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ABSTRAK 

 
ROKIB, NIM. 2015.2.4.1.00376 ANALISIS STRATEGI MARKETING 

SYARIAH DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS WARALABA 

(Studi Kasus di Toserba Mitra Indah Beber Kab. Cirebon) 

 

 

Dewasa ini seringkali menjumpai cara pemasaran yang tidak etis, curang 

dan tidak profesional. Kegiatan marketing atau pemasaran seharusnya 

dikembalikan pada karakteristik yang sebenarnya, yakni religius, beretika, 

realistis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang dinamakan 

marketing syariah, dan inilah konsep terbaik untuk hari ini dan masa depan. Bisnis 

yang menerapkan strategi marketing syariah dengan tepat seharusnya dapat 

bertahan lama dalam menjalankan usahanya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi marketing yang sesuai 

dengan syariat Islam, untuk menganalisis strategi marketing syariah Toserba 

Mitra Indah Beber dalam menghadapi persaingan bisnis waralaba, untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Toserba Mitra Indah 

dalam menghadapi persaingan bisnis waralaba.  

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian 

kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) dan sifat penelitian adalah deskriptif analitik. Data yang digunakan 

yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu metode observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik 

pengolahan data menggunakan teknik analisis data deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Strategi yang diterapkan Toserba  Mitra 

Indah Beber adalah menerapkan strategi harga yaitu dengan memberikan harga 

yang pas tapi murah, serta memberikan pelayanan yang ramah, jujur, dan 

berpedoman pada karakteristik marketing syariah. Akan tetapi, karena 

keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi serta hanya berpedoman pada 

strategi lama menjadikan Toserba Mitra Indah hanya mampu bertahan dan sulit 

untuk bersaing. 

Strategi yang diterapkan Toserba  Mitra Indah Beber sudah sesuai dengan 

karakteristik marketing syariah, namun jauh daripada konsep Marketing 

syariahnya itu sendiri. Diharapkan Toserba  Mitra Indah Beber terus berinovasi 

dengan menerapkan strategi-strategi baru, serta terus meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap konsumen sehingga mampu bersaing di tengah kemajuan 

bisnis waralaba yang sangat pesat. Diharapkan Toserba  Mitra Indah dapat 

meningkatkan promosinya melalui internet maupun media sosial lainnya. 

 

Kata kunci: marketing syariah, strategi marketing, bisnis waralaba. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua aktivitas kehidupan perlu dilakukan berdasarkan perencanaan 

yang baik. Islam agama yang memberikan sintesis dan rencana yang dapat 

direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan. Perencanaan tidak lain 

memanfaatkan karunia Allah SWT secara sistematik untuk mencapai tujuan 

tertentu, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan nilai kehidupan 

yang berubah-ubah. 

Perencanaan menyangkut persiapan menyusun rancangan untuk setiap 

kegiatan ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam  pandangan  ajaran  

Islam,  segala  sesuatu  harus dilakukan  secara  rapi,  benar,  tertib  dan  

teratur.  Setiap proses  harus  dilakukan  dengan  baik,  hal ini  merupakan 

prinsip  utama  dalam  ajaran  Islam.  Proses-proses  manajemen pada  dasarnya  

adalah  perencanaan  segala  sesuatu  secara mantap  untuk  melahirkan  

keyakinan  yang  berdampak  pada melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  aturan  

serta  memiliki manfaat. Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara 

baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam Islam 

melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, 

merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap 

kegiatan ekonomi.1 

                                                           
1 Veithzal    Rivai,  dan  Andi  Buchari, Islamic Economics     (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009),  h. 96. 
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Pemasaran atau marketing sejatinya tidak sebatas menjual produk 

barang atau jasa. Pemasaran adalah suatu yang sangat komprehensif, sehingga 

perlu penahapan yang didukung prinsip-psinsip syariah. Sudah seharusnya 

pemasaran dilakukan sesuai koridor Islami. Tidak boleh dilakukan praktik-

praktik penyimpangan, karena bisnis tidak akan berjalan lama dan yang pasti 

tidak akan berkah. 

Akhir-akhir ini para praktisi bisnis sangat percaya bagaimana 

pentingnya memberikan kepuasan terhadap permintaan konsumen yang selalu 

berubah-ubah. Oleh karena itu untuk mencapai sukses tergantung pada 

bagaimana kemampuan suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen pada saat ini, sedangkan untuk dapat bertahan dalam kesuksesan, 

suatu perusahaan harus dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan 

konsumen di masa mendatang.  Teknologi baru, perkembangan perdagangan 

internasional dan tuntutan konsumen yang terus meningkat telah menjadi 

tekanan kepada para pelaku bisnis untuk melakukan perbaikan secara terus 

menerus terhadap produk-produk yang mereka pasarkan.2 

Berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan atau untung ruginya suatu 

perdagangan, banyak ditentukan oleh brilian tidaknya strategi dan taktik 

pemasaran. Tidak hanya strategi dan taktik, eksekusi pasar pun juga sangat 

menentukan. Bejibun teori dan bertumpuk strategi pemasaran digelar dan diadu 

di berbagai forum dan seminar. Para teoritisi marketing bersilat lidah dengan 

tesis masing-masing, sedangkan para marketer berlomba mengeksekusi pasar 

                                                           
2 Adi Nugroho, Isu dan Kontroversi Teori-Teori Pemasaran ( Jakarta Timur: Studia Press, 

2003),  h. 13. 
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demi tercapainya target yang dibebankan. Realitas ini mendorong dunia 

pemasaran senantiasa dan terus mengalami perkembangan. Sayangnya konsep, 

teori, strategi, maupun taktik pemasaran yang menjejali otak teoritisi, praktisi 

bisnis dan marketer, sangat sedikit yang berlandaskan pada tuntunan ajaran 

agama Islam, yakni syariah. 

Dewasa ini bisnis ritel pertokoan memang dinilai prospektif sehingga 

menimbulkan persaingan yang luar biasa, persaingan lain yang menjadi 

permasalahan baru bagi para pelaku usaha adalah hadirnya pesaing bisnis 

dengan sistem waralaba yang sangat pesat perkembangannya. Perkembangan 

luar biasa usaha dengan sistem waralaba dengan pangsa pasar hingga kini  

mencapai hampir 70% (khusus Alfamart dan Indomart) tentu mempunyai 

dampak bagi usaha serupa yang memiliki skala lebih kecil seperti toko yang 

ada di pemukiman.3 Dalam hal ini, Toserba Mitra indah Beber dengan strategi 

marketing syariah yang diterapkannya masih bertahan dan tetap eksis 

menjalankan usahanya. Untuk menghadapi persaingan pasar Toserba Mitra 

indah Beber tentunya memiliki cara-cara tertentu dalam memenangkan 

persaingan. 

