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptaka, menawarkan, dan mempertukarkan poduk yang bernilai 

dengan pihak lain.19  

Basu Swasta dan Irawan mengemukakan bahwa: “pemasaran 

adalah suatu sistem kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

                                                           
18 Ibid hlm 4 
19Prof.Jusmaliani dkk, Bisnis berbasis syariah (Jakarta, Sinar Grafika Offset: 2008) Cet I. h. 1. 
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dan mendistribusikan barang dan jasa kepada pembeli”.20 Stanton 

dalam Manajemen Pemasaran Modern, “pemasaran adalah keseluruhan 

sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan 

menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan 

pembeli actual dan potensial”.21 

Lebih lanjut lagi Webster (Anderson dan Vince, 2000) menyatakan 

bahwa: Marketing is the management function responsible for assuring 

that every aspect of organization focuses on customer relationship by 

delivering superior value, recognizations ongoing relationship whit are 

its most important asset. Pemasaran merupakan fungsi dari manajemen 

yang bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa setiap aspek dari 

organisasi berfokus pada hubungan pelanggan dengan menyampaikan 

nilai yang superior, dan menyadari bahwa perusahaan berbeda pada 

tujuannya untuk berhubungan dengan aset perusahaan yang paling 

penting. 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

a) Pemasaran dianggap sebagai proses perencanaan, konsep, harga, 

promosi, dan pendistribusian ide-ide barang maupun jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan individu dan tujuan 

organisasi. 

                                                           
20 Ibid h. 25 
21 Ibid h. 26 
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b) Pemasaran merupakan fungsi organisasi dan satu set proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk membangun hubungan pelanggan yang 

memberikan keuntungan bagi organisasi dan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap organisasi. 

c) Pemasaran merupakan sekumpulan aktivitas dan fungsi manajemen 

di manaisnis dan organisasi lainnya menciptakan pertukaran nilai di 

antara bisnis dan perusahaan itu sendiri dan para pelanggannya22. 

3. Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan 

menyatu dibidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang 

kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan 

pemasaran suatu perusahaan.23 Menurut Bygrave (1996) yang bukunya 

The Portable MBAin Entrepreneurship telah diterjemahkan dalam 

tujubelas bahasa, strategi pemasaran adalah kumpulan petunjuk dan 

kebijakan yang digunakan secara efektif untuk mencocokan program 

pemasaran (produk, harga, promosi, dan distribusi) dengan peluang 

pasar sasaran guna mencapai sasaran usaha.Dalam bahasa yang lebih 

sederhana, suatu strategi pemasaran pada dasarnya menunjukan 

bagaimana sasaran pemasaran dapat dicapai.24 

                                                           
22 Alma, op. cit., h. 342 
23 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007),h. 168. 
24 Bygrave, W.D, The portable MBA Entrepreneurship.(Terjemahan.Jakarta: Binarupa Aksara, 

1996).h 170. 
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Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan 

sasaran, kebijakan dan aturan yang memberikan arahan kepada usaha-

usahapemasarandari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan 

dan acuan sertaalokasinya,terutama sebagai tanggapan perusahaan 

dalam menghadapilingkungan dankeadaan pesaing yang selalu 

berubah. Untuk membangun sebuah strategi pemasaran yang efektif, 

suatu perusahaan menggunakan variabel-variabel bauran pemasaran 

(marketing mix) yang terdiri atas:25 

a) Produk (product): barang atau jasa yang ditawarkan adalah yang 

berkualitas atau sesuai dengan yang di janjikan. 

b)  Harga (Price) yang ditawarkan terhadap pelanggan akan disajikan 

harga yang kompetitif. 

c)  Saluran distribusi (placement) yang digunakan (Grosir, distributor, 

pengecer) agar produk tersebut tersedia bagi para pelanggan, 

pembisnis muslim sekali-kali tidak  akan pernah melakukan 

tindakan kezaliman terhadap pesaing lain, suap untuk melicinkan 

saluran pasarnya, dan tindakan machiavelis lainnya. 

d) Promosi (promotion): iklan, personal selling, promosi penjualan, 

dan publikasi. pembisnis muslim juga akan menghindari iklan 

porno, bohong dan promosi yang menghalalkan segala cara. 

                                                           
25 Bygrave, op. cit., h 170. 



22 
 

 
 

Formulasi strategi pemasaran berakhir dengan ditetapkannya 

keputusan taktis-strategis yang memberikan kerangka kerja yang luas 

dan berjangka panjang (setahun atau biasanya lebih) bagi tindakan 

pemasaran. Keputusan yang dimaksud terdiri atas hal-hal berikut ini.26 

a) Kepuasan Produk. Berkenaan dengan penetapan produk yang 

secara potensial dinilai oleh pasar sasaran atas kualitasnya, yakni 

paduan manfaat atau kepuasan yang ditimbulkan, atribut produk 

yang dibawanya, juga perluasan produk. Misalnya, Cadillac. Ia 

ditetapkan sebagai produk mobil yang memberikan kenyamanan, 

ketenangan, dan kepercayaan, memberikan kepuasan pelayanan 

pascajual berupa garansi, citra perusahaan dan kenyamanan 

pengiriman. 

b) Keputusan Penetapan Harga. Keputusan ini memasukan faktor 

biaya, persaingan, dan permintaan. Penetapan harga seyogyanya 

dilakukan setelah perusahaan memonitor harga yang ditetapkan 

pesaing agar harga yang ditentukan kompetitif, tidak terlalu tinggi 

atau sebaliknya.  

c) Keputusan Distribusi. Perusahaan memutuskan pilihan jaringan 

distribusi yang dipandang efektif dan efesien untuk 

menghubungkan produsen dengan konsumen tanpa harus 

menzalimi pesaing lain. Apakah pola distribusi langsung produsen-

                                                           
26 Ibid., h. 171 
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konsumen atau pola produsen agen distributor pengecer konsumen, 

atau dapat juga kombinasi dan modifikasi diantara dua pola umum 

tersebut. Pilihan pola distribusi sangat bergantung pada tingkat 

efisiensi dan efektivitasnya. 

d) Keputusan promosi. Promosi lebih luas dari sekedar iklan. 

Keputusannya dapat berupa salah satu atau kombinasi dari 

penggunaan keempat elemen berikut.  

1. Promosi penjualan, diantaranya melalui pertandingan, kontes, 

contoh gratis, pameran perdagangan, kupon,dan harga promosi. 

2. Iklan: iklan cetak, iklan tayangan, iklan billboard, serta logo 

dan informasi pada kemasan. 

3. Publisitas, seperti mencetak atau menayangkan berita di media, 

laporan tahunan, juga pidato karyawan. 

4. Penjualan personal, seperti presentasi penjualan secara 

perorangan atau pemasaran jarak jauh (telemarketing). Semua 

elemen promosi ini harus dihindarkan dari tindak 

kebohongan,ilusi ketidaksenonohan, serta publikasi produk 

yang menghalalkan segala cara. 

4. Konsep Strategi Pemasaran 

Banyak ahli marketing mengatakan bahwa kepuasan pelanggan 

adalah kunci utama dari konsep pemasaran dan marketing strategy. 
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Dengan kata lain, setiap perusahaan memiliki cara tersendiri dalam 

melakukan proses marketing, sesuai karakteristik dan kesanggupan 

masing-masing.27 

Pada dasarnya tujuan akhir dari marketing itu tetap akan bermuara 

pada tercapainya kepuasan konsumen. Berikut ini adalah 5 Konsep 

Strategi Pemasaran: 

1. Segmentasi Pasar 

Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang 

berbeda. Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya 

heterogen menjadi satua-satuan pasar yang bersifat homogen. 

2. Market Positioning 

Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah 

alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk 

mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang 

paling menguntungkan. 

3. Market Entry Strategy 

Ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar 

tertentu. Bebebrapa cara yang sering dilakukan adalah: Membeli 

Perusahaan Lain, Internal Development, Kerjasama Dengan 

Perusahaan Lain. 

4. Marketing Mix Strategy 

                                                           
27 Strategi Pemasaran: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Konsep, dan Contohnya, 

https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-strategi-pemasaran.html(diakses27 mei 

2019) 
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Marketing Mix (baca: Pengertian Marketing Mix) adalah 

kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan 

untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut 

diantaranya; Product, Price, Place, Promotion, Participant, Process, 

People Physical Evidence. 

5. Timing Strategy 

Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting 

untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan 

yang baik di bidang produksi, dan menentukan waktu yang tepat untuk 

mendistribusikan produk ke pasar. 

5. Strategi Pemasaran Syariah 

Pasar syariah adalah pasar dimana pelanggannya selain memiliki 

motif rasional juga memiliki motif emosional.Pelanggan tertarik untuk 

berbisnis pada pasar syariah bukan hanya karena alasan dan keinginan 

untuk mendapatkan keuntungan financial semata yang bersifat 

rasional, namun karena ketertarikan terhadap nilai-nilai syariah yang 

dianutnya. Pemasar dan pelanggan yang memahami syariah akan 

mempertimbangkan dua hal yang penting dalam melaksanakan 

aktivitas bisnisnya, yaitu dunia dan akhirat.28 

Pemasaran syariah tidak hanya fokus pada uang dan barang 

semata. Dunia muslim memiliki segmen konsumen dan budaya yang 

beragam, misalnya fashion, hiburan, kosmetik dan pola bertamasya. 

                                                           
28 Pemasaran syariah, http://rahman8194.blogspot.com/2013/11/pemasaran-syariah.html(diakses 

27 mei 2019) 
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Tetapi yang paling penting adalah ciri-ciri homogeny yang unik dan 

dapat diidentifikasi. Selain itu, munculnya fenomena dan peristiwa-

peristiwa global memaksa studi pemasaran syariah menjadi persyarat 

untuk setiap pemasar yang benar-benar beroreintasi global dan berpikir 

maju. Selanjutnya, paradigma pemasaran syariah berlaku universal 

baik untuk orang muslim sendiri maupun non muslim. Bukan 

dikarenakan umat islam secara kultural beragam dan menyebar 

diseluruh dunia, tetapi karena filosofis dan pendekatan terhadap 

konsep bersifat fleksibel sehingga mampu menciptakan keuntungan 

secara berkelanjutan dan relevan dengan masyarkat nonmuslim.29 

Nilai inti dari marketing syariah adalah integritas, profesionalitas 

dan transparansi, sehingga marketer tidak boleh bohong dan orang 

membeli karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, 

bukan karena diskonnya. Marketing Syariah merupakan solusi 

terhadap kebutuhan pasar yang memimpikan penerapan bisnis yang 

sesuai dengan nilai dan kaidah agama.30 

Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar 

sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Keberadaan 

pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 

ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga harga ditentukan oleh 

kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalisasikan faktor 

produksi yang ada di dalamnya. Konsep Islam memahami bahwa pasar 

                                                           
29 Asnawi, Nur dan Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah, (Depok: PT RajaGrafindo 

Persada, 2017), Cet. I, h. 132. 
30 Ibid., 79. 
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dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip 

persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.31 

Pasar syariah merupakan pasar yang emosional (emotional market) 

dimanaorangtertarik karena alasan keagamaan bukan karena 

keuntungan financialsemata,tidak ada yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip muamalah iamengandungnilai-nilai ibadah, 

sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An’am 162: 

 

➔   ➔◆ 

◆⧫◆ ☺⧫◆  ◆ 

⧫✓⬧➔     

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, 

hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. 

 

Dalam pemasaran syariah ini, bisnis yang disertai keikhlasan 

semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, maka bentuk 

transaksinya insyaAllah menjadi nilai ibadah dihadapan Allah SWT.32 

Ada beberapa sifat yang membuat NabiMuhammad berhasil dalam 

melakukan bisnis yaitu : 

a) Shiddiq (jujur atau benar) dalam berdagang Nabi Muhammad 

selalu dikenalsebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam 

menginformasikan produknya. 

                                                           
31 Yazid, Pemasaran Jasa: Konsep Implementasi, (Yogyakarta: Ekonomi FE UI. 2001),. h. 34. 
32 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir, Syari’ah Marketing, (Bandung: PT Mizan 

Pustaka,2006),hlm. 108. 
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b) Amanah (atau dapat dipercaya) saat menjadi pedagang Nabi 

Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu 

berupa hasil penjualan maupunatau sisa barang. 

c) Fathanah (cerdas) dalam hal ini pemimpin yang mampu 

memahami,menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung 

jawabbisnisnya dengan sangatbaik. 

d) Tabligh (komunikatif) jika seorang pemasar harus mampu 

menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik 

dan tetap sasaran tanpameninggalkan kejujuran dan kebenaran. 