  

                                                           
3 Rusno, Dampak Pesatnya Minimarket Waralaba Terhadap Usaha Kecil  (Jenis Ritel), 

Jurnal Ekonomi Modernisasi, 2008, 195. 
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Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 menerangkan: 

                         

                        

        

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”4 

 

Dewasa ini sering menjumpai cara pemasaran yang tidak etis, curang 

dan tidak profesional. Kiranya perlu dikaji bagaimana akhlak kita dalam 

kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Lebih khusus lagi akhlak dalam 

pemasaran kepada masyarakat dari sudut pandangan Islam. Kegiatan marketing 

atau pemasaran seharusnya dikembalikan pada karakteristik yang sebenarnya, 

yakni religius, beretika, realistis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan. Inilah yang dinamakan marketing syariah, dan inilah konsep 

terbaik untuk hari ini dan masa depan.5  

Marketing seringkali diartikan sebagai upaya untuk membujuk orang 

sebanyak–banyaknya dengan cara membuat design/kemasan yang sebaik-

baiknya meskipun kualitas produk yang ditawarkan tidak bagus, atau 

membujuk dengan segala cara supaya sasaran pasar mau bergabung atau 

membeli. Seni mempengaruhi ini memang tidak hanya diterapkan oleh orang-

                                                           
4 Al-Qur’an Digital, Al-Qur’an in Word  Indonesia Versi 1.3,  QS. An-Nisa Ayat 29. 
5 Muhammad,         Pemasaran       dalam      Perspektif       Islam,      Edisi   32/2012,  

diakses 01 Oktober  2018, (majalah.pengusahamuslim.com/pemasaran-dalam-perspektif-Islam/). 

file:///D:/data%20bbc/rekapan%20skripsi/SKRIPSI%20PER%20BAB/majalah.pengusahamuslim.com/pemasaran-dalam-perspektif-islam/
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orang yang bergelut di dunia marketing promosi ataupun bisnis saja. Dalam 

kehidupan sehari-haripun seni mempengaruhi orang lain telah menjadi hal 

yang secara sadar atau tidak, sering dilakukan oleh orang-orang di sekitar, 

misalnya saja seorang guru dapat mempengaruhi muridnya untuk mengerjakan 

tugas, atau seorang kekasih yang mempengaruhi pasangannya agar segera 

melangsungkan pernikahan.6 Banyak sekali marketer dalam memasarkan 

produknya dengan cara melakukan berbagai tipu daya guna mempengaruhi 

para calon konsumen agar melakukan pembelian. Baik tipu daya secara sehat 

maupun tidak sehat. 

Seorang marketing atau berpromosi boleh saja mempengaruhi sasaran 

atau target pasar untuk membeli, namun jangan menyimpang dari aturan dan 

norma agama dan hukum. Gunakanlah cara-cara ysng sesuai dengan kaidah 

yang sudah ditentukan. Jangan pengaruhi calon pembeli dengan cara menyuap 

atau berbohong yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, kurangnya 

kesadaran, pemahaman, dan tidak adanya edukasi yang fokus akan pentingnya 

berbisnis secara Islami di tengah-tengah masyarakat, menjadikan mereka 

terbiasa melakukan kegiatan ekonomi yang jauh dari nilai-nilai ekonomi Islam. 

Cara berbisnis yang salah, strategi yang diluar syariat, itulah yang 

menyebabkan terjadinya ketimpangan di dalam berbisnis secara Islami. 

Berbisnis secara Islami sejatinya harus dilakukan oleh kita semua sebagai umat 

muslim yang berpegang teguh pada ajaran berbisnis cara Rasulallah. 

  

                                                           
6 Ikhsan Bayanuloh, Marketing Syariah, (Yogyakarta: Deepublish, 2015),  h. 7. 
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Menghadapi persaingan pasar yang ketat, perbedaan dalam menerapkan 

strategi  yang dilakukan pelaku bisnis menjadi suatu keharusan. Bisnis yang 

menerapkan strategi marketing syariah dengan tepat seharusnya dapat bertahan 

lama dalam menjalankan usahanya.  Berdasarkan observasi awal yang peneliti 

lakukan di Toserba Mitra Indah Beber dan berdasarkan paparan latar belakang 

di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu: “Analisis 

Strategi Marketing Syariah dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Waralaba 

(Studi Kasus di Toserba Mitra Indah Beber Kab. Cirebon).” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas disusun identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Perdagangan bebas. 

2. Cara berbisnis yang tidak etis, curang, dan tidak profesional. 

3. Kurangnya kesadaran dalam menerapkan strategi berbisnis yang benar 

menurut ajaran Islam. 

4. Cara berbisnis yang tidak sesuai dengan cara berbisnis Rasulallah SAW. 

5. Strategi bisnis yang keluar dari karakteristik marketing syariah. 

6. Banyaknya promosi yang melebih-lebihkan. 

7. Strategi marketing syariah yang terabaikan. 

8. Munculnya persaingan bisnis dengan sistem waralaba. 
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C. Fokus Masalah dan Subfokus 

Mengingat begitu banyak dan kompleks permasalahan yang harus 

diselesaikan, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini 

dimaksudkan agar hasil penelitian mendapatkan hasil yang lebih fokus dan 

mendalami masalah. Berdasarkan identifikasi dan latar belakang penelitian 

maka peneliti memberi batasan yaitu meneliti tentang strategi  marketing 

Toserba Mitra Indah Beber dalam tinjauan karakteristik marketing syariah. 

Selain itu fokus dalam penelitian ini adalah meneliti tentang strategi  marketing 

syariah yang diterapkan Toserba Mitra Indah Beber dalam menghadapi 

persaingan bisnis waralaba. Serta meneliti faktor-faktor apa saja yang 

mendukung dan menghambat Toserba Mitra Indah Beber dalam menghadapi 

persaingan bisnis waralaba. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan 

yang menjadi objek penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi marketing syariah itu? 

2. Bagaimana strategi marketing syariah yang diterapkan Toserba Mitra Indah 

Beber Kab. Cirebon dalam menghadapi persaingan bisnis waralaba? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Toserba Mitra 

Indah Beber Kab. Cirebon dalam menghadapi persaingan bisnis waralaba? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian disusun tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi marketing syariah itu. 

2. Untuk menganalisis strategi marketing syariah yang yang diterapkan 

Toserba Mitra Indah Beber Kab. Cirebon dalam menghadapi persaingan 

bisnis waralaba. 

3. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat Toserba Mitra Indah Beber Kab. Cirebon dalam menghadapi 

persaingan bisnis waralaba. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Penelitian  ini   diperoleh pengembangan yang akan memberi manfaat 

antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah dan 

mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan bisnis syariah, khususnya 

dalam strategi marketing syariah. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat  sebagai bahan dasar 

pertimbangan dan bahan ilmiah yang dapat berguna untuk bahan kajian 

atau informasi bagi pelaku usaha dan akademik. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) 

di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. 

b. Bagi Pelaku Usaha 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  

bahan pertimbangan  dan  motivasi  bagi  para  pelaku  usaha,  sekaligus 

sebagai koreksi untuk meningkatkan hasil kerjanya. 

c. Bagi Lembaga Pemerintahan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  dijadikan  bahan  rujukan  

pada  penelitian-penelitian  berikutnya.  Dari  hasil  penelitian  ini  

diharapkan  dapat  digunakan sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  

membantu,  memberikan perhatian  dan  pembinaan  secara  

berkelanjutan  seperti  pelatihan, pendidikan,  penyuluhan,  

pendampingan  kepada  pelaku usaha. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar terbagi menjadi lima 

bab dengan rincian sebagai berikut:  

Bab I berisi tentang bagian  pendahuluan dalam penulisan skripsi. 

Dalam bab ini memaparkan latar belakang masalah yang akan diteliti, 

identifikasi masalah, fokus masalah dan subfokus, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah 

dalam penelitian. Rincian dalam bab ini terdiri dari deskripsi teoritik, hasil 

penelitian yang relevan, kerangka pemikiran/konseptual. 

Bab III membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian. Dalam bab ini berisi desain penelitian, setting penelitian/tempat dan 

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

pengolahan data, dan pemeriksaan keabsahan data.  

Bab IV berisi tentang deskripsi data hasil penelitian, pembahasan dan 

keterbatasan penelitian.  

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Bab ini 

menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dibutuhkan terhadap hasil 

akhir dari penelitian yang telah dibuat. 

 



 
 

11 
 

BAB II 

LANDASAN  TEORI  

 

A. Deskripsi Teoritik  

1. Pengertian Strategi Marketing Syariah. 

a. Pengertian Strategi 

Kegiatan menyususn strategi secara populer dipergunakan dalam 

kalangan militer. Dalam kaitannya dengan kegiatan kemiliteran itu kata 

strategi diartikan sebagai rencana pengalokasian dan penggunaan 

pasukan dan peralatan militer di medan perang tertentu guna mencapai 

tujuan-tujuan tertentu, misalnya memenangkan pertempuran atau 

merebut daerah teritorial.1 

Menurut Siti Khotijah, strategi adalah sasaran dan tujuan jangka 

panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya 

yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Siti khotijah juga 

menambahkan bahwa strategi adalah pola, metode, maksud, tujuan, dan 

kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang 

dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut oleh 

perusahaan, dan jenis apa perusahaan ini.2 

Sasaran menunjukan apa yang ingin dicapai oleh suatu unit 

bisnis; strategi adalah suatu rencana permainan untuk mencapainya. Jadi 

                                                           
1 Siswanto Sutojo, Manajemen Pemasaran untuk Eksekutif Non-Pemasaran (Jakarta:  

Damar Mulia Pustaka, 2009), h. 1. 
2 Siti khotijah, Smart Strategy of “Marketing” Persaingan Pasar Global (Bandung: 

Alfabeta, 2004). h. 6. 
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dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pilihan rencana dan cara yang 

sistematis dari suatu perusahaan, organisasi atau unit bisnis tertentu 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditargetkan. 

b. Pengertian Marketing 

Marketing atau pemasaran menurut William J. Stanton adalah 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Pengertian 

pemasaran berkembang beriringan dengan perubahan zaman. Sedangkan 

menurut Warren J. Keegan pemasaran adalah sebagai salah satu area 

fungsional  dari sebuah bisnis, berbeda dari keuangan dan operasi.3 

Kotler juga mendefinisikan bahwa pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan 

pihak lain.4 Dari pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan 

marketing atau pemasaran adalah  suatu upaya  yang mengusahakan agar 

produk yang dipasarkan dapat diterima dan diminati oleh pasar. 

  

                                                           
3 Muhammad  Firdaus, dkk., Dasar & Strategi Pemasaran Syariah (Jakarta: Renaisan, 

2005), h.12. 
4 Philip Kotler,  Manajemen  Pemasaran    Edisi 1 (Jakarta: Ikrar    Mandiriabadi, 2002), h. 

9. 
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c. Pengertian Marketing Syariah 

Berangkat dari definisi pemasaran syariah yang telah disepakati 

oleh dewan World Marketing Association (WMA) dalam world 

marketing conference di Tokyo  April 1998, Hermawan Kertajaya 

mendefinisikan pemasaran syariah sebagai sebuah disiplin bisnis strategis 

yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan values 

dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam 

Islam.5 

Sedangkan kata kunci pemasaran menurut Syakir, marketing atau 

pemasaran syariah adalah bahwa dalam seluruh proses, baik proses 

penciptaan, proses penawaran maupun proses perubahan nilai (value), 

tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-

prinsip muamalah dalam Islam.6 Dari definisi para ahli di atas tentang 

pemasaran syariah maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran syariah 

atau marketing syariah adalah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan 

proses penciptaan, penawaran dan perubahan values dan seluruh 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah dalam Islam. Maka  

dapat disimpulkan pula bahwa strategi marketing syariah adalah sebagai 

disiplin bisnis strategis dalam upaya memasarkan produk tertentu  dalam  

mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditargetkan dengan cara-cara 

yang dibenarkan menurut syariat Islam. 

                                                           
5 Bayanuloh, op. cit., h. 1. 
6 Firdaus, op. cit., h.16.  
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2. Karakteristik, dan Praktik Marketing Rasulullah SAW 

Kegiatan  marketing  atau  pemasaran  seharusnya dikembalikan  

pada karakteristik  yang  sesungguhnya, sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  

Rasulullah.  Oleh  karena  itu  marketing  syariah menjadi penting bagi para 

tenaga pemasaran untuk melakukan penetrasi  pasar. Dalam  Islam terdapat  

sembilan  macam  etika  (akhlaq)  yang  harus  dimiliki oleh seorang tenaga 

pemasaran, yaitu:7 

a. Memiliki kepribadian spiritual (taqwa)  

b. Berkepribadian baik dan simpatik (shiddiq)  

c. Berlaku adil dalam bisnis (al’adl)  

d. Melayani nasabah dengan rendah hati (khitmah)  

e. Selalu menepati janji dan tidak curang (tahfif)  

f. Jujur dan terpercaya (al amanah)  

g. Tidak suka berburuk sangka (su’udzon)  

h. Tidak suka menjelek-jelekkan (ghibah)  

i. Tidak melakukan suap (riswah)  

Rasulullah  adalah  pelopor  bisnis  yang  menggunakan prinsip  

kejujuran serta  transaksi  bisnis  yang  adil  dan  sehat. Beliau  juga  tidak  

segan  mensosialisasikan  prinsip-prinsip bisnisnya dalam bentuk edukasi 

dan pernyataan tegas  kepada para  pebisnis  lainnya. Ada 4 karakteristik 

yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, sebagai berikut:8 

                                                           
7 Herry Sutanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), h. 67. 
8 Bayanuloh, op. cit., 22. 



15 
 

 
 

a. Teistis (Rabbaniyyah) 

Salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam 

pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang 

religius (dinniyah). Kondisi ini tercipta tidak karena keterpaksaan, tetapi 

dari kesadaran akan nilai-nilai religius, yang dipandang penting dan 

mewarnai aktivitas pemasaran agar tidak terperosok ke dalam perbuatan 

yang dapat merugikan orang lain. Jiwa seorang Marketer Syariah 

meyakini bahwa hukum-hukum syariat Islam yang teistis atau bersifat 

Ketuahanan ini adalah hukum yang paling adil, paling sempurna, paling 

selaras dengan bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk 

kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan 

kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan, karena merasa cukup 

akan segala kesempurnaan dan kebaikan. 

b. Etis (Akhlaqiyyah) 

Keistimewaan lain dari syariah marketing, selain karena teitis 

(rabbaniyyah), juga karena sangat mengedepankan masalah akhlak 

(moral, etika) dalam seluruh aspek kegiatannya, karena nilai-nilai moral 

dan etika adalah nilai yang bersifat universal, yang diajarkan oleh semua 

agama. 

c. Realistis (Al-Waqi’iyyah) 

Syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti 

modernitas, dan kaku. Syariah marketing adalah konsep pemasaran yang 

fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah Islamiah yang 
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melandasinya. Dalam tafsir hukum dan implementasinya terhadap 

marketing kontemporer, hal ini didasarkan pada kaidah fikih yaitu 

memudahkan urusan dan menghapus bahaya. Inilah yang membedakan 

syariat Islam dengan yang lainnya. 

d. Humanistis (Al-Insaniyyah)  

Keistimewaan syariah marketing yang lain adalah sifatnya yang 

humanistis universal, yaitu bahwa syariah diciptakan semata-mata untuk 

kebaikan manusia agar derajatnya dapat terangkat, sifat kemanusiaannya 

dapat terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat 

terkekang dengan panduan syariah. 