Alom dan Haque (2011) mengemukakan, “Pemasaran syariah 

adalah proses dan strategi (hikmah) dalam rangka memenuhi 

kebutuhan melalui produk dan jasa yang halal (tayyib) dalam prinsip 

saling rela (antharadin mingkum) guna mencapai kesejahteraan (falah) 

bagi kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual baik terpenuhinya 

kesejahteraan secara material dan spiritual, dunia dan akhirat.33 

Pemasaran Syariah adalah pemasaran spiritual, mengenal istilah 

‘bisikan nurani’ dan panggilan hati disini muncul aspek kejujuran, 

empati, cinta, dan kepedulian terhadap sesama. Jika di level intelektual 

bahasa yang digunakan adalah bahasa logika dan di level emosional 

adalah bahasa rasa, maka di level spiritual digunakan bahasa hati 

                                                           
33 Nur Asnawi, op. cit., h 136. 
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(Kartajaya, 2006). Bahasa hati dalam konsep pemasaran spiritual 

merupakan inti dari konsep pemasaran syariah.34 

Pemasaran spiritual memandang bahwa pesaing bukanlah musuh, 

namun mitra yang harus dijalin hubungan baik dan 

kemitraannya.Pesaing merupakan mitra sejajar yang mampu memacu 

kreativitas dan inovasi perusahaan. Persaingan adalah hal yang baik 

karena akan turut membesarkan pasar. Pemasaran spiritual bertujuan 

untuk mencapai sebuah solusi yang adil dan transparan bagi semua 

pihak yang terlibat.Pemasaran spiritual merupakan jiwa dari bisnis 

perusahaan. Beberapamacam strategi dan taktik dalam memenangkan 

hati dan pilihan pelanggan. Berikut ini beberapa strategi dan taktik 

persaingan yang digunakan:35 

1. Persaingan Melalui Harga. 

Persaingan ini ditandai dengan perusahaan saling menjatuhkan 

harga satu dengan yang lainnya.Produk perusahaan dijual lebih 

murah dibandingkan dengan produk yangdihasilkan oleh 

pesaing.Suasana ini menguntungkan pelanggan namun merugikan 

perusahaan sebagai produsen.Misalnya persaingan antara Alfamart 

dengan Indomart. 

2. Persaingan Melalui Kualitas  

                                                           
34 Ibid., h. 344. 
35 Ibid., h. 347. 
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Persaingan ini ditandai perusahaan menghasilkan produk dengan 

kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk 

pesaing.Pelanggan berani membayar mahal dengan syarat 

kualitasnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Misalnya Mobil Mercedes Benz. 

3. Persaingan Melalui Distribusi  

Persaingan ini ditandai dengan memperluas jaringan distribusi bagi 

pelanggan, sehingga pelanggan akan dengan mudah memperoleh 

produk. Banyak perusahaan berhasil membangun bisnisnya karena 

berhasil mengembangkan saluran distribusi yang efektif. Misalnya 

Alfamart. 

4. Persaigan Melalui Merek  

Persaingan ini ditandai dengan kemampuan produsenuntuk 

menghasilkan merek yang kuat dibenak pelanggan. Merek tersebut 

dibangun berdasarkan reputasi, waktu, dan strategi penamaan 

merek yang efektif, sehingga dimanapn peanggan berada, maka 

pelanggan akan mencari merek tersebut. Misalnya tehbotol sosro. 

5. Persaingan Melalui Desain dan Fitur  

Persaingan ini ditandai dengan kaum produsen mulai menciptakan 

model, desain, warna, bentuk yang unik, yang disenangi oleh 

pelanggan.Pelangganpun berani membayar mahal uantuk barang 
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yang didesainnya sesuai dengan selera mereka. Misalnya produk-

produk Apple Inc 

6. Persaingan Melalui Pencitraan 

Persaingan ini ditandai dengan kemampuan dan keterampilan 

produsen untuk membentuk citra debenak pelanggan, serta 

membentuk pencitraan baik bagi pelanggan yang menggunakan 

produknya.Keterampilan tersebut dilakukan dengan menciptakan 

kesan ‘’prestise’’ tertentu bagi pelanggan yang menggunakan 

produk.Misalnya perhiasan. 

7. Persaingan Melalui Strategi dan Taktik Pemasaran 

Persaingan ini ditandai dengan keterampilan perusahaan untuk 

mengembangkan strategi dan taktik yang jitu dalam mendapatkan 

pelanggan. Misalnya dengan menerapkan blue ocean strategy, 

dimana perusahaan menciptakan produk dan cara baru dalam 

memasarkan yang sebelumnya belum pernah diakukan. 

8. Kecepatan Pemasaran 

Persaingan ini ditandai dengan kecepatan dalam ‘’time 

compression’’ dimana perusahaan mulai melancarkan taktik 

layanan kilat. Misalnya makanan siap saji(fast food), kreta api 

kilat, ekspedisi kilat, cetak foto kilat, bahkan pesenan mobil khusus 
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sesuai kehendak pelanggan pun bisa dilayani jauh lebih cepat dari 

produksi mobil biasanya. 

6. Karakteristik Pemasaran Syariah 

Kartajaya (2006) menyatakan bahwa karakteristik pemasaran 

syariah terdiri dari beberapa unsur yaitu ketuhanan, etis, realistis, dan 

humanistis.36 Pengertian syariah menurut pandangan Islam sangatlah 

luas dan komperehensif. Di dalamnya mengandung makna mengatur 

seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek ibadah (hubungan manusia 

dengan Tuhannya), aspek keluarga, aspek bisnis, aspek hukum dan 

peradilan dan aspek ekonomi. Pemasaran sendiri adalah salah satu 

bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam 

segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh 

ketentuan syariah.37 Ada empat karakteristik syariah marketing yang 

dapat menjadi panduan bagi para pemasar diantaranya: 

1. Ketuhanan (Rabbaniyah). 

Ketuhanan adalah satu keyakinan yang bulat, bahwa semua gerak-

gerik manusia selalu berada di bawah pengawasan Allah Swt. oleh 

sebab itu, semua insan harus berprilaku sebaik mungkin, tidak 

berprilaku licik, suka menipu, mencuri milik orang lain suka 

memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan sebagainya.  

2. Etis (Akhlaqiah) 

                                                           
36 Ibid., h. 350. 
37Karakteristik pemasaran syariah, https://serambiummah.tribunnews.com/2014/10/07/kenali-4-

karakteristik-ini-dalam-pemasaran-syariah (diakses29 mei 2019) 

https://serambiummah.tribunnews.com/2014/10/07/kenali-4-karakteristik-ini-dalam-pemasaran-syariah%20(diakses29
https://serambiummah.tribunnews.com/2014/10/07/kenali-4-karakteristik-ini-dalam-pemasaran-syariah%20(diakses29
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Etis artinya semua prilaku berjalan di atas norma etika yang beraku 

umum. Etika adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata yang 

sebenarnya, ‘’the will of God’’, tidak bisa dibohongi. Seorang 

penipu yang mengoplos barang, menimbun barang, mengambil 

harta orang lain dengan cara yang bathil pasti ati kecilnya berkata 

lain, tapi karena rayuan setan maka ia tergoda berbuat curang, ini 

artinya ia melanggar etika, ia tidak menuruti apa kata hati yang 

sebenarnya. 

3. Realistis (Al-Waqiiyyah) 

Realistis yang artinya sesuai dengan kenyataan, jangan mengada-

ada apa lagi yang menjurus kepada kebohongan. Semua teransaksi 

yang dilakukan harus berlandaskan pada  realita, tidak mengada-

adakan orang, suku, warna kulit. Semua tindakan penuh dengan 

kejujuran.Bahkan ajaran Rasulullah Saw.tentang sifat realistis ini 

ialah jika anda menjual barang ada cacatnya maka katakana kepada 

calon pembeli, bahwa barang ini ada sedikit cacat. Jika pembeli 

setelah diberitahu masi ingin memiliki barang tersebut, itu lebih 

baik.Tidak boleh anda bersumpah, bahwa barang tersebut benar-

benar baik dan sempurna, padahal ada cacatnya. 

4. Humanistis (Al-Insaniyah) 

Humanistis yang artinya berprilaku kemanusiaan, hormat 

menghormati sesama.Pemasaran berusaha membuat kehidupan 

menjadi lebih baik.Jangan sampai kegiatan pamasaran malah 
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sebaliknya merusak tatanan hidup dimasyarakat, menjadikan 

kehidupan bermasyarakat terganggu, seperti hidupnya gerombolan 

hewan, tidak ada aturan dan yang kuat yang berkuasa. Juga dari 

segi pemasar sendiri, jangan sampai menjadi manusia yang 

serakah, mau menguasai segalanya, menindas dan merugikan orang 

lain. 

7. Implementasi Pemasaran Syariah  

Muhammad adalah Rasulullah, Nabi terakhir yang diturunkan 

untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Tuhan yang diturunkan 

sebelumnya.Berikut adalah bisnis syariah yang dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW.38 Nabi Muhammad sebagi seorang pedagang 

memberikan contoh yang baik dalam setiaptransaksi bisnisnya.Beliau 

melakukan transaksi secara jujur, adil dan tidak pernah membuat 

pelanggannya mengeluh, apalagi kecewa.Beliau selalu menepati janji 

dan mengantarkan barangdagangannya dengan standar kualitas sesuai 

dengan permintaan pelanggan.Reputasinya sebagai pedagang yang 

benar dan jujur telah tertanam dengan baik sejak muda. Beliau selalu 

memperlihatkan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang 

dilakukan.39 

a) Muhammad sebagai Syariah Marketer 

                                                           
38 Hery Sutanto dan Khoirul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2013), cet. 1, h. 83. 
39 Implementasi pemasaran syariah, https://www.scribd.com/document/342132150/Implementasi-

Pemasaran-Syariah(diakses 29 mei 2019) 
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Muhammad diutus oleh Allah SWT, bukan sebagai seorang 

pedagang.Beliau adalah seorang nabi dengan segala kebesaran dan 

kemuliaannya.Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah sikap jujur 

dan adil dalam mengadakan hubungan dengan semua relasinya. Nabi 

Muhammad SAW. Sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis 

(berdagang) karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan 

kesejahteraan bagi keluarga, tanpa bergantung pada orang lain atau 

menjadi beban orang lain. 

b) Muhamad sebagai Pedagang Profesional 

Beliau berdagang karena bisnis ini merupakan satu-satunya 

pekerjaan mulia yang tersedia baginya.Beliau melibatkan dirinya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.Dalam teransaksi bisnis sebagai seorang 

pedagang professional, tidak ada tawar-menawar dan tidak pernah ada 

pertengkaran antara Muhammad dan para pelanggannya. 

c) Muhammad sebagai Pembisnis yang Jujur 

Muhammad benar-benar mengikuti prinsip perdagangan yang 

dalam transaksi-transaksinya.Beliau tidak pernah berlaku curang kepada 

para relasinya.Semua transaksi dilakukan dengan jujur dan terbuka. 

Muhammad benar"benar mengikuti prinsip "prinsip perdagangan yang adil 

dalam transaksi "transaksinya. Beliau telah mengikis habis 

transaksi"transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung 

unsur penipuan, riba, judi, gharar, keraguan, eksploitasi, pengambilan 
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untungyang berlebihan dan pasar gelap. Beliau juga melakukan standar 

disasi timbangan dan ukuran,serta melarang orang"orang menggunakan 

timbangan dan ukuran lain yang tidak dapat dijadikan pegangan standar. 

e) Muhammad dengan penghasilan Halal 

Nabi Muhammad SAW. diutus untuk menghapus segala sesuatu 

yang kotor, keji dan gagasan-gagasan yang tidak sehat dalam masyarakat, 

serta memperkenalkan gagasan yang baik, murni, dan bersih di kalangan 

umat manusia. 

f) Muhammad sebagai Wirausaha Sejati 

Jiwa wirausaha atau entrepreneursip adalah salah satu kekuatan 

yang dikembangkan oleh Rasulullah. Wirausaha secara sederhana adalah 

kemampuan seseorang atau perusahaan untuk menciptakan dan mendesain 

manfaat dari apa pun yang ada di dalam diri dan lingkungan. Apa pun 

yang dilihat dapat dikemas menjadi sesuatu yang bermanfaat. 

Wirausahawan harus mampu mengenal situasi dan mendayagunakan 

situasi tersebut sehingga menghasilkan manfaat. 

8. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha 

Menurut Pandey, 2001. “Hal ini dilihat bahwa perusahaan yang 

tumbuh membutuhkan dana di dalam menjalankan aktivitas 

operasinya. Pertumbuhan perusahaan ini mencakup pertumbuhan 

penjualan, laba, dan aktiva. Pertumbuhan perusahaan ini dilihat dengan 

semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan maka semakin 
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baik juga perusahaan tersebut. Salah satu pengukuran pertumbuhan 

perusahaan adalah penjualan. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan 

penjualan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya”. 