Sejak  abad  ke-7  Rasulullah  mengajarkan  kepada umatnya  

bagaimana  berdagang  yang  benar.  Beliau  sangat mengutamakan  perilaku  

jujur,  ikhlas,  profesionalisme,  silaturrahmi, murah hati. Praktik pemasaran 

Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut:9 

a. Segmentasi dan Targeting 

Segmentasi  dan  tergeting  dipraktikkan Rasulullah tatkala beliau  

berdagang  ke  negara  Syam,  Yaman,  Bahrain. Rasulullah  sangat  

mengenal  barang  apa  yang  disenangi oleh penduduk dan diserap oleh 

pasar setempat. Setelah mengenal  target  pasarnya  (targeting),  

Rasulullah menyiapkan  barang-barang  dagangan  yang  dibawa  ke 

daerah tersebut. Rasulullah  sangat  profesional  dan  memahami  dengan 

baik  segmentasi  dan  targeting  sehingga  dapat menyenangkan  hati  

                                                           
9 Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 358. 
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Khadijah,  yang  saat  itu  belum menjadi  istrinya.  Barang-barang  yang  

diperdagangkan Rasulullah  selalu  cepat  terjual,  karena  memang  

sesuai dengan segmen dan target pasarnya.  

b. Positioning 

Positioning  berarti  bagaimana  membuat  barang  yang 

dihasilkan memiliki keunggulan, disenangi, dan melekat di  hati  

pelanggan  dan  bisa  melekat  dalam  jangka  waktu lama.  Positioing  

Rasulullah  yang  sangat  mengesankan dan  tidak  terlupakan  oleh  

pelanggan  merupakan  kunci kenapa Rasulullah menjadi pebisnis yang 

sukses. Beliau menjual  barang-barang  asli  yang  memang  original  dan 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

c. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)  

Bauran pemasaran merupakan  suatu  strategi  pemasaran  untuk  

melayani pelanggan  dengan  cara  yang  memuaskan  melalui product, 

price, place, dan promotion (4P).  

1) Produk (Product) 

Rasulullah  dalam  praktik  elemen  produk  selalu menjelaskan  

kualitas  barang  yang  dijualnya. Kualitas  yang  dipesan  oleh  

pelanggan  selalu  sesuai dengan  barang  yang  diserahkan.  

Seandainya  terjadi ketidak cocokkan,  beliau  mengajarkan  bahwa  

pada pelanggan ada hak khiyar, dengan cara membatalkan jual beli. 
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2) Harga (Price) 

Dalam  ajaran  syariah  tidak  dibenarkan  mengambil 

keuntungan  sebanyak-banyaknya,  tapi  harus  dalam batas kelayakan. 

Tidak boleh melakukan perang harga  dengan  niat  menjatuhkan  

pesaing,  tapi bersainglah  secara  fair,  membuat  keunggulan dengan  

menampilkan  sesuatu  yang  berbeda  dalam kualitas dan layanan 

yang diberikan. 

3) Lokasi/Distribusi (Place) 

Perusahaan  memilih  saluran  distribusi  atau  tempat 

menetapkan  bisnis.  Dalam  pespektif  Barat,  para penyalur  produk  

berada  di  bawah   pengaruh produsen,  atau  bahkan  sebaliknya  para  

penyalur dapat  melakukan  tekanan-tekanan,  yang  mengikat kaum 

produsen, sehingga kaum produsen tidak bisa lepas dari ikatan 

penyalur. Rasulullah  melarang  orang-orang  atau  perantara 

memotong  jalur  distribusi  dengan  melakukan pencegatan  pedagang  

dari  desa  yang  ingin  menjual barangnya ke  kota. Mereka dicegah di 

pinggir kota dan  mengatakan  bahwa  harga  barang  bawaan mereka  

sekarang  harganya  jatuh,  dan  lebih  baik barang itu dijual kepada 

mereka yang mencegah, hal tersebut sangat tidak diperbolehkan oleh 

Rasulullah.  

4) Promosi (Promotion) 

Banyak pelaku bisnis menggunakan teknik promosi dengan 

memuji-muji barang atau produknya bahkan ada  yang  
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mendiskreditkan  produk  saingan.  Tidak boleh  mengatakan  bahwa  

modal  barang  ini  mahal yang  menjadikan  harga  tinggi,  praktik  

tersebut sangat dilarang oleh Rasulullah. 

3. Etika Bisnis Syariah 

Parameter etik ekonomi-bisnis syariah mengacu pada dua domain, 

yaitu domain hukum (syariah) yang terkait dengan benar-salah, dan domain 

etik (akhlak/adab) yang terkait dengan baik-buruk. Dapatlah dikatakan 

bahwa etik melampaui hukum, dan karenanya tidak mungkin etik ekonomi-

bisnis dapat ditegakkan tanpa menegakkan aturan hukum (syariah) yang 

terkait benar salahnya suatu pemikiran/gagasan dan tindakan ekonomi-

bisnis. Berikut beberapa ajaran terkait ekonomi-bisnis:10 

a. Etika bersifat memberdayakan 

Salah satu ajaran agama terkait ekonomi adalah membantu pihak 

yang lemah. 

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 280 menerangkan: 

                    

             

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 

maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih 

baik bagimu, jika kamu mengetahui.”11 

 

                                                           
10 Erni Trisnawati Sule, dan Muhammad Hasanudin, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: 

Refika Aditama, 2016), h. 53. 
11 Al-Qur’an Digital, Al-Qur’an in Word  Indonesia Versi 1.3,  QS. Al-Baqarah  Ayat 280. 
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Ayat di atas menerangkan bahwa pihak yang memiliki piutang 

dianjurkan untuk memberi solusi  kepada pihak yang memiliki utang 

dapat memperoleh keringanan (maisara). Dalam konteks membantu 

pihak lain yang pendekatannya adalah ibadah maliyah (akad tabarru’), 

maka menolong pihak lain dapat dilakukan melalui zakat, hibah, infaq, 

sedekah atau aqad tabarru’ lainnya. 

b. Etika pembayaran upah 

Dalam hal aqad ijarah, terdapat dua ajaran yang terkait dengan 

akhlak, yaitu ajaran tentang ta’jil (bersegera) dalam pembayaran upah 

(ujrah), mu’jir (pengusaha/pengupah) dianjurkan untuk segera membayar 

upah kepada musta’jir/ajir (kuli/buruh), ajaran tersebut bersumber dari 

hadits riwayat imam Ibn Majah dan imam al-Baihaqi.12 

c. Etika jual-beli (utang-piutang) 

Terdapat tiga domain penting, yaitu etik terkait penjualan, etik 

terkait  pembelian, dan etik terkait penagihan utang. Rincian 

penjelasannya adalah:13 

1) Santun dalam melakukan penjualan barang (al-samahah fi al-bai’) 

terkait dengan tiga hal: obyek jual-beli (al-sil’ah), harga (al-tsaman), 

keuntungan (al-ribh). Tiga hal tersebut dirincikan sebagai berikut: a) 

pembeli tidak meminta/menuntut tambahan/kelebihan (sunda: emboh 

[melebihi kiloan/takaran]) atas obyek yang diperjualbelikan; b) 

pembeli tidak meminta penjual (untuk menjelaskan harga pembelian 

                                                           
12 Sule, op. cit., h. 54. 
13 Ibid., h. 56. 
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pada waktu penjual belanja [kecuali jual-beli amanah, bai’ al-

amanah]); c) pembeli tidak menuntut agar penjual tidak mengambil 

keuntungan yang tinggi; dan d) pembeli tidak banyak bercakap 

(bicara) pada saat melakukan tawar-menawar; tapi pembeli dalam 

melakukan jual-beli harus didasarkan atas penghormatan/penghargaan 

(kepada penjual), ridha/rela atas keuntungan yang diterima penjual, 

dan sedikit bercakap (berkata). 

2) Santun dalam melakukan pembelian barang (al-samahah fi al-syira’), 

yaitu: a) calon pembeli tidak diperkenankan melakukan tindakan yang 

termasuk licik/curang dengan menginformasikan rendahnya 

kualitas/obyek yang ditawarnya karena calon pembeli termasuk orang 

kaya sementara penjual termasuk orang miskin; b) calon pembeli tidak 

diperkenankan menanyakan harga yang menunjukan tidak jelasnya 

niat, apakah berniat membelinya atau tidak; c) calon pembeli tidak 

diperkenankan mengabaikan (baca: melambat-lambatkan) calon 

penjual sehingga terganggu untuk menawarkan barang dagangannya 

kepada pihak lain; dan d) calon pembeli banyak membulak-balik 

barang dagang yang ditawarnya terutama setelah jelas/teruji 

perubahan dan hakikat/kualitas barang yang akan dbelinya.  

3) Santun dalam melakukan penagihan utang (al-samahah fi al-iqtidha’); 

yaitu: a) penagih utang sebaiknya melakukan penagihan utang/haknya 

secara terus-menerus (baca: diingatkan secara berkelanjutan/bertahap) 

tanpa melakukan kekerasan; b) penagih utang sebaiknya 
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memperhatikan kondisi pihak yang berutang, apabila pihak yang 

berutang dalam kesulitan, maka berilah kemudahan dan penangguhan; 

c) penagih sebaiknya tidak melakukan penagihan utang di hadapan 

umum atau tersaksikan pihak lain, sehingga terdengar/diketahui oleh 

pihak luar; d) penagih sebaiknya tidak menyakiti pihak yang berutang  

baik dalam bentuk perkataan  maupun perbuatan; e) penagih 

sebaiknya tidak menagih utang pada saat yang berutang sedang 

istirahat (sebaiknya jam kerja); dan f) penagih sebaiknya melakukan 

penagihan utang secara kekeluargaan, tidak membawanya ke 

pengadilan tanpa tahapan musyawarah-mufakat yang menguntungkan 

semua pihak. 

4) Santun dalam melakukan pembayaran utang (al-samahah fi al-

qadha’); yaitu: a) pihak yang berutang sebaiknya menunaikan 

kewajibannya (baca: membayar utangnya) dengan baik; sebelum 

waktunya atau tepat pada waktunya sesuai perjanjian; dan tidak 

mengurangi kuantitas/kualitasnya daripada uangnya; b) pihak yang 

berutang sebaiknya bersifat kooperatif sehingga tidak menyulitkan 

penagih; c) pihak yang membayar utang sebaiknya melakukan 

pembayaran utang disertai dengan ucapan syukur (kepada Allah 

secara vertikal) dan terima kasih secara horizontal, dan mendoakan 

pihak yang menagih serta meminta agar penagih mendoakannya agar 

diberi  kemudahan oleh Allah dalam membayar utangnya; dan d) 

pihak yang membayar utang sebaiknya melakukan pembayaran utang 
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disertai hadiah apabila pihak yang membayar utang termasuk orang 

yang berkecukupan. 

d. Jujur dalam pemasaran 

Sikap jujur merupakan ajaran penting dalam kegiatan muamalah 

maliyah, karena jujur akan melahirkan ketenangan, dan kebohongan 

bersifat sebaliknya yaitu akan melahirkan keraguan. Maka dalam 

melakukan pemasaran barang sebaiknya hindari hal-hal berikut:14 

1) Khinayah adalah penjelasan yang tidak sesuai dengan yang 

sebenarnya dari penjual kepada pembeli mengenai harga modal. 

2) Taghrir yaitu membujuk pihak lain dengan ucapan atau perbuatan 

yang bohong untuk menarik simpatik; tagrir dapat berupa manipulasi 

harga (tagrir fi al-si’ri), dan manipulasi kualitas barang (tagrir fi al-

washfi). 

3) Tadlis yaitu penjual menyembunyikan kecacatan mabi’ untuk 

mengelabui pembeli seolah-olah mabi’ tersebut tidak cacat. 

4) Tadlis fi al-bai’ al-murabahah yaitu kebohongan/ketidakjujuran pihak 

penjual terkait harga perolehan dalam aqad murabahah kepada 

pembeli (musytari). 

5) Ghisysy merupakan salah satu bentuk tadlis; yaitu penjual 

menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan mabi’ serta 

menyembunyikan kecacatannya. 

                                                           
14 Ibid., h. 57. 
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6) Tanajusy/Najsy adalah tindakan menawar barang yang dilakukan oleh 

calon pembeli dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak 

bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak 

yang berminat membelinya. 

7) Muqamarah adalah pratik pemasaran jasa yang penjelasan informasi 

mengenai jasa tersebut melebihi kualitas atau kuantitas yang 

sebenarnya dengan harapan akan diperoleh keuntungan yang sebesar-

besarnya yang bersifat untung-untungan. 

8) Ighra’ adalah suatu promosi yang dilakukan oleh perusahaan/agen 

dengan janji memberikan suatu keuntungan (berupa bonus/komisi) 

yang berlebihan yang menjadi daya tarik luar biasa sehingga 

menjadikan seseoramg lalai terhadap kewajibannya demi memperoleh 

bonus/komisi atau keuntungan yang dijanjikan. 

9) Talbis adalah menyembunyikan kecacatan dengan cara menampakkan 

kelebihan-kelebihan (idzhar al-bathil fi shurah al-haqq). 

10) Kitman adalah tindakan menyembunyikan dengan sengaja suatu 

informasi mengenai obyek aqad yang semestinya diketahuin pihak 

lain dalam aqad. 

e. Etika kontemporer 

Etika dalam perspektif bisnis kontemporer pada umumnya 

diimplementasikan ke dalam peraturan terkait tatakelola perusahaan yang 

baik. Di antaranya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 

30/POJK.05/2014 tentang Tatakelola Perusahaan yang Baik bagi 
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Perusahaan Pembiayaan. Sekedar memulai, pada bagian ini dijelaskan 

prinsip tatakelola yang baik didasarkan pada empat prinsip berikut:15 

1) Keterbukaan (transfarency); keterbukaan dalam proses pengambilan 

keputusan, penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, 

yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Akuntabilitas (accountability); kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan 

dapat berjalan secara transfaran, wajar, efektif, dam efisien. 

3) Pertanggungjawaban (responsibility); kesesuaian pengelolaan 

perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

nilai-nilai etika serta standar, prinsif dan penyelenggaraan usaha yang 

sehat. 

4) Kemandirian (independency); keadaan perusahaan yang dikelola 

secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan 

dan pengaruh atau tekanan pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta 

standar, prinsif dan penyelenggaraan usaha yang sehat. 

5) Kesetaraan dan kewajaran (fairness); kesetaraan, keseimbangan, dan 

keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang 

timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
15 Ibid., h.58. 