Pertumbuhan dari bisnis merupakan tujuan utama untuk sebagian 

besar pemilik bisnis dan pengusaha. Tantangan ekonomi pada saat ini 

banyak menawarkan peluang yang unik untuk memperluas bisnis 

mereka yang telah memiliki kemampuan khusus. Mengembangkan 

bisnis dan meningkatkan profit adalah suatu tantangan yang 

berkelanjutan, apabila telah menggunakan cara perkembangan bisnis 

yang sama selama beberapa waktu, padahal masih banyak cara untuk 

memperluas bisnis pada era pertumbuhan ekonomi sekarang ini. 

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan usha antara lain40 : 

1. Merencanakan strategi perluasan bisnis 

Perencanaan merupakan salah satu kunci untuk memulai 

perluasan bisnis dan meningkatkan profit usaha. Pikirkan setiap mode 

perluasan dan sesuaikan dengan bisnis yang dijalankan. Mulai 

membuat daftar perencanaan serta lakukanlah sedikit riset pasar untuk 

mempelajari kesempatan dan juga masalah yang dihadapi untuk 

perluasan bisnis. 

2. Menambahkan produk dan layanan baru 

                                                           
40 Meningkatkan pertumbuhan usaha, http://esqcourse.com/cara-meningkatkan-pertumbuhan-

bisnis/(diakses 29 mei 2019) 

http://esqcourse.com/cara-meningkatkan-pertumbuhan-bisnis/(diakses
http://esqcourse.com/cara-meningkatkan-pertumbuhan-bisnis/(diakses
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Strategi ini terdengar relatif lebih sederhana, untuk 

melaksanakan strategi ini secara serius bukanlah hal yang mudah. 

Perlu mencari tahu produk mana dan layanan yang pelanggan inginkan 

serta berapa banyak dari mereka yang bersedia untuk membayar 

produk. Setelah itu, menentukan mampu atau tidak menjual produk 

dan layanan sampai dapat menghasilkan keuntungan. Cara terbaik 

dalam melakukannya yaitu dengan melakukan riset pasar secara 

menyeluruh sebelum melakukan pencarian sumber daya untuk produk 

baru dan perluasan layanan. 

3. Membentangkan pasar ke wilayah baru 

Strategi ini adalah untuk memasarkan dan juga menjual produk 

atau jasa pada pelanggan baru. Para pelanggan baru bisa berasal dari 

segmen yang berbeda atau lokasi yang berbeda juga dari tempat asal. 

Apabila jenis bisnis yang dilakukan adalah ritel atau toko, maka jenis 

ekspansi kemungkinan dapat berupa pembukaan lokasi baru di daerah 

yang berbeda baik di kota ataupun di provinsi yang berbeda.Perluasan 

bisnis secara geografis sering memungkinkan untuk mendapatkan 

keuntungan dari skala ekonomi yang sebelumnya tidak bisa 

didapatkan. Hal itu juga dapat memberikan peningkatan pada 

keuntungan tambahan. 
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9. Hambatan dalam Berwirausaha dan Solusinya 

Hambatan dan kesulitan memang selalu ada setiap kita hendak 

membuka usaha atau pun ketika usaha itu sudah berjalan. Berdasarkan 

pengalaman saya  hambatan dalam berwirausaha itu dapat di bagi 

menjadi dua. Yaitu hambatan ketika hendak membuka usaha, dan 

hambatan dalam mengelola usaha. Kedua hambatan tersebut seolah 

tidak bisa lepas dari seorang wirausahawan. Sebagai wirausahawan 

tentulah kita di tuntut untuk selalu sabar. Karena sebuah usaha ada 

pasang-surutnya dan ada pula saat ramai dan saat sepi. Maka  dari itu 

untuk meraih kesuksesan dengan menjadi seorang wirausahawan, 

sangat di butuhkan kesabaran.41 

1. Cara mengatasi perasaan takut gagal memulai usaha 

Masalah utama yang paling sering terjadi dalam kewirausahaan 

adalah dihantui perasaan takut gagal secara berlebihan. Pada 

prinsipnya, ketakutan dan keberanian merupakan sifat alamiah 

manusia. Semua orang pasti pernah merasa takut, khawatir atau ragu 

saat hendak melakukan sesuatu. Demikian juga ketika ingin mengawali 

bisnis. Bayang-bayang kegagalan kerap bikin calon pengusaha takut 

duluan sebelum mencoba tidak ada yang salah dengan perasaan 

khawatir mengalami kegagalan. Apalagi jika sebelumnya belum 

pernah berkenalan dengan dunia bisnis. Hal ini juga pernah dialami 

                                                           
41Hambatan berwirausaha dan solusinya, https://usaha-sukses-untung-

besar.blogspot.com/2016/07/hambatan-berwirausaha-dan-solusi.html (diakses 29 mei 2019) 

https://usaha-sukses-untung-besar.blogspot.com/2016/07/hambatan-berwirausaha-dan-solusi.html
https://usaha-sukses-untung-besar.blogspot.com/2016/07/hambatan-berwirausaha-dan-solusi.html
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oleh sebagian besar para pengusaha yang sekarang sukses menjalankan 

roda bisnisnya. 

2. Solusi mengatasi masalah modal 

Untuk mengatasi kurangnya modal (masa iya tak punya modal 

sama sekali?), berikut ini beberapa alternatif solusinya: 1. Pakai apa yang 

sudah kita punya sebagai modal awal. Contohnya motor, handphone, 

tabungan dll. 2. Pilih bisnis yang tak perlu banyak modal uang. 

Contohnya: dropship yang hanya butuh hape sama koneksi internet. 

Makelar tanah, mobil, motor yang cukup modal banyak relasi. 3. Bekerja 

dulu di bidang yang sesuai dengan bisnis yang anda rencankan. Contoh: 

Jika anda ingin membuka bengkel las, carilah kerja di bengkel las. Dengan 

cara ini kita akan mendapatkan keuntungan ganda. Selain menerima gaji 

untuk modal kelak, kita juga bisa belajar seluk beluk bisnis jasa las yang 

sangat berguna saat nanti resmi membuka usaha sendiri. 

3. Trik menyelesaikan masalah tidak punya skill 

Selain modal, kemampuan skill termasuk ketrampilan dan 

pengalaman sebenarnya merupakan faktor utama dalam mengelola sebuah 

usaha. Namun jangan khawatir, jika anda belum punya skill berbisnis, ada 

cara lain untuk mengakalinya. 1. Kursus atau belajar secara otodidak lewat 

buku, majalah, website maupun forum diskusi online di internet. Banyak 

tips dan tutorial bisnis yang bisa didapat secara gratis. 2. Rajin ikut 
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seminar dan pelatihan kewirausahaan. Bisa juga minta diajari langsung 

oleh kenalan yang sudah lama berkecimpung dalam dunia wiraswasta. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti 

lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini : 

Pertama, Penelitian yang berbentuk skripsi oleh Suindrawati yang 

berjudul, “Strategi Pemasaran Islami untuk Meningkatkan Penjualan 

(Studi Kasus di Toko Jesy Busana Muslim Bapangan Mendenrejo Blora)” 

tahun 2015. Ditinjau dari perspektif strategi pemasaran  Islami, Toko Jesy 

Busana Muslim selain menerapkan teori dan konsep strategi pemasaran 

konvensional, juga menerapkan strategi pemasaran Islami yang terdiri atas 

tiga hal pokok  pertama, penerapan karakteristik pemasaran Islami; kedua, 

penerapan  etika bisnis Islami; ketiga, mencontoh praktik pemasaran Nabi 

Muhammad SAW. Karakteristik pemasaran Islami yang diterapkan Toko 

Jesy Busana Muslim adalah ketuhanan (tauhid), akhlak, realistis, dan 

humanistis. Etika bisnis Islami yang diterapkan Toko Jesy Busana Muslim 

yaitu produk yang halal dan thoyyib, 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 mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW mulai dari 

segmentasi dan targeting, positioning, sampai bauran pemasaran 
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(marketing mix). Persamaan: Menggunakan Metodologi dan teori yang 

berkaitan dengan strategi pemasaran islami atau syariah. Perbedaan: 

Tempat study kasusnya berbeda, teknik analisis data dan sumber datanya 

terdapat perbedaan. 

Kedua, Ria Resti Ridhawati ‘’Analisis Marketing Syariah Dalam 

Menghadapi Persaingan Bisnis (Studi Kasus Rabbani Semarang). 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (fieldresearch),dengan 

menggunakan dua jenis sumber data, yaitu dataprimer dan data sekunder 

yang didapat dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa marketing dilakukan oleh Toko Rabbani secara garis 

besar sesuai dengan teori marketing syariah yang meliputi dari 

karakteristik marketing syariah, prinsip, dan praktik marketing Rasulullah. 

Dan di aplikasikan dalam bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri 

empat unsur yaitu, saluran distribusi (place), produk barang atau jasa 

(product), harga (price) dan promosi (promotion). Dari analisis strategi 

bersaing yang dilakukan Toko Rabbani dalam menghadapi persaingan 

bisnis yang semakin ketat, strategi bisnisyang dikemukakan Michael 

Porter yang disebut dengan Porter’s Competitive Strategies yaitu strategi 

differensiasi. Sehingga Toko Rabbani pada saat ini masih menjadi leader 

dalam fashion muslim. Persamaan: Menggunakan Metodologi dan teori 

yang berkaitan dengan strategi pemasaran islami atau syariah. Perbedaan: 
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Tempat study kasusnya berbeda, teknik analisis data dan sumber datanya 

terdapat perbedaan. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Galuh Febrianto 

yang berjudul, “Strategi Pemasaran pada Mini Market Ahad dalam 

Peningkatan Volume Penjualan”, berdasarkan bauran pemasaran atau 

marketing mix, strategi produk  yaitu dengan menjaga kualitas barang 

yang dijual sehingga para konsumen tetap menaruh kepercayaan pada 

Ahad mart. Strategi harga Ahad mart dalam penetapannya tidak harus 

lebih rendah dari harga pesaingnya, karena akan merusak harga dipasar. 

Strategi promosi yang dilakukan Ahad mart dengan media iklan dan 

publisitas dengan aspek kejujuran. Dan strategi distribusi yang dilakukan 

adalah secara langsung, dengan aspek lokasi, kebersihan, dan 

kenyamanan. Dari strategi-strategi tersebut yang telah diterapkan tidak ada 

yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah SWT. Persamaan: Memiliki 

persamaan pada metodologi penelitian, jenis data, sumber data dan  

meneliti tentang strategi pemasaran. Perbedaan: Memiliki perbedaan pada 

jenis, produk ,lokasi dan teknik analisi penelitiannya. 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan 

antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin 

diteliti. Kerangka pemikiran ini gunanya untuk menghubungkan atau 

menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. 
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Konsep ini didapat dari ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan 

penelitian.42 

Pemasaran syariah adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategis 

yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi pemasaran syariah 

dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan Nabi 

Muhammad SAW. Menurut Hermawan Kertajaya, nilai inti dari 

Pemasaran syariah adalah integritas dan transparasi, sehingga marketer 

tidak boleh bohong dan orang membeli karena butuh dan sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan, bukan karena diskonnya. 

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses dari 

keseluruhan dari proses penelitian dimana kerangka pemikiran harus 

menerapkan: 

1. Mengapa penelitian dilakukan? 

Penelitian dilakukan untuk mencari kebenaran dari data atau 

masalah yang ditemukan seperti, membandingkan hasil penelitian yang 

telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan 

sekarang, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, 

menemukan suatu kajian baru yang akan digunakan untuk menjawab 

masalah-masalah yang ada. 

2. Bagaimana proses penelitian dilakukan? 

                                                           
42 Sugiono. Op. Cit, 
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Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan 

kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan dengan metode 

sampling, studi pustaka, studi kasus dan lainnya. 

3. Apa yang diperoleh dari penelitian tersebut? 

Apa yang akan diperoleh dari sebuah penelitian tergantung dari 

pemikiran yang sebelumnya tercantum dalam kerangka pemikiran 

walaupun secara umum tidak semuanya apa yang di inginkan tidak 

sesuai dengan apa yang dipikirkan sebelumya. 

4. Untuk apa hasil penelitian diperoleh? 

Untuk menjawab pertanyaan diatas kita bisa kembali ke point satu 

“mengapa penelitian itu dilakukan?” yakni untuk mencari kebenaran 

akan sesuatu masalah yang kontroversi di kalangan masyarakat atau 

untuk membantah opini atau mitos yang tersebar sejak turun temurun.  