26 
 

 
 

berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsif dan penyelenggaraan 

usaha yang sehat. 

Pada prinsipnya prinsip tatakelola yang baik diturunkan pada 

dokumen yang kadang-kadang disebut code of conduct atau kode etika; 

yang implementasinya dikawal oleh Dewan Kehormatan yang dibentuk 

oleh institusi tertentu.16 

4. Bersaing Secara Syariah 

Melihat  dunia  perdagangan  (persaingan  bisnis),  Islam sebagai  

salah  satu aturan  hidup  yang  khas,  yang  telah memberikan aturan-aturan 

yang jelas dan rinci tentang hukum dan  etika  persaingan,  serta  telah  

disesuaikan  dengan  ajaran-ajaran  Islam.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  

menghindari adanya  persaingan-persaingan  yang  tidak  sehat.  Ada  tiga 

unsur  yang  harus  dicermati  dalam  membahas  persaingan bisnis menurut 

Islam, sebagai berikut:17 

a. Pihak-pihak yang bersaing  

Dalam dunia bisnis manusia merupakan faktor terpenting sebagai  

pengendali  persaingan  bisnis.  Manusia  sebagai pebisnis  yang  

menjalankan  roda  yang  dikuasai  sesuai dengan  cara  dan  metode  

yang  telah  dimiliki.  Bagi seorang muslim, bisnis merupakan salah satu 

bagian dari bekerja  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  dan 

mengembangkan  harta  kepemilikannya.  Bisnis  adalah salah  satu  jalan  

                                                           
16 Ibid. 
17 Johan Arifin, Etika Bisnis Islam (Semarang: Walisongo Pers, 2009), h. 97. 
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rezeki  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT, maka  seorang  muslim 

dilarang  untuk  takut  kekurangan rezeki  atau  kehilangan  rezeki  

dengan  anggapan  bahwa rezekinya  telah  diambil  oleh  para  pesaing.  

Hal itu tidak dibenarkan,  karena  keyakinan  akan  rezeki  hanya  datang 

dari  Allah  SWT.  Para  pebisnis  diharuskan  untuk senantiasa  bersikap  

tawakkal  dalam  usahanya.  Dengan cara  ini  akan  menimbulkan  

dampak  positif  yang menjadikan  para  pebisnis  muslim  selalu  

menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah SWT.  

b. Cara bersaing  

Dalam pandangan Islam berbisnis merupakan bagian dari 

muamalah.  Oleh  karena itu,  bisnis tidak  bisa  dilepaskan dari  hukum-

hukum  serta  aturan-aturan  yang  mengatur muamalah.  Persaingan  

bebas  yang  menghalalkan berbagai  cara  adalah  satu  praktik  yang  

bertentangan dengan hukum Islam, dan harus ditinggalkan. Persaingan 

yang  harus  tetap  dijalankan  yaitu  bersaing  secara  sehat dan  tidak  

saling  menjatuhkan  barang  atau  produk  yang diperjual belikan oleh 

para pesaing. Dalam hal berbisnis Rasulullah telah memberikan banyak 

tuntunan  bagaimana  bersaing  dengan  baik.  Rasulullah tidak  pernah  

sekalipun  melakukan  usaha  untuk menghancurkan  para  pesaingnya,  

namun  Rasulullah melakukan  bisnis  dengan  cara  memberikan  

pelayanan terbaik.  Beliau  selalu  berlaku  jujur  dalam  menawarkan 

semua barang dagangannya.  
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c. Produk yang dipersaingkan   

Islam  menegaskan  bahwa  barang  atau  produk  yang 

dipersaingkan  harus  mempunyai  keunggulan. 

5. Persaingan Usaha 

Menganggap bahwa economies of scale menyebabkan segala sesuatu 

yang mendekati persaingan sempurna tidak mungkin dalam banyak industri, 

struktur pasar yang lazim cenderung akan menjadi satu dengan sejumlah 

kecil penjual besar (mungkin hanya satu) menghadapi sejumlah besar 

pembeli kecil. Pemikiran ekonomi tradisional mengusulkan bahwa beberapa 

bentuk campur tangan mungkin diperlukan dalam pasar seperti itu untuk 

mencegah atau mengendalikan penyalahgunaan dominasi-kebijakan 

persaingan (anti trust) yang efektif, peraturan atau pemilikkan umum. 

Mereka yang memperebutkan supremasi kekuatan pasar cenderung akan 

menganggap ketiga hal itu dengan cemas, dan akan dengan cepat merangkul 

teori kemampuan memperebutkan pasar yang muncul, yang menawarkan 

pandangan lain dari dilema ini.18 

Persaingan  merupakan  keadaan  ketika  organisasi  berperang atau 

berlomba untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan seperti 

konsumen,  pangsa  pasar,  peringkat  survei,  atau  sumber  daya  yang 

dibutuhkan. Persaingan  adalah  inti  dari  keberhasilan  atau  kegagalan 

perusahaan,  persaingan  menentukan  ketetapan  aktivitas  perusahaan yang 

dapat menyokong  kinerjanya, seperti inovasi, budaya kohesif atau 

                                                           
18 Frank Fishwick, Strategi Persaingan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1995), h. 36. 
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pelaksanaan yang baik. Usaha  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  

dengan tujuan  memperoleh  hasil  berupa  keuntungan,  upah,  atau  laba  

usaha. Persaingan  usaha  adalah  sistem  persaingan  yang  berlandaskan  

pada pemikiran  kebebasan  individual  di  mana  kebebasan  ini  hanya  

dapat dipahami secara negatif, yaitu tidak ada  sama sekali paksaan dari 

pihak negara dan tidak dapat ditentukan secara positif. 

Kegiatan pemasaran (marketing) yang merupakan kegiatan 

menyalurkan barang dan jasa mulai dari produsen hingga ke tangan 

konsumen. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan mendasar yang 

melingkupi kegiatan pemasaran (marketing); mulai dari apa yang 

dipasarkan, siapa yang memasarkan, hingga bagaimana barang dan jasa 

dipasarkan melalui kegiatan fungsi-fungsi marketing seperti pembelian, 

penjualan, pengangkutan, dan sebagainya. Setelah barang dan jasa 

didistribusikan ke tangan konsumen, maka konsumen akan membuat 

beberapa pertimbangan, yaitu:19 

1. Attention, artinya perhatian terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. 

2. Interest, timbulnya minat untuk mengetahui lebih lanjut tentang barang 

dan jasa yang ditawarkan. 

3. Desire, yaitu keinginan yang muncul setelah tertarik dengan barang dan 

jasa yang ditawarkan, keinginan diawali dengan perhatian dan 

mengamati lebih dalam sehingga ingin mencoba barang dan jasa yang 

ditawarkan. 

                                                           
19 Lukman Nurhisam, Etika Marketing Syariah, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan 

Syariah, 2017, 175. 
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4. Action, yaitu tindakan yang timbul dikarenakan sudah matang dalam 

pertimbangannya memilih barang dan jasa yang telah ditawarkan untuk 

kemudian dibayar, selanjutnya dikonsumsi atau dipakai. 

5. Satisfaction, setelah barang dikonsumsi dan digunakan, lebih lanjut 

dengan timbul perasaan puas atau tidak puas oleh konsumen setelah 

menggunakan atau memakai barang dan jasa yang sebelumnya dibeli. 

Hal ini merupakan balikan (ater sales/input/feedback) yang diperoleh 

perusahaan yang menawarkan barang dan jasa. 

Aktivitas dalam pemasaran merupakan suatu kegiatan yang 

produktif. Produktif dalam artian segala kegiatan yang meningkatkan 

kegunaan  maupun  nilai guna suatu barang dan jasa.  Berikut ada beberapa 

kegunaan  yang timbul dari adanya kegiatan pemasaran oleh perusahaan: 

1. Kegunaan waktu (time utility), berarti nilai dari suatu barang dan jasa 

akan meningkat apabila ada tenggang waktu. 

2. Kegunaan tempat (place utility), timbul apabila barang berpindah tempat 

dari daerah kelebihan barang dan jasa (surplus) ke daerah yang 

kekurangan (deficit). 

3. Kegunaan milik (posession utility/ownership utility), artinya barang dan 

jasa akan semakin bermanfaat apabila terjadi perpindahan kepemilikan 

dari penjual kepada pembeli. Kegunaan milik sangat penting untuk 

kegiatan marketing yang dilakukan oleh proodusen atau perusahaan, 

walaupun  sudah teradi kegunaan waktu maupun kegunaan tempat tetapi 
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jika tidak teradi adanya perpindahan kepemilikan maka belum terjadi 

pemasaran (marketing). 

Konsumen merupakan titik akhir dari tujuan kegiatan pemasaran 

yang sangat diharapkan akan membeli produk barang dan jasa dengan 

perasaan puas. Istilah memuaskan (satisfaction) merupakan kata kunci dari 

keberhasilan dari pemasaran (marketing). Sebab jika konsumen tidak 

merasa puas atas barang dan jasa yang dibeli, maka pembelian tidak akan 

pernah terjadi, dampaknya adalah pemasaran akan gagal, sehingga akan 

mengakibatkan kerugian bagi produsen atau perusahaan yang menjual 

barang dan jasa. 

6. Waralaba20 

a. Pengertian Waralaba 

Secara  umum,  waralaba  adalah  hak  untuk  mendistribusikan 

barang  atau  jasa  kepada  konsumen  yang  mana  hak  tersebut  

diberikan secara langsung oleh pemilik merek  (franchisor)  kepada 

individu atau kelompok,  yang  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  penerima  

waralaba (franchisee) dengan ketentuan-ketentuan tertentu.21 

Sementara,  menurut  PP  RI  No.  42  tahun  2007  tentang 

waralaba  (hasil  revisi  atas  PP  No.  16  Tahun  1997  dan  Keputusan 

Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  259/MPR/Kep/7/1997 

tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha 

                                                           
20

 Akifa P. Nayla, Komplet Akuntansi Untuk UKM dan Waralaba (Yogyakarta: Laksana, 

2014), h.150. 
21 Ibid., h. 148 
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waralaba), waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perorangan  

atau  badan  usaha  terhadap  sistem dengan  ciri  khas  usaha  dalam  hal 

memasarkan  barang  atau  jasa  yang  telah  terbukti  hasil  dan  dapat 

dimanfaatkan  atau  digunakan  oleh  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian 

waralaba. Franchise  (waralaba)  adalah  suatu  pengaturan  perjanjian  di 

mana  seorang  pemilik  bisnis  (franchisor)  memperbolehkan  pemilik 

bisnis  lain  (franchisee)  memakai  merek  dagangnya,  nama  dagangnya 

atau hak ciptanya, dalam kondisi tertentu. Setiap waralaba menjalankan 

operasi bisnisnya secara mandiri dan biasanya dimiliki oleh pengusaha 

perseorangan. 

b. Kriteria Waralaba 

Apabila  dilihat  dari  model  usahanya,  waralaba  memiliki 

kriteria-kriteria sebagai berikut : 

1) Bermodal besar 

Waralaba  adalah  jenis  usaha  yang  bermodal  besar.  

Waralaba harus  membeli  merek  sekaligus  sistem  usaha,  di  mana 

merek tersebut  telah  dikenal  luas  oleh  pasar.  Sistem  usaha  ini 

dimungkinkan akan sangat menjanjikan bila dijalankan. Di Indonesia 

sendiri  banyak  sekali  waralaba  yang  bermodal  besar,  diantaranya: 

ayam  bakar  Wong  Solo,  Mc  Donald’s,  Indomart,  KFC  (kentucky  

fried chicken), dan sebagainya. 

Tidak hanya itu dewasa ini sudah banyak bermunculan usaha 

waralaba, bahkan telah memasuki pelosok-pelosok pedesaan. Bisnis 
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waralaba yang berkembang di Indonesia ada Minimarket seperti 

Indomart dan Alfamart, Minimarket, Supermarket dan Hypermarket 

seperti Carrefour, Hypermart, Giant, dan lain-lain. 

2) Memiliki sistem yang sangat menjanjikan 

Setiap  waralaba  yang  telah  memiliki  sertifikat  merek  

secara resmi,  baik  nama  usaha maupun  bahan  baku  yang  

digunakan,  bisa dipastikan memiliki sistem yang sangat menjanjikan. 

Sistem ini telah teruji  secara  bertahun-tahun  dan  terbukti  dapat  

mendatangkan keuntungan  besar  bagi  pemiliknya.  Maka,  tidak  

heran  bila  seorang pakar waralaba Andi Nugroho dari Indonesia 

mengatakan, “Belilah waralaba, maka dijamin anda pasti kaya” 

3) Memiliki laporan keuangan yang accountable 

Waralaba  yang  baik  pasti  memiliki  laporan  keuangan  yang 

accountable.  Laporan keuangan ini kebanyakan dibuat oleh akuntan 

publik  yang  dipekerjakan  dari  dalam  oleh  pihak  pewaralaba 

(franchisor).  Fungsi  utama  dari  laporan  keuangan  adalah  untuk 

menunjukkan  laba  usaha  dari  transaksi-transaksi  keuangan  yang 

terjadi setiap hari kepada pembeli waralaba. 

4) Memberlakukan standard operational procedure (SOP) 

Waralaba biasanya memberlakukan SOP  (standard 

operational procedure)  dalam hal menjaga rasa, warna, tampilan, 

penyajian, dan pelayanan barang  atau  jasa  yang  dijual.  SOP  

bertujuan  untuk menciptakan  kesamaan  standar  kualitas  rasa,  
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tampilan,  penyajian, dan pelayanan diantara cabang-cabang waralaba 

yang sejenis. 

5) Menyediakan pelatihan karyawan sampai mahir 

Waralaba  biasanya menyediakan  pelatihan  karyawan  sampai 

mahir.  Tujuan  utama  dari  pelatihan  ini  adalah  untuk  menjaga  

agar usaha  waralaba  yang dijalankan  tidak  keluar  dari  sistem,  

sehingga kembali  modal  cepat dan  dapat  memberikan  keuntungan  

yang konsisten bagi pembeli waralaba setiap bulannya. 

6) Menyediakan  peralatan  dan  bahan  makanan  dengan  kualitas 

terbaik 

Hampir  bisa  dipastikan  bahwa  semua  waralaba  

menyediakan peralatan  dan  bahan  makanan  dengan  kualitas  

terbaik,  terlebih waralaba  yang  masuk  dalam  daftar  waralaba  

terbaik.  Hal  ini bertujuan  agar  pembeli  waralaba  tidak  perlu  ribet  

setelah  membeli waralaba.  Selain  itu,  bertujuan  untuk  

mengoptimalkan  omzet  dan keuntungan, karena kualitas barang atau 

jasa yang dijual senantiasa terjaga. 