Pada intinya hasil penelitian yang diperoleh seharusnya bermanfaat 

bagi banyak kalangan masyarakat, sehingga penelitian itu tidak dianggap 

sia-sia. Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian perlu dikemukakan 

apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila 

penelitian hanya membahas sebuah variabel atau secara mendiri, maka 

perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel dengan 

argumentasi variasi besarnya variabel yang diteliti.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemasaran 

syariah dalam meningkatkan penjualan pada Butik Quensha di Pamijahan 

Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah 

metode Kualitatif. Dan berjenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari generalisasi43.   

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena 

pada umumnya permasalahannya belum jelas, holistik, dinamis, dan penuh 

makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut diperoleh 

dengan metode penelitian kuantitatif seperti instrumen baik berupa test, 

kuesioner, maupun angket. Selain itu peneliti juga bermaksud memahami 

situasi sosial keagamaan secara mendalam, menemukan pola, hipotesis 

dan teori. 

                                                           
43 Prof.Dr.Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta,2012), CEt. 17, h 9. 
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Selain alasan tersebut diatas, peneliti juga mempunyai beberapa 

pertimbangan-pertimbangan, diantaranya : pertama, metode kualitatif 

lebih mudah dan efektif untuk dipahami; kedua, metode ini menyajikan 

secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, 

metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan segala aktifitas.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Butik Quensha di Jalan Raya 

Suryanegara Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 

sampai Mei 2019. Adapun uraian kegiatannya sebagai berikut: 

 

 

No 

 

Jenis Kegiatan 

Bulan 

Des Jan Feb Mar Apr Mei 

1. Pengamatan       

2. Observasi       

3. Wawancara       

4. Pengambilan Data Akhir       

5. Sidang       
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C. Data dan Sumber Data 

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data Primer 

dan data Sekunder.44 

1. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung 

dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data 

Primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari observasi, wawancara dan survei secara langsung 

dengan informan yang berkaitan dengan pemilik, karyawan dan 

pembeli di Butik Quensha Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten 

Cirebon. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari literatur-

literatur kepustakaan, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan 

penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur berupa 

jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian ini.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi  

1. Observasi 

                                                           
44 Data primer dan sekunder, https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-

data-primer/ (diakses 29 mei 2019) 

https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/
https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/
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Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai 

cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu 

wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek 

manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi, dalam 

Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.45 Seperti dengan cara 

mengamati keadaan sekitar lokasi, pelaksanaan menganalisis strategi 

pemasaran syariah dalam meningkatkan penjualan pada butik Quensha 

di Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. 

2. Instrumen Wawancara 

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk melakukan 

sesuatu. Sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, 

penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data secara sistematis dan objektif. Dari pengertian masing-

masing kata tersebut di atas maka instrumen penelitian adalah semua 

alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki 

suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan 

menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan 

memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua 

alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen 

                                                           
45 Pengumpulan data dan instrument penelitian, 

https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian/ 

(diakses 29 mei 2019) 

https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian/
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penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai 

variabel yang diteliti. 46 

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara speaker dan pewawancara. Tujuan dari wawancara 

adalah untuk mendapatkan informasi dimana pewawancara 

mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang 

diwawancarai. Adapun dbentuk bentuk dari wawancara adalah : 

a) Wawancara berstruktur, pertanyaan-pertanyaan mengarahkan 

kepada jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. 

b) Wawancara tak berstruktur, pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab 

secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola tertentu. 

c) Wawancara campuran, bentuk ini merupakan campuran antara 

wawancara bertruktur dan tak berstruktur. Dari bentuk-bentuk 

wawancara diatas dalam melakukan penelitian ini menggunakan 

wawancara campuran. Peneliti akan menunjuk beberapa orang 

untuk melaksanakan wawancara sebagai sampel.  

3. Instrumen Penelitian 

Sebagaimana pengambilan data dari wawancara dan observasi 

secara langsung, maka penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa 

pertanyaan.  

 

                                                           
46 Pengumpulan data dan instrument penelitian, 

http://yupyonline.blogspot.com/2012/03/pengertian-instrumen-penelitian.html (diakses 29 mei 

2019) 

http://yupyonline.blogspot.com/2012/03/pengertian-instrumen-penelitian.html
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4. Dokumentasi 

Terakhir peneliti menggunakan tknik dokumentasi untuk 

memperoleh data. Dokumentasi ialah analisis data yang dilakukan 

dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait penelitian dalam hal ini 

salah satu bentuk dokumen yang akan peneliti gunakan diantaranya, 

photo-photo, gambar hidup sketsa, dan lain-lain.  

E. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data adalah proses penyusunan data yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara 

sistematis agar data yang diperoleh dapat diinformasikan dan dipahami 

oleh orang lain dan membuat kesimpulan dari data yang ditemukan. Dalam 

pengolahan data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah 

menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenaiperilaku pemilik, 

karyawan, dan pembeli di Butik Quensha Pamijahan Kecamatan Plumbon 

Kabupaten Cirebon sesuai dengan fakta dilapangan. Data yang diperoleh 

dari kegiatan pengumpulan data dideskripsikan berdasarkan data hasil 

wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya. Setelah itu data 

yang diperoleh dari wawancara dan observasi dirangkum, memilih hal-hal 

yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data 

disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya 

dan ditarik kesimpulan.  

Sugiyono (2012:7) metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai 

metode baru. Karena popularitasnya belum lama, danamakan metode 
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postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode 

ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih 

bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive 

karena data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi 

terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), 

sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.47 

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

  Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian 

yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui 

derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Apabila 

peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat 

dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian 

yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi. 

                                                           
47 Pengumpulan data dan instrument penelitian, 

https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian/ 

(diakses 29 mei 2019) 

https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian/
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 Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiono triangulasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang menggabungkan data dari berbagai teknik 

pengumpulan data dari sumber data yang sudah ada. Peneliti 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data 

yang secara serempak.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian  

1. Profil Perusahaan 

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia memerlukan 

kebutuhan Sandang, Pangan, Papan. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan 

sandang yang juga berarti pakaian adalah salah satu yang sangat 

dibutuhkan manusia. Dimana pada saat ini telah terdapat banyak sekali 

pedagang pakaian yang membuka butik busana muslim. Tidak hanya butik 

pakaian biasa, sekarang ini juga telah banyak terdapat butik untuk kaum 

muslimah yang tersedia dengan berbagai mode.  

Dengan seperti ini, fenomena yang ada adalah semakin banyak 

pengusaha dibidang busana muslim. Seperti yang diketahui bahwa 

indonesia adalah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dan semakin 

tingginya minat para kaum muslimah tanah air untuk memakai pakaian 

muslimah dan hijab dengan berbagai mode agar bisa terlihat modis dan 

cantik namun tetap terlihat Islami. 

Butik Quensha merupakan toko atau usaha yang bergerak dalam 

bidang fashion atau pakaian. sehingga dalam usaha butik quensha tersebut 

telah menjual beragam jenis macam busana untuk kaum muslimah. Butik 

Quensha adalah butik yang hadir dengan konsep casual masa kini, dimana 

cara fashion yang seperti inilah yang disukai kaum hawa khususnya untuk 
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kaum muslimah. Kesan yang dibangun dalam melayani pelanggan pada 

butik quensha adalah “Comfortable and high quality service with smile” 

yang berarti “Tersenyum dan memberikan kenyamanan dan pelayanan 

yang berkualitas kepada konsumen”. yang bertujuan agar pelanggan 

merasa nyaman saat berada ditempat butik quensha dan membuat mereka 

selalu ingin kembali karena pelayanan yang memuaskan.48  

Butik Quensha berdiri di tahun 2017 tepatnya sebelum bulan 

puasa. butik quensha sebenarnya cabang dari kios aljumuah yang 

bertempat di Tegal Gubug Kabupaten Cirebon. Pemilik butik quensha 

adalah Bapak Syaiful Kamal dan istrinya Ibu Triyanni. Bapak syaiful 

kamal ingin membuka cabang dengan tujuan menjual fashion muslimah 

dengan lebih lengkap dan lebih berbeda dengan kios yang pertama, karna 

kios yang pertama hanya menjual satu jenis produk saja yaitu semua jenis 

ciput dan kerudung. pemilihan nama quensha sendiri mereka pilih dari 

anak pertamanya yang bernama Quensha, menurutnya namanya sangat 

cocok untuk dijadikan Icon penamaan butik itu. Lokasi butik quensha 

berada disamping jalan raya di jalan Suryanegara Pamijahan Kecamatan 

Plumbon Kabupaten Cirebon. alasan membuka butik didaerah itu, karna 

bapak syaiful berfikir, masih belum banyak yang membuka usaha butik 

muslimah di daerah Pamijahan. disamping dari pemilihan lokasinya yang 

strategis mudah terlihat oleh lalu lalang masyarakat sehingga dapat dengan 

mudah dicari dan didatangi. Butik quensha melakukan pelayanannya atau 

                                                           
48 Hasil wawancara langsung dengan Syaeful kamal, Owner butik Quensha  pada tanggal 28 maret 

2019 
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membuka tokonya dari pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 21.00 

malam.49 

Butik Quensha ini menyediakan berbagai macam Busana 

Muslimah yang sangat lengkap dari mulai baju biasa hingga baju yang 

mewah, (bisa dikatakan fashion Highclass dan juga fashion untuk 

kalangan biasa) dan  accesories yang kekinian, hijab-hijab yang unik dan 

trendy yang sangat cocok untuk kaum muda yang ingin bergaya elegan 

namun tetap islami. Untuk harga produk dari butik quensha disesuaikan 

dengan pasar target. Produk yang dijual dibutik ini diantaranya: Gamis, 

Tunik, Berbagai macam model Hijab, Berbagai macam Ciput atau inner, 

dan Mukenah. yang tentunya bergaya modern namun tetap terlihat islami. 

Dengan harga yang diperuntukan untuk kalangan menengah kebawah 

sangat mudah dijangkau semua kalangan membuat butik ini banyak 

diminati wanita-wanita muslimah yang ingin tampil modis namun tetap 

terlihat islami dan penawaran harga yang bersahabat.  

Berikut daftar harga Produk Butik Quensha50: 

Tabel 4.1 

Daftar harga Produk Butik Quenshaa : 

No Jenis Barang Harga 

  1. Gamis Rp.100.000 - Rp.400.000 

                                                           
49 Hasil wawancara langsung dengan Syaeful kamal, Owner butik Quensha pada tanggal 28 maret 

2019 
50 Hasil wawancara langsung dengan Triyanni, Owner butik Quensha pada tanggal 29 maret 2019 
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  2. Tunik Rp.85.000 – Rp.160.000 

3. Hijab Shiffon Rp.70.000 – Rp.100.000 

  4. Hijab Jersy Rp.30.000 – Rp.40.000 

  5. Hijab Daimon Rp.30.000 – Rp.40.000 

6. Hijab Segiempat Rp.20.000 – Rp.40.000 

7. Ciput atu Inner Rp.7000 – Rp.15.000 

8. Mukenah Rp.130.000 – Rp.165.000 

 

Produk dan harga merupakan salah satu variabel yang memiliki 

hubungan langsung dengan konsumen. Hal ini dikarenakan pemasaran 

produk yang berkualitas dan penawaran harga yang menarik serta 

pelayanan yang baik akan menjadi kunci untuk mendapatkan pelanggan.  

 Dengan demikian strategi pemasaran dalam sebuah usaha tidak 

dapat dilakukan hanya sekali proses saja, namun butuh proses panjang 

untuk membuat strategi pemasaran yang sesuai dengan perusahaan 

tersebut. Hal yang paling mendasar dan diperlukan dalam strategi 

pemasaran adalah bagaimana cara dan upaya untuk menarik minat 

masyarakat/calon konsumen agar mau berbelanja agar dapat bertahan 

ataupun menambah jumlah pembeli/konsumen di tempat tersebut.  
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B. Pembahasan 

1. Konsep Pelaksanaan Strategi Pemasaran Syariah pada Butik 

Quensha di Pamijahan Kabupaten Cirebon 

Secara umum, strategi pemasaran merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara 

mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Strategi pemasaran pada suatu 

perusahaan sangat penting karena menjadi ujung tombak dari perusahaan 

tersebut, hal itu juga yang menentukan kemajuan sebuah perusahaan. Jika 

kita mempelajarinya, diharapkan kita bisa membuat suatu perusahaan 

menjadi maju dan sukses dengan progres yang baik. Kita juga bisa 

menemukan cara-cara yang tepat dan pas dari produk yang hendak kita 

pasarkan dari perusahaan tersebut, karena strategi pemasaran yang baik 

akan menentukan banyak ataupun sedikitnya konsumen yang sekaligus 

mempengaruhi laba atau pendapatan suatu perusahaan.51 Produk dan harga 

merupakan salah satu variabel yang memiliki hubungan langsung dengan 

konsumen. Hal ini dikarenakan pemasaran produk yang berkualitas dan 

penawaran harga yang menarik serta pelayanan yang baik akan menjadi 

kunci untuk mendapatkan pelanggan.  

 Dengan demikian strategi pemasaran dalam sebuah usaha tidak 

dapat dilakukan hanya sekali proses saja, namun butuh proses panjang 

untuk membuat strategi pemasaran yang sesuai dengan perusahaan 

tersebut. Hal yang paling mendasar dan diperlukan dalam strategi 

                                                           
51 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/01/4-pengertian-strategi-pemasaran-menurut-para-

ahli.html 
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pemasaran adalah bagaimana cara dan upaya untuk menarik minat 

masyarakat/calon konsumen agar mau berbelanja agar dapat bertahan 

ataupun menambah jumlah pembeli/konsumen di tempat tersebut.  

Dalam melakukan suatu kegiatan usahanya, Butik Quensha ini pun 

telah mempunyai dan menerapkan strategi pemasaran dengan 

menyesuaikan potensi di daerah Pamijahan tersebut. Adapun strategi 

pemasaran yang telah dilakukan oleh butik quensha adalah sebagai 

berikut52: 

a) Berkunjung Langsung di Toko atau Butik Quensha 

Konsumen yang ingin membeli produk butik quensha bisa 

berkunjung langsung ke toko atau butik quensha itu sendiri, Sehingga 

dengan begitu konsumen bisa leluasa memilih barang atau produk yang 

akan dibeli. 

b) Memanfaatkan Media Online 

Memasarkan berbagai produk melalui media internet dan media 

online bukanlah hal yang baru lagi. Seperti pemasaran yang dilakukan oleh 

butik qensha yang memasarkan produknya tidak hanya memalui offline 

namun melalui onlinepun dilakukan, diantaranya seperti membuat akun 

Google, Facebook, Instagram dan Whatsapp dan lain sebagainya untuk 

menjaring banyak konsumen. Dengan adanya internet dan media online, 

maka bukanlah hal yang sulit untuk menghubungkan antara satu orang 

                                                           
52 Hasil wawancara langsung dengan Triyanni, Owner butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
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dengan lainnya. Bahkan jarak dan waktu seolah bukan menjadi masalah 

besar. Sehingga tentu saja jangkauan pasar akan semakin luas.  

c) Memberikan Nomor Telepon dan Kartu Nama 

Salah satu strategi pemasaran untuk mendapatkan konsumen baru 

ialah dengan memberikan nomor telepon dan kartu nama kepada calon 

konsumen. Dengan begitu usaha butik quensha mempunyai kesempatan 

untuk lebih dekat dan mudah mendapatkan konsumen. Dengan 

memberikan nomor telepon dan kartu nama, yang tidak hanya bisa 

meningkatkan penjualan produk, tetapi juga bisa menjaring relasi bisnis 

lebih banyak lagi. 

Adapun hasil wawancara dalam skripsi ini mengenai strategi 

pemasaran yang dilaksanakan di butik quensha pamijahan, yang dijelaskan 

oleh Triyanni selaku Owner butik quensha dalam wawancara yang 

dilakukan pada hari Selasa 2 April 2019 pukul 02.00 siang di tempat 

usahanya. Menyatakan:53 

“Pemasaran yang dilakukan pada Butik Quensha dilakukan melalui 

offline dan online, diantara pemasaran offline yang dilakukan, 

konsumen bisa langsung berkunjung ditempat toko atau butik 

quensha itu. Sedangkan pemasaran online dilakukan dengan 

promosi melalui media sosial, diantaranya melalui Facebook, 

Whatshap, dan Instagram. masuk dalam group komunitas 

pedagang, memberi nomer telepon dan kartu nama.” 

Perusahaan pasti mengadakan promosi agar menarik minat 

konsumen untuk menjadi pelanggan dan mendapatkan pelayanan dari 

                                                           
53 Hasil wawancara langsung dengan Triyanni, Owner butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
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perusahaan, begitu juga dengan Tika selaku Karyawan, dalam wawancara 

mengenai pelaksanaan pemasaran syariah pada hari Selasa tanggal 2 April 

2019 di Butik Quensha pukul 03.00 siang, menjelaskan bahwa:54 

“Pemasaran yang kami lakukan pada butik quensha dilakukan 

dengan cara offline dan online, diantara pemasaran ofline yang 

dilakukan bisa langsung berkunjung ditempat toko atau butik 

quensha itu sendiri. Sedangkan pemasaran online dilakukan 

melalui media social, diantaranya melalui Facebook, Whatshap, 

dan Instagram. masuk dalam group komunitas pedagang, 

pemberian kartu nama dan nomer telepon.” 

Pernyataan dari Vidya selaku konsumen (Butik Quensha) 

menambahkan, dalam wawancara pada hari Rabu 3 April 2019 pukul 

09.00 WIB di Rumah Konsumen, ia memaparkan:55 

“Pemasaran yang saya ketahui yang dilakukan butik quensha itu 

dengan cara offline dan online. Pemasaran offline yang dilakukan 

bisa langsung berkunjung ditempat toko atau butik quensha itu 

sendiri. Sedangkan pemasaran online dilakukan melalui promosi 

lewat media sosial, diantaranya melalui Facebook, Whatshap, dan 

Instagram. Memberikan kartu nama dan nomer telepon.” 

Pernyataan dari Viky selaku konsumen (Butik Quensha) 

menambahkan, dalam wawancara pada hari Kamis 4 April 2019 pukul 

10.00 WIB di Butik Quensha, ia memaparkan:56 

                                                           
54 Hasil wawancara langsung dengan Tika, Karyawan butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
55 Hasil wawancara langsung dengan Vidya, Konsumen butik Quensha pada tanggal 3 april 2019 
56 Hasil wawancara langsung dengan Viky, Konsumen butik Quensha pada tanggal 4 april 2019 
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“Pemasaran yang saya tau dibutik quensha itu dilakukan dengan 

cara offline dan online. diberi nomer telepon dan kartu nama. 

Pemasaran ofline yang dilakukan bisa langsung berkunjung 

ditempat butik quensha itu sendiri. Sedangkan pemasaran online 

dilakukan dengan promosi lewat media sosial, diantaranya melalui 

Facebook, Whatshap, dan Instagram.” 

Pernyataan dari Nindi selaku konsumen (Butik Quensha) 

menambahkan, dalam wawancara pada hari Jumat 5 April 2019 pukul 

10.00 WIB di Rumah konsumen, ia memaparkan:57 

“Pemasaran yang saya ketahui yang dilakukan butik quensha itu 

dengan cara offline dan online. Pemasaran ofline yang dilakukan 

bisa langsung berkunjung ditempat butik quensha itu sendiri. 

Sedangkan pemasaran online dilakukan dengan promosi lewat 

media sosial, diantaranya melalui Facebook, Whatshap, Instagram, 

dll. Diberi nomer telepon dan kartu nama.” 

Dengan demikian, tujuan pemasaran menurut Peter Drucker yaitu 

bukan untuk memperluas penjualan hingga kemana mana, namun tujuan 

pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa 

sehingga produk atau jasa itu cocok untuk pelanggan, dan selanjutnya 

menjual dirinya sendiri. Idealnya, hendaknya pemasaran menghasilkan 

seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Semua yang dibutuhkan 

selanjutnya adalah menyediakan produk dan jasa itu.   

Pelaksanaan strategi pemasaran yang dilakukan di Butik Quensha  

melalui offline dan online. diantara pemasaran offline, konsumen bisa 

                                                           
57 Hasil wawancara langsung dengan Nindi, Karyawan butik Quensha pada tanggal 5  april 2019 
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langsung berkunjung ditempat toko atau butik Quensha. Sedangkan 

pemasaran online dengan promosi melalui media sosial, diantaranya 

melalui Facebook, Whatshap, dan Instagram. masuk dalam group 

komunitas pedagang, memberi nomer telepon dan kartu nama. 

2. Strategi Pemasaran Syariah dalam meningkatkan penjualan pada 

Usaha Butik Quensha di Pamijahan Kabupaten Cirebon 

Secara umum, strategi pemasaran merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara 

mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh 

pendapat Sondang P. Siagan bahwa dewasa ini istilah strategi sudah 

digunakan oleh semua jenis organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat 

dalam pengertian semula tetap dipertahankan hanya saja aplikasinya 

disesuaikan dengan jenis organisasi yang rnenerapkannya, karena dalam 

arti yang sesungguhnya, manajemen puncak memang terlibat dalam satu 

bentuk "peperangan" tertentu.  

Dengan demikian strategi pemasaran dalam sebuah perusahaan 

tidak dapat dilakukan hanya sekali proses saja, namun butuh proses 

panjang untuk membuat strategi pemasaran yang sesuai dengan 

perusahaan tersebut. Hal yang paling mendasar dan diperlukan dalam 

strategi pemasaran adalah bagaimana cara dan upaya untuk menarik minat 

masyarakat/calon konsumen agar mau berbelanja agar dapat bertahan 

ataupun menambah jumlah pembeli/konsumen di tempat tersebut. 
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Strategi pemasaran butik Quensha akan dianalisa berdasarkan 

(empat) variabel dalam bauran pemasaran (marketing mix) dan 

berdasarkan dengan sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu; 

1. Produk  

Product adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Sesuai dengan sifat 

Nabi Muhammad SWT dalam berbisnis yaitu :  

a) Shiddiq (Jujur atau Benar ) : Dimana sifat Shiddiq ini sangat 

dibutuhkan karena produk yang akan dipasarkan itu haruslah 

berdasarkan kejujuran, Produk itu harus benar-benar barang baru, 

dan bersifat halal untuk digunakan. Butik Quensha selalu 

menyediakan barang barang yang beragam. Jaminan produknya  

berkualitas, serta menguntungkan bagi konsumen. Dan spesifikasi 

produknya dijelaskan dengan jujur.  

b) Amanah (Dapat di Percaya) : Produk haruslah benar-benar dapat 

dipercaya aman untuk digunakan oleh konsumen. Produk yang 

dipercaya bahwa produk itu asli baru dibuat bukan barang lama, 

dan dibutik Quensha sebelum membeli produknya konsumen dapat 

mencobanya terlebih dahulu.  

c) Fathanah (Cerdas) : Cerdas/Fathanah dalam artian produk tersebut 

banyak kreaktifitas dan inovasi yang bisa membuat berbeda dari 

butik lainnya namun tetap terlihat islami.  
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d) Tabliqh ( Komunikatif) : Produk yang ditawarkan oleh butik 

Quensha dapat menunjukkan bahwa melalui produk, butik 

Quensha dapat menarik perhatian konsumen dan bertanggung 

jawab atas kualitas dari produknya sendiri.  

2. Place (Lokasi) 

Place merupakan serangkaian organisasi yang saling tergantung 

yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa 

siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Berdasarkan sifat Nabi 

Muhammad SAW dalam berbisnis yaitu: 

a) Shiddiq ( Jujur/ Benar) : Pemilihan lokasi butik Quensha 

menyediakan tempat yang bersih, luas, dingin untuk kenyamanan 

bagi para konsumennya dan benar bersifat jujur yang memberikan 

kenyaman pada tempat.   

b) Amanah (dapat dipercaya) : Butik Quensha merupakan salah satu 

butik yang menyediakan tempat yang nyaman dan dapat dipercaya 

keamanannya. di butik Quensha pelayanan yang prima juga 

dilakukan dengan konsep 7S, yaitu: Salam, Senyum, Sapa, Sopan, 

Santun, Siap dan Siaga.  

c) Fathanah ( Cerdas) : Cerdas dalam artian di Tempat (Place) ialah 

dimana pemilik butik cerdas dalam menentukan tempat yang 

strategis sehingga dapat dilihat dan dikunjungi oleh calon 

konsumen.  
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d) Tabliqh ( Komunikatif) : Dalam mencari Tempat ( Place) pemilik 

butik bersikap komunikatif sehingga bisa mendapatkan tempat 

yang strategis.  

3. Promotion (promosi)  

Pemasaran perlu lebih dari sekedar pengembangan produk, 

penetapan harga dan membuat produk yang ditawarkan dapat 

dijangkau oleh konsumen. Pemberian informasi mengenai produk atau 

jasa yang ditawarkan tersebut melalui kegiatan promosi. Berdasarkan 

Sifat Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis adalah :  

a)  Siddiq ( Jujur, Benar ) : Pemberian informasi mengenai produk 

atau jasa yang ditawarkan tersebut secara jujur melalui kegiatan 

promosi. Sikap siddiq yang diterapkan dibutik Quensha ini 

menjelaskan bahwa produk dari butik Quensha adalah produk yang 

baik dan berkualitas.   

b) Amanah ( Dapat dipercaya) : Promosi yang berdasarkan dari sikap 

jujur (siddiq) inilah yang dapat dipercaya oleh para calon 

konsumen butik Quensha. Karena butik Quensha mempromosikan 

produknya dengan cara yang jujur dan dapat dipercaya tanpa 

menjelek-jelekkan produk lainnya.  

c) Fathanah ( Cerdas ) : Cerdas dalam membaca situasi target pasar 

dan mencari celah agar promosi butik Quensha ini bisa berbeda 

dari promosi butik lainnya.  
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d) Tabligh ( Komunikatif ) : Promosi yang Komunikatif dapat 

membuat para calon konsumen antusias dengan promosi tersebut. 

Komunikatif disini dimaksudkan agar penjual dan calon pembeli 

jelas mengetahui produk itu.  

4. Price (harga)  

Harga merupakan satuan ukur mengenai mutu suatu produk, harga 

atau jumlah uang (kemungkinan ditambah barang) yang dibutuhkan 

oleh untuk memperoleh kombinasi barang dan pelayanan yang 

menyertai. Berdasarkan sifat Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis 

adalah :  

a) Siddiq ( Jujur, Benar) : Dalam penetapan harga sebuah produk 

butik Quensha berdasarkan kejujuran, dimana kejujuran itu bearti 

bahwa benar – benar harga apa adanya , harga yang sesuai dengan 

mutu satu produk yang akan di buat. Tanpa saling merugikan 

antara konsumen dan pemilik butik.  

b) Amanah ( Dapat Dipercaya) : Amanah atau dapat dipercaya itu 

berarti karena harga yang diterapkan pada satu produk benar sesuai 

mutu produk itu sendiri sehingga ini dapat dipercaya oeh calon 

konsumen.  

c) Fathanah ( Cerdas ) : Sang pemilik butik Quensha bersifat cerdas 

dalam menentukan suatu produk terhadap harga, yang disesuaikan 

dengan mutu dan kualitas dari barang itu sendiri. Tanpa merugikan 

para konsumen. 
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d) Tabligh ( Komunikatif ) : Butik Quensha dalam menentukan harga 

bersifat komunikatif. Itu karena kombinasi dari produk dan 

pelayanan yang di berikan butik Quensha terhadap Konsumennya. 

Pemasaran syariah sendiri menurut definisi adalah penerapan suatu 

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

pemasran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah 

diajarkan Nabi Muhammad SAW. Menurut Herman 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. Pemasaran 

adalah garis depan suatu bisnis, mereka adalah orang-orang yang bertemu 

langsung dengan konsumen sehingga setiap tindakan dan ucapannya 

berarti menunjukan citra dari barang dan perusahaan. Namun sayangnya 

pandangan masyarakat saat ini menganggap pemasar diidentikkan dengan 

penjual yang dekat dengan kecurangan, penipuan, paksaan dan lainnya 

yang telah memperburuk citra seorang pemasar. Tidak terelakkan lagi 

banyak promosi usaha-usaha yang kita lihat sehari-hari tidak menjelaskan 

secara detail tentang produknya, yang mereka harapkan adalah konsumen 

membeli produk mereka dan banyak dari konsumen merasa ;tertipu atau 

dibohongi ketika mencoba produk yang dijual pemasar tersebut. 

Setiap perusahaan pasti menerapkan strategi untuk bersaing dengan 

perusahaan yang lainnya. Tetapi usaha menerapkan konsep yang kuat agar 

usaha mampu bertahan lama dan berkesinambungan, seperti halnya 
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wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 2 April 2019 di Butik 

Quensha pukul 02.00 siang, Triyanni selaku Owner Butik Quensha ia 

menjelaskan:58  

“Berbicara Pemasaran Syariah dalam meningkatkan penjualan, di 

butik Quensha ini kita menerapkan prinsip-prinsip dasar yang 

diterapkan oleh Rasullulah, diantaranya 4 pilar implementasi bisnis 

Rasullullah yaitu sifat shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah. 

Penerapan dari sifat shiddiq yaitu kita menjual produk atau 

menjual barang dengan mengatakan realitas barangnya, 

mengatakan spesifikasi produknya, jujur, dan tidak berbuat curang. 

Selanjutnya penerapan sifat amanah menjadikan kerjasama yang 

baik tidak adanya penipuan dan eksploitasi. Kemudian tabligh 

yang berarti komunikatif yaitu, dimana kita harus mempunyai 

kemampuan untuk bisa mempromosikan produk yang kita miliki 

yang bertujuan agar mampu menyakinkan konsumen untuk 

membeli dan memakai produk yang kita produksi. Fathonah 

artinya cerdas, dimana dari penerapan sifat ini kita dituntut untuk 

bisa selalu berinovasi dan berkreasi agar produk yang kita sediakan 

di butik Quensha selalu dicari oleh para konsumen. Hasil penjualan 

dalam kurun waktu perbulan butik Quensha bisa mendapatkan 

omset Rp.15.000.000,- dari pemasaran online dan ofline dan 

sekarang meningkat menjadi Rp.20,000,000,- bahkan lebih jika 

menjelang idul fitri. dengan demikian strategi pemasaran yang 

dilakukan alhamdulillah dapat meningkatkan permodalan yang 

semula mengelola modal .” 

Begitu juga dengan Tika selaku Karyawan, dalam wawancara hari Rabu 2 

April 2019 pukul 03.00 siang, ia menjelaskan bahwa:59 

                                                           
58 Hasil wawancara langsung dengan Triyanni, Owner butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
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“Pemasaran syariah yang kita lakukan disini, sama dengan yang 

tadi Ibu Yani jelaskan, diantaranya kita menjual produk atau 

menjual barang dengan mengatakan apa adanya sesuai dengan 

keadaan barang tersebut, jujur dan tidak berbuat curang. 

Selanjutnya kita harus amanah dalam mengemas produk yang 

dibeli konsumen, tidak adanya penipuan dan eksploitasi. Kita juga 

harus bisa mempromosikan produk yang dijual, misalnya saya 

mempromosikan produk butik quensha kepada teman-teman saya 

yang belum mengetahui, dan saya juga selalu membantu ibu yani 

untuk mencari tau trend atau mode yang sedang diminati oleh para 

konsumen, itu akan membantu menciptakan inovasi dan kreasi 

baru.” 

Pernyataan dari Vidya selaku konsumen (Butik Quensha) menambahkan, 

dalam wawancara pada hari Rabu 3 April 2019 pukul 09.00 WIB di 

Rumah Konsumen, ia memaparkan:60 

“Pelayanan yang diberikan oleh butik quensha kepada saya sebagai 

konsumen sangat baik diantaranya,  karyawannya menjelaskan 

dengan baik spesifikasi semua produk yang saya tanyakan, amanah 

dalam mengemas produk yang saya beli, tidak ada unsur penipuan, 

komunikasi yang dilakukan sangat baik sehingga saya merasa 

nyaman. dan alasan yang membuat saya untuk tetap menjadi 

pelanggan potensial dengan membeli produk butik quensha, krna 

bukan hanya model2 bajunya yang kekinian dan mengikuti trend 

fashion. saya juga sering diberi diskon atau potongan harga.” 

                                                                                                                                                               
59 Hasil wawancara langsung dengan Tika, Karyawan butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
60 Hasil wawancara langsung dengan Vidya, Konsumen butik Quensha pada tanggal 3 april 2019 



71 
 

 
 

Pernyataan dari Viky selaku konsumen (Butik Quensha) menambahkan, 

dalam wawancara pada hari Kamis 4 April 2019 pukul 10.00 WIB di 

Butik Quensha, ia memaparkan:61 

“Pelayanan yang diberikan oleh butik quensha kepada saya sebagai 

konsumen cukup baik diantaranya,  karyawannya menjelaskan 

produk apa adanya, dan jujur. Amanah dalam mengemas produk 

yang saya beli, tidak ada unsur penipuan, komunikasi yang 

dilakukan sangat baik sehingga saya merasa nyaman, dan adanya 

diskon atau potongan harga yang membuat saya merasa senang dan 

puas membeli produk di butik quensha.” 

Pernyataan dari Nindi selaku konsumen (Butik Quensha) menambahkan, 

dalam wawancara pada hari Jumat 5 April 2019 pukul 10.00 WIB di 

Rumah konsumen, ia memaparkan:62 

“Strategi pemasaran yang berupa pelayanan yang diberikan oleh 

butik quensha kepada saya sebagai konsumen cukup baik. 

diantaranya,  karyawannya menjelaskan dengan baik produk yang 

disediakan dan yang saya tanyakan, amanah dalam mengemas 

produk yang saya beli, tidak ada unsur penipuan. komunikasi yang 

dilakukan sangat baik sehingga saya merasa nyaman, dan adanya 

diskon atau potongan harga yang membuat saya merasa senang dan 

puas membeli produk di butik quensha jika berbelanja di akhir 

bulan.” 

Pemasaran syariah bukan hanya sebuah pemasaran yang ditambahkan 

syariah karena ada nilai-nilai lebih pada pemasaran syariah saja, tetapi 

lebih jauh pemasaran berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam 

                                                           
61 Hasil wawancara langsung dengan Viki, Konsumen butik Quensha pada tanggal 4 april 2019 
62 Hasil wawancara langsung dengan Nindi, Konsumen butik Quensha pada tanggal 5 april 2019 
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pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang 

berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap professional dalam 

dunia bisnis, karena dengan profesionalitas dapat menumbuhkan 

kepercayaan konsumen. syariah berperan dalam pemasaran bermakna 

suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada 

pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta merta 

menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja ia juga harus 

berusaha untuk menciptakan dan menawarkan bahkan dapat merubah 

suatu value kepada para stalkholders sehingga perusahaan tersebut dapat 

menjaga keseimbangan laju bisnisnya sehingga menjadi bisnis yang 

sustainable.  

Strategi pemasaran Butik Quensha ditinjau dari perspektif strategi 

pemasaran syariah, maka walaupun butik Quensha menerapkan teori dan 

konsep strategi pemasaran konvensional, namun ternyata butik Quensha 

menerapkan juga strategi pemasaran syariah, salah satunya dengan 

mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW. 

1. Shiddiq (Jujur atau benar) 

Shiddiq membentuk perilaku untuk tidak berbuat curang, menjual 

barang dengan menyatakan realitas barang dagangan, tidak mengurangi 

takaran atau timbangan. Menjelaskan spesifikasi dan keguanaan barang. 

Hal ini diadopsi dalam bisnis modren dengan menyatakan spefikasi 

produk, kadar luarsa dan juga komposisi. Produk yang memiliki 
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komponen shiddiq memiliki umur panjang dan dicari oleh konsumen. Hal 

ini melahirkan konsumen yang puas dan menjadi pelanggan tetap. 

Seperti halnya wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 2 April 2019 di 

Butik Quensha pukul 02.00 siang, Triyanni selaku Owner Butik Quensha 

ia menjelaskan:63 

“Semua produk yang dijual dibutik quensha sesuai harga dan 

kualitas, diantaranya kita menyediakan jenis produk fashion 

muslimah dari mulai harga yang terjangkau untuk kalangan 

menengah kebawah sampai untuk kalangan menengah keatas 

(highclass).” 

Begitu juga dengan Tika selaku Karyawan, dalam wawancara hari Rabu 2 

April 2019 pukul 03.00 siang, ia menjelaskan bahwa:64 

“Semua produk yang dijual di butik quensha sudah sesuai harga 

dan kualitas, produk yang dijual disini dimulai dari harga yang 

terjangkau  untuk kalangan menengah kebawah sampai kalangan 

menengah keatas (highclass).” 

Pernyataan dari Vidya selaku konsumen (Butik Quensha) menambahkan, 

dalam wawancara pada hari Rabu 3 April 2019 pukul 09.00 WIB di 

Rumah Konsumen, ia memaparkan:65 

“Produk yang dijual dibutik quensha menurut saya bisa cocok 

untuk semua kalangan, dan harganya terjangkau bisa 

                                                           
63 Hasil wawancara langsung dengan Triyanni, Owner butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
64 Hasil wawancara langsung dengan Tika, Karyawan butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
65 Hasil wawancara langsung dengan Vidya, Konsumen butik Quensha pada tanggal 3 april 2019 
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menyesuaikan untuk kalangan menengah kebawah sampai 

menengah keatas dengan kualitas yang oke.” 

Pernyataan dari Viky selaku konsumen (Butik Quensha) menambahkan, 

dalam wawancara pada hari Kamis 4 April 2019 pukul 10.00 WIB di 

Butik Quensha, ia memaparkan:66 

“Semua produk yang dijual dibutik quensha menurut saya sudah 

sesuai dengan harga dan kualitas, produk yang dijual dimulai dari 

harga yang terendah sampai yang tinggi. Kualitas produk atau 

barang itu disesuaikan oleh harga, semakin tinggi harga yang 

ditawarkan semakin bagus pula produk barang tersebut, istilahnya 

ada harga ada kualitas.” 

Pernyataan dari Nindi selaku konsumen (Butik Quensha) menambahkan, 

dalam wawancara pada hari Jumat 5 April 2019 pukul 10.00 WIB di 

Rumah konsumen, ia memaparkan:67 

“Produk yang dijual pada butik quensha menurut saya sudah sesuai 

harga dan kualitas, harga yang rendah tentu kualitasnya berbeda 

dengan kualitas harga yang tinggi, bisa dibedakan dari bahannya, 

warnanya maupun modelnya.” 

2. Amanah (Dapat dipercaya) 

Sedangkan sifat Amanah, menjadikan sistem kerjasama tidak 

meliputi adanya penipuan maupun ekploitasi. Sikap ini berkembang 

menjadi budaya hubungan bisnis antara satu badan dengan badan lainnya. 

Sikap amanah menjadi sistem yang dikembangkan dengan memberikan 

                                                           
66 Hasil wawancara langsung dengan Viky, Konsumen butik Quensha pada tanggal 4 april 2019 
67 Hasil wawancara langsung dengan Nindi, Konsumen butik Quensha pada tanggal 5 april 2019 
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standar kualitas produk dan juga garansi terhadap kerusakan barang. Salah 

satu contohnya apakah bisa sebuah perusahaan itu bersikap amanah 

terhadap pengiriman barang yang dilakukan, dan jika barang itu 

mengalami kecacatan yang tidak diketahui sebelumnya apakah ada 

kebijakan untuk boleh menukarnya.  

Seperti halnya wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 2 April 

2019 di Butik Quensha pukul 02.00 siang, Triyanni selaku Owner Butik 

Quensha ia menjelaskan:68 

“Pengiriman barang yang dibeli konsumen melalui online, untuk 

masalah tepat waktu atau tidaknya akan sampai tujuan, kita disini 

memberi pilihan kepada konsumen untuk memilih jasa ekpedisi 

apa yang akan digunakan, karna itu mempengaruhi batas waktu 

sampai dan harga yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Barang 

yang akan dipesan 90% real pict akan sama dengan yang 

diinginkan atau sesuai gambar. Untuk barang yang sudah dibeli 

kemudian tidak sesuai yang diharapkan, seperti adanya kecacatan 

yang sebelumnya tidak diketahui misalnya, barang boleh ditukar 

dan ada batas waktu penukaran maksimal 3 hari barang yang kita 

berikan. karna tujuannya kita ingin memuaskan konsumen dan 

pelanggan agar tetap bertahan untuk membeli produk dari butik 

quensha.”  

Begitu juga dengan Tika selaku Karyawan, dalam wawancara hari Rabu 2 

April 2019 pukul 03.00 siang, ia menjelaskan bahwa:69 

                                                           
68 Hasil wawancara langsung dengan Triyanni, Owner butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
69 Hasil wawancara langsung dengan Tika, Karyawan butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
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“Jika masalah pengiriman akan sampai tepat waktu atau tidak, itu 

disesuaikan dari jauhnya lokasi dari pengiriman barang tersebut. 

Disni kita memberi kebijakan untuk konsumen bisa memilih 

sendiri ekspedisi pengiriman apa yang akan digunakan, karna itu 

akan mempengaruhi lama atau tidaknya barang akan sampai dan 

harga yang akan dikeluarkan. Barang yang akan dipesan 90% real 

pict akan sama dengan yang diinginkan atau sesuai gambar, karna 

saya akan memeriksanya dengan teliti sebelum dikirim. Untuk 

barang yang sudah dibeli kemudian tidak sesuai yang diharapkan, 

seperti adanya kecacatan yang sebelumnya tidak diketahui 

misalnya, barang boleh ditukar, dan ada batas waktu penukaran 

barang yang kita berikan. Misalnya 3 hari jika melebihi batas itu, 

barang tidak bisa ditukar.  karna tujuannya kita ingin memuaskan 

konsumen dan pelanggan butik quensha.”  

Pernyataan dari Viky selaku konsumen (Butik Quensha) menambahkan, 

dalam wawancara pada hari Kamis 4 April 2019 pukul 10.00 WIB di 

Butik Quensha, ia memaparkan:70 

“Alhamdulillah, pesanan yang saya beli lewat online, barangnya 

cepat sampai dan sesuai dengan pesanan atau yang digambar. karna 

saya diberi pilihan untuk memilih jasa ekspedisi apa yang akan 

digunakan, itu mempengaruhi lama atau tidaknya barang akan 

sampai dan biaya yang dikeluarkan, tapi dengan seperti ini saya 

merasa senang. Jika barang yang saya beli ketika sampai dirumah 

tidak cocok, memang ada kebijakan untuk boleh ditukar kembali 

dengan batas waktu 12 jam atau paling lama 3 hari.” 

                                                           
70 Hasil wawancara langsung dengan viky, Konsumen butik Quensha pada tanggal 4 april 2019 
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Pernyataan dari Nindi selaku konsumen (Butik Quensha) menambahkan, 

dalam wawancara pada hari Jumat 5 April 2019 pukul 10.00 WIB di 

Rumah konsumen, ia memaparkan:71 

“Pesanan yang dibeli lewat online, barangnya cepat sampai dan 

sesuai dengan pesanan atau yang digambar. Alhamdulillah. karna 

(konsumen)saya diberi pilihan untuk memilih jasa ekspedisi apa 

yang akan digunakan, itu mempengaruhi lama atau tidaknya barang 

akan sampai dan biaya yang dikeluarkan, dengan seperti ini saya 

merasa senang dan puas. Jika barang yang saya beli ketika sampai 

dirumah tidak cocok, memang ada kebijakan untuk boleh ditukar 

kembali dengan batas waktu 12 jam atau paling lama 3 hari.” 

3. Tabligh (Komunikatif) 

Tabligh adalah emampuan dalam mengkomunikasikan barang dan 

membangun relasi bisnis. Disiplin ilmu yang berkembang adalah 

Komunikasi Bisnis, sedangkan dalam konteks pribadi adalah Komunikasi 

efektif dan empati. Media marketing dan periklanan adalah sistem yang 

lahir dari kemampuan tabligh (kecerdasan komunikasi). Tanpa 

kemampuan komunikasi sebuah produk dan jasa, maka pedagang tidak 

mampu menyakinkan pemakai untuk membeli dan memanfaatkan barang 

yang telah diproduksi. 

Seperti halnya wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 2 April 

2019 di Butik Quensha pukul 02.00 siang, Triyanni selaku Owner Butik 

Quensha ia menjelaskan:72 

                                                           
71 Hasil wawancara langsung dengan Nindi, Konsumen butik Quensha pada tanggal 5 april 2019 
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“Promosi yang dilakukan butik quensha melalui offline dan online, 

masuk dalam group komunitas pedagang,  memberikan kartu nama 

dan nomor telepon.” 

Begitu juga dengan Tika selaku Karyawan, dalam wawancara hari Rabu 2 

April 2019 pukul 03.00 siang, ia menjelaskan bahwa:73 

“Promosi yang dilakukan melalui offline dan online, masuk dalam 

grup komunitas pedagang, memberikan kartu nama dan nomer 

telepon.” 

Pernyataan dari Vidya, Viky, dan Nindi selaku konsumen (Butik Quensha) 

menambahkan, dalam wawancara pada Tanggal 3-5 April 2019 di Tempat, 

mereka memaparkan:74 

“Promosinya lewat online media sosial, diantaranya melalui 

facebook, instagram, dan whatshapp. diberi kartu nama dan nomer 

telepon dan bisa langsung berkunjung ketempat butik quensha itu 

sendri.” 

4. Fathanah (Cerdas) 

Sifat Fathanah sebagai pilar kesuksesan bisnis Nabi Muhammad SAW 

sebelum masa kenabian. Dikembangkan menjadi kemampuan untuk 

menciptakan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Tanpa 

kemampuan untuk mendayagunakan kecerdasan, maka sebuah produk atau 

jasa akan dimakan zaman. Salah satu contohnya kita harus bisa berinovasi 

                                                                                                                                                               
72 Hasil wawancara langsung dengan Triyanni, Owner butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
73 Hasil wawancara langsung dengan Tika, Karyawan butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
74 Hasil wawancara langsung dengan Vidaya, Viky dan Nindi, Konsumen butik Quensha pada 

tanggal 3-5 april 2019 
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dan berkreasi dengan produk yang kita jual atau ciptakan. Kemudian, 

pemberian diskon atau potongan harga yang bertujuan untuk 

meningkatkan daya beli minat konsumen, sehingga konsumen menjadi 

pelanggan potensial dan tetap membeli produk yang kita jual. Kemampuan 

kecerdasan ini berkembang menjadi sistem dalam usaha.  

Seperti halnya wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 2 April 2019 di 

Butik Quensha pukul 02.00 siang, Triyanni selaku Owner Butik Quensha 

ia menjelaskan:75 

“Diskon merupakan salah satu hal yang paling disukai oleh mereka 

yang hobi berbelanja. Diskon atau potongan harga merupakan 

salah satu strategi pemasaran produk dalam bisnis yang terbukti 

efektif hingga saat ini. Pemberian diskon yang dilakukan pada 

butik kami (butik quensha) biasanya dilakukan saat konsumen atau 

pelanggan berbelanja pada batas maksimal nominal rupiah yang 

kami tetapkan, pemberiannya bisa dalam bentuk potongan harga, 

gratis ongkir atau salah satu barang yang kita gratiskan. Presentase 

diskon yang kami berikan mulai dari 5-30% di akhir bulan, dan 

menjelang hari raya Idul fitri” 

Begitu juga dengan Tika selaku Karyawan, dalam wawancara hari Rabu 2 

April 2019 pukul 03.00 siang, ia menjelaskan bahwa:76 

“Konsumen yang diberikan diskon dalam pembelian akan merasa 

senang, dan itu mempengaruhi daya minat belinya untuk datang 

dan membeli lagi produk butik quensha. Biasanya kita memberi 

diskon diakhir bulan, presentase diskon yang diberikan mulai dari 

                                                           
75 Hasil wawancara langsung dengan Triyanni, Owner butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
76 Hasil wawancara langsung dengan Tika, Karyawan butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
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5%-30%  atau jika konsumen membeli banyak produk butik 

quensha mencapai batas maksimal yang ibu yani tetapkan, 

biasanya kita akan memberikan potongan harga, gratis ongkir atau 

memberikan barang yang kita gratiskan. Dan pemberian diskon 

dilakukan  menjelang Idul fitri.” 

Pernyataan dari Vidya, Viky, dan Nindi selaku konsumen (Butik Quensha) 

menambahkan, dalam wawancara pada Tanggal 3-5 April 2019 di Tempat, 

mereka memaparkan hal yang sama;77 

“Saya sebagai konsumen sangat senang jika diberi potongan harga, 

ada diskon, atau dikasih bonus ketika kita berbelanja disuatu 

swalayan khususnya dibutik quensha. Tidak hanya barang atau 

produknya yang selalu menghadirkan warna baru. pemberian 

diskon atau potongan harga, yang membuat saya sebagai 

konsumen untuk tetap membeli produk di butik quensha.” 

Pengembangan empat sifat yang menjadi sistem bisnis, mampu 

menghantarkan setiap orang dan badan usaha menjadi kekuatan. Hal ini 

melahirkan hubungan harmonis antara pedagang dengan konsumen, antara 

pengusaha dengan pekerja dan akhirnya menjadi keunggulan bersama 

suatu entitas bisnis.  

3. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pemasaran Syariah pada 

Usaha Butik Quensha dan Penyelesainnya 

Setiap menjalani sebuah bisnis memang tidak semulus jalan tol yang 

tanpa hambatan, pastinya ada beberapa hambatan yang menjadi batu 

                                                           
77 Hasil wawancara langsung dengan Vidaya, Viky dan Nindi, Konsumen butik Quensha pada 

tanggal 3-5 april 2019 
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sandungan ketika sedang menjalani bisnis. Banyak pembisnis yang 

akhirnya gulung tikar, karena mendapati hambatan dalam bisnisnya, dan 

tidak mampu mengatasi hambatan ini dengan baik. Namun sebaliknya, 

banyak pula pembisnis yang mennjalankan bisni ini dengan baik, dan 

ketika mendapatkan hambatan dalam bisnisnya, dan bisa me memanage 

dengan baik, justru bisnisnya akan bertambah besar. Hambatan-hambatan 

dalam bisnis ini memang sangat beragam, mulai dari modal hingga 

kurangnya motivasi. Dan bagi yang sedang menjalani bisnis, atau akan 

memulai bisnis, tentu saja harus mengenali apa saja hambatan-hambatan 

dalam berbisnis ini, sehingga nantinya bisa melakukan langkah antisipasi 

dalam menghadapi hambatan ini. 

Industri Fashion di Indonesia semakin berkembang seiring dengan 

semakin mudahnya orang-orang mengakses internet. Semakin banyak pula 

desainer dan pemilik bisnis fashion yang memulai bisnisnya melalui media 

sosial. Usaha Fashion tidak mudah dijalani. Banyak masalah internal 

maupun external yang harus dijalani. Dalam berwirausaha tentu ada 

hambatan  atau rintangan yang akan kita hadapi, dan hal ini kita harus bisa 

mengatasi agar usaha busana muslim yang kita dirikan bisa semakin maju 

dan bisa mendapatkan profit atau keuntungan yang meningkat. Diantara 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh usaha butik Quensha dan 

penyelesainnya berikut pemaran yang disampaikan oleh Owner butik 

Quensha; 
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Seperti halnya wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 2 April 

2019 di Butik Quensha pukul 02.00 siang, Triyanni selaku Owner Butik 

Quensha ia menjelaskan:78 

“(1) Persaingan harga yang semakin ketat, dimana sekarang ini 

makin banyak perusahaan busana muslimah yang menawarkan 

harga dengan kualiatas produk yang tak kalah bagusnya dengan 

butik yang lainnya dan mungkin hampir sama. Ini menjadi salah 

satu kendala atau hambatan bagi kami selaku owner butik quensha, 

agar berfikir untuk bisa membuat konsumen atau pelanggan 

potensial untuk membeli produk butik quensha. diantara caranya 

kita harus mampu berkomunikasi dengan baik dan membuat 

konsumen merasa nyaman dengan pelayanan yang kita berikan, 

jika konsumen sudah merasa nyaman dan dekat dengan kita, 

masalah perbedaan harga bukanlah menjadi alasan mereka 

(konsumen) untuk tetap tidak membeli produk yang kita sediakan. 

Dan yang terpenting kita harus yakin kepada Allah bahwa masing-

masing rezeki manusia itu sudah ada yang mengatur, namun kita 

harus tetap berusaha dan berikhtiar dan tetap positif untuk berfikir 

kedepan. (2) Kemudian, cepatnya pergantian mode pakaian, 

misalnya tahun-tahun sebelumnya trend baju ala actress syahrini 

dan ashanti yang sedang digemari, dimana pada saat itu banyak 

sekali konsumen yang beramai ramai mencari mode yang sedang 

trend tersebut, dan ini alasan kenapa kita dituntut untuk selalu 

update terhadap perkembangan fashion sekarang yang sedang atau 

banyak diminati oleh public figure, selebriti dan pecinta fashion. 

Dan itu alasan kita untuk selalu bisa mengikuti perkembangan 

fashion,  agar produk yang kita sediakan tetap diminati oleh para 

konsumen.” 

                                                           
78 Hasil wawancara langsung dengan Triyanni, Owner butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
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Begitu juga dengan Tika selaku Karyawan, dalam wawancara hari Rabu 2 

April 2019 pukul 03.00 siang, ia menjelaskan bahwa:79 

“Sekarangkan yang membuka butik pakaian muslimah sangat 

banyak apalagi menjelang bulan ramadhan dan idul fitri, 

persaingan harga juga semakin ketat. Untuk menarik konsumen 

dan pelanggan agar tetap membeli produk butik quensha, saya 

disini sebagai karyawan diajarkan untuk bisa berkomunikasi 

dengan baik dengan konsumen, tersenyum, ramah, dan melayani 

dengan baik. Dan ini salah satu cara kita untuk mempertahankan 

konsumen dan pelanggan butik quensha agar merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan. Selanjutnya pergantian mode pakaian 

yang cepat, membuat saya dituntut untuk mencari tahu apa yang 

banyak disukai para konsumen, dan mengamati trend fashion lewat 

media sosial. Setelah itu saya akan memberikan saran kepada 

owner (ibu yani).” 

Pernyataan dari Viky selaku konsumen (Butik Quensha) menambahkan, 

dalam wawancara pada hari Kamis 4 April 2019 pukul 10.00 WIB di 

Butik Quensha, ia memaparkan:80 

“Persaingan harga dan kualiatas produk yang ditawarkan pada 

banyak butik muslimah, membuat saya sebagai konsumen untuk 

lebih jeli dalam memilih dan mensurvei barang yang cocok untuk 

saya kenakan, butik quensha salah satu pilihan saya, meski 

mungkin ada beberapa butik yang didesain lebih mewah dan 

produk yang dijual lebih elit, namun alasan saya untuk tetap 

membeli dibutik quensha karna pelayanan yang diberikan sangat 

baik, ramah, produk yang dijual bisa mengikuti trend atau mode 

                                                           
79   Hasil wawancara langsung dengan Tika, Karyawan butik Quensha pada tanggal 2 april 2019 
80   Hasil wawancara langsung dengan Viky, Konsumen butik Quensha pada tanggal 4 april 2019 
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yang kekinian, masuk untuk semua kalangan. dan harganya 

bersahabat, bisa dibilang terjangkau untuk kalangan menengah 

kebawah.” 

Vidya dan Nindi selaku konsumen (Butik Quensha) menambahkan, dalam 

wawancara pada Tanggal 3-5 April 2019 di Tempat, mereka memaparkan 

hal yang sama;81 

“Persaingan harga dan kualiatas produk yang ditawarkan pada 

banyak butik muslimah, membuat saya sebagai konsumen untuk 

lebih jeli dalam memilih dan mensurvei barang yang cocok untuk 

saya kenakan, butik quensha salah satu pilihan saya, meski 

mungkin ada beberapa butik yang didesain lebih mewah dan 

produk yang dijual lebih elit, namun alasan saya untuk tetap 

membeli dibutik quensha, karna pelayanan yang diberikan sangat 

baik, ramah, produk yang dijual bisa mengikuti trend atau mode 

yang kekinian, masuk untuk semua kalangan. dan harganya 

bersahabat.” 

Berani terjun dalam dunia usaha, berarti siap menerima segala 

konsekuensinya. Termasuk berani menghadapi berbagai masalah dalam 

usaha, bahkan yang dapat menyebabkan kegagalan. Jatuh bangun sudah 

menjadi hal yang lumrah bagi seorang wirausaha. Hal itulah yang 

membuat mereka semakin kuat sebagai seorang wirausaha. Persoalannya, 

hanya saja ketika seorang wirausaha tak mampu menyelesaikan masalah 

yang ada hingga berlarut-larut lamanya. Otomatis hal itu akan membuat 

usahanya jalan di tempat, dengan kata lain tidak ada kemajuan. Tentu ini 

                                                           
81 Hasil wawancara langsung dengan Vidya dan Nindi, Konsumen butik Quensha pada tanggal 3-5 

april 2019 
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merupakan situasi yang amat buruk. Itu juga menandakan seorang 

wirausaha belum mengetahui solusi dari permasalahannya. Menjalankan 

sebuah usaha, berbagai permasalahan akan mulai bermunculan seiring 

berjalannnya waktu. Mulai dari permasalahan modal, tenaga kerja, bahan 

baku, bahkan hingga pada persoalan pemasaran produk.  

Untuk itu setiap pembisnis wajib memiliki mental yang kuat, agar 

saat mendapatkan kendala, mereka bisa dengan mudah mengatasinya. 

Mental yang kuat dapat dimiliki jika pembisnis memiliki pengalaman yang 

banyak dalam dunia usaha, oleh karena itu dalam berwirausaha jangan 

setengah-setengah, jalankan serius dan hadapi segala rintangan yang akan 

menghampiri. Dan ada baiknya jika kita belajar dan mengetahui seperti 

apa kendala yang sering terjadi dari pelaku usaha yang sudah meraih 

sukses, agar nantinya kita bisa mengenali dan mengatasi kendala tersebut, 

sehingga menjadi motivasi untuk kita sebagai pembisnis untuk selalu 

berfikir kedepan dengan melakukan banyak inovasi agar bisa menciptakan 

pasar baru yang kompetitif. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan: 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang pemasaran syariah dan usaha 

butik pakaian muslimah, peneliti tidak membahas hal-hal yang diluar 

daripada Pemasaran Syariah dan usaha Butik Quensha. 
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2. Adapun pembahasan dalam skripsi ini mencakup tentang pelaksanaan 

strategi pemasaran dibutik quensha, strategi pemasaran syariah pada 

butik quensha dan faktor-faktor yang menjadi kendala dan 

penyelesainnya dalam pemasaran syariah pada usaha Butik Quensha di 

Pamijahan Kabupaten Cirebon.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan kajian teori pada bab-bab sebelumnya, 

maka uraiaran yang sudah disampaikan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan Pemasaran pada usaha Butik Quensha 

Pelaksanaan strategi pemasaran yang dilakukan di Butik Quensha  

melalui offline dan online. diantara pemasaran offline, konsumen bisa 

langsung berkunjung ditempat toko atau butik Quensha. Sedangkan 

pemasaran online dengan promosi melalui media sosial, diantaranya 

melalui Facebook, Whatshap, dan Instagram. masuk dalam group 

komunitas pedagang, memberi nomer telepon dan kartu nama. 

2. Strategi Pemasaran Syariah dalam meningkatkan penjualan pada Butik 

Quensha 

Strategi pemasaran syariah yang dilakukan pada butik Quensha 

yaitu, dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang diterapkan oleh 

Rasullulah. diantaranya 4 pilar implementasi bisnis Rasullullah yaitu 

sifat shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Penerapan dari sifat 

shiddiq yaitu dengan menjual produk atau menjual barang dengan 

mengatakan realitas barangnya, mengatakan spesifikasi produknya, 
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jujur, dan tidak berbuat curang. Selanjutnya penerapan sifat amanah 

menjadikan kerjasama yang baik tidak adanya penipuan dan 

eksploitasi. Kemudian tabligh yang berarti komunikatif yaitu seorang 

penjual atau owner harus mempunyai kemampuan untuk bisa 

mempromosikan produk yang dimiliki yang bertujuan agar mampu 

menyakinkan konsumen untuk membeli dan memakai produk yang 

diproduksi atau disediakan. Fathonah artinya cerdas, dimana dari 

penerapan sifat ini penjual atau owner agar bisa selalu berinovasi dan 

berkreasi untuk menciptakan produk-produk baru yang akan dijual 

atau sediakan di butiknya agar selalu dicari oleh para konsumen. dan 

terbukti pendapatan omset yang diperoleh oleh butik Quensha perbulan 

mencapai Rp 15.000.000,- dan meningkat hingga Rp 20.000.000,- 

bahkan lebih jika menjelang idul fitri. dengan demikian strategi 

pemasaran yang dilakukan dapat meningkatkan permodalan yang 

semula mengelola modal. 

3. Hal-hal yang menjadi hambatan dalam usaha Butik Quensha dan 

penyelesainnya.  

Dalam berwirausaha tentu ada hambatan  atau rintangan yang akan 

dihadapi, dan hal ini kita harus bisa mengatasi agar usaha yang kita 

dirikan bisa semakin maju dan bisa mendapatkan profit atau 

keuntungan yang meningkat. Diantara hambatan yang dihadapi oleh 

usaha butik Quensha yaitu persaingan yang semakin ketat, karna 

fenomena sekarang banyak pengusaha dibidang fashion atau pakaian 
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yang membuka kios atau tokonya dan itu memberikan dampak kepada 

kita sebagai salah satu yang membuka usaha dibidang fashion 

terserbut, untuk itu solusi dalam menghadapi ini butik Quensha 

melakukan inovasi-inovasi dengan design baru dan selalu update 

terhadap perkembangan fashion agar produk yang dijual tetap diminati 

konsumen dan mempunyai pelanggan potensial.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan saran-saran antara lain 

sebagai berikut: 

1. Strategi adalah hal penting dalam suatu bisnis. Agar lebih mampu 

bersaing dengan usaha butik yang lain, usaha butik Quensha harus 

memberikan pelayanan yang mampu membuat konsumen puas dan 

tertarik. 

2. Strategi pemasaran syariah yang dilakukan pada usaha butik Quensha 

sudah memberikan pelayanan sesuai syariah, diantaranya memberikan 

pelayanan yang baik kepada konsumen sesuai dengan prinsip dasar 

yang diterapkan oleh Rasullulah SAW yaitu sifat Shiddiq, Amanah, 

Tabligh dan Fathonah. namun hendaknya butik Quensha bisa 

mengadakan pameran atau even-even fashion show, untuk memberikan 

informasi lebih kepada masyarakat umum agar butik Quensha semakin 

maju.  

3. Usaha butik Quensha sudah menjalankan pelayanan dengan baik 

setidaknya hambatan yang terjadi dan akan dihadapi bisa cepat teratasi, 
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karna persaingan akan semakin ketat untuk kedepannya nanti dan 

hendaknya butik Quensha mampu menghadapi dengan selalu 

menghadirkan inovasi dan kreasi pada setiap produk yang dijual atau 

disediakan.  

 