  

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan dilakukannya 

penelitian ini diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laela Saadah, tahun 2018, dengan judul 

“Analisis  Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi 
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Kasus pada Onlineshop Basis Svhent Cirebon)”. Dalam  penelitiannya 

dihasilkan  bahwa  jual beli online di Onlineshop Basis Svhent Cirebon 

sesuai dengan ekonomi Islam walaupun terdapat permasalahan seperti 

terdapat kecacatan pada barang setelah pembayaran dilakukan, namun pihak 

Basis Svhent Cirebon tetap akan bertanggungjawab dengan memberikan 

khiyar. Maka kegiatan jual beli di Onlineshop Basis Svhent Cirebon 

diperbolehkan dan sah karena tidak melakukan penipuan.22  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eriza Yolanda Maldina, tahun 2016, dengan 

judul “Strategi Pemasaran Islami dalam Meningkatkan Penjualan pada 

Butik Calista”.  Dalam penelitiannya dihasilkan bahwa Butik Calista telah 

menerapkan teori dan konsep strategi pemasaran Islami, dan telah 

menjalankan konten Islami yang terdiri atas tiga hal pokok, yaitu; penerapan 

karakteristik pemasaran Islami, penerapan etika bisnis Islami, dan 

mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW, berdasarkan sifat 

Nabi Muhammad SAW yaitu; Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh.23 

3. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suindrawati,  tahun  2015,  dengan  judul  

penelitian  “Strategi Pemasaran Islami dalam Meningkatkan Penjualan”.  

Dalam  penelitiannya  dihasilkan  bahwa  toko Jesy Busana muslim selain 

menerapkan teori dan konsep strategi pemasaran konvensional, juga 

menerapkan strategi pemasaran Islami. Karakteristik pemasaran Islami yang 

                                                           
22 Laela Saadah, “Analisis  Jual Beli Online ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Kasus pada Onlineshop Basis Svhent Cirebon)”, Skripsi pada Institut Agama Islam Bunga Bangsa 

Cirebon, (Cirebon:_, 2018,), h, 62, tidak dipublikasikan. 
23 Eriza Yolanda Maldina, “Strategi Pemasaran Islami dalam Meningkatkan Penjualan pada 

Butik Calista”, Skripsi pada UIN Raden Fatah Palembang, (Palembang:_, 2016,), h. 61, tidak 

dipublikasikan. 
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diterapkan toko Jesy Busana Muslim adalah Ketuhanan (Tauhid), Akhlak, 

Realistis, 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 tinggi, dan jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, 

produk yang dapat memuaskan masyarakat.24  

 

C. Kerangka Berfikir 

Strategi marketing syariah merupakan  seni memasarkan produk.  

Berdasarkan dari definisi pemasaran syariah yang telah disepakati oleh dewan 

World Marketing Association (WMA) dalam World Marketing Conference di 

Tokyo  April 1998, Hermawan Kertajaya mendefinisikan pemasaran syariah 

sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, 

penawaran dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, 

yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip 

muamalah dalam Islam.25 

Strategi marketing syariah  inilah sesungguhnya yang menjadi nilai-

nilai utama  organisasi.  Dalam  implementasi  selanjutnya,  nilai-nilai  Islam  

ini akan  menjadi  payung  strategis  hingga  taktis  seluruh  aktivitas  

organisasi. Sebagai kaidah berpikir, aqidah,  dan syariah difungsikan sebagai 

asas atau landasan  pola  pikir  dan  berkreativitas,  sedangkan  sebagai  kaidah  

                                                           
24 Suindrawati, ”Strategi Pemasaran Islami dalam Meningkatkan Penjualan”, Skripsi pada 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang:_,2015,), h. 86, tidak dipublikasikan. 
25 Bayanuloh, op. cit., 1. 
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amal, syariah  difungsikan  sebagai  tolak  ukur  kegiatan  organisasi.  Tolak  

ukur syariah  digunakan  untuk  membedakan  aktivitas  yang  halal  dan  

haram. Hanya  kegiatan  yang  halal  saja  yang  dilakukan  seorang  muslim.  

Sementara  yang  haram  akan  ditinggalkan  semata-mata  untuk  menggapai 

keridhaan Allah SWT. 

Adapun  bentuk  kerangka  berpikir  dalam  penelitian  ini  adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 1. Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

Suatu  bisnis  untuk memenangkan persaingan bisnis   perlu adanya  

strategi,  baik  dalam  bisnis  menengah,  atas  ataupun  internasional. Strategi  

akan  memberikan  gambaran dan menjadi pedoman  untuk  bisa memenangkan  

persaingan  usaha,  bahkan  melakukan pengembangan ke bisnis-bisnis lainnya. 

Bisnis yang menerapkan strategi marketing syariah dengan tepat seharusnya 

dapat bertahan lama dalam menjalankan usahanya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.1 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di 

lapangan.2 Sifat dari penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitik 

yaitu bertujuan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dalam 

penelitian mengenai strategi marketing syariah Toserba Mitra Indah Beber, 

kemudian memberikan penilaian terhadap objek penelitian mengenai 

kemampuan Toserba Mitra Indah Beber dalam menghadapi persaingan bisnis 

waralaba. 

Penelitian ini berupa studi kasus (case studies), yaitu hasil penelitian 

hanya berlaku untuk tempat yang akan penulis teliti tidak berlaku untuk tempat 

lain. Peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, 

                                                           
1 Lexy  J. Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2017), h. 6. 
2 Ibid., h. 26. 
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kejadian, proses, aktifitas, terhadap satu atau lebih orang.3 Suatu kasus terikat 

oleh waktu dan aktifitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara 

mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan 

dalam waktu yang berkesinambungan. Waktu pengumpulan data sangat erat 

dengan cara pengumpulan data, petugas dan lokasi, sehingga harus 

diperhitungkan dengan baik.4 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Toserba Mitra Indah Beber yang beralamat 

di Jalan Raya Beber No. 59 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. 

Waktu pelaksanaan penelitian membutuhkan 6 bulan terhitung mulai dari 

tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Maret 2019.  

 

C. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain,5 

Sumber data utama atau sebagai data primer dalam penelitian ini adalah semua 

data dan informasi yang diperoleh dari para Informan yang dianggap paling 

mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti, yaitu 

mengenai strategi marketing syariah Toserba Mitra Indah Beber dalam 

menghadapi persaingan bisnis waralaba. 

                                                           
3 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 39. 
4 Boy S. Sabarguna,   Analisis Data  pada  Penelitian  Kualitatif    (Jakarta: UI-Press, 

2006), h.40. 
5 Lexy  J. Moleong, op. cit., h. 157. 
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Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap 

data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan sebagai data tambahan 

atau disebut data sekunder. Peneliti akan mengeksplorasikan data yang 

berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan.6  

1. Observasi 

Observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar 

yang sedang diteliti. Penelitian menggunakan metode observasi untuk 

mengetahui secara langsung mengenai strategi marketing syariah Toserba 

Mitra Indah Beber dalam menghadapi persaingan bisnis waralaba. 

  

                                                           
6 Sugiyono, op. cit. h. 376. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertantu.7 Metode ini 

mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, 

mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung dari 

seseorang atau Informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.8 Sesuai 

dengan rencana yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, maka 

pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang diwawancarai. Dengan wawancara ini 

kreatifitas pewawancara sangat diperlukan. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman 

seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, 

dan lain sebagainya.9 Teknik dokumentasi membantu peneliti 

mengumpulkan data-data diperlukan dalam penelitian berupa data 

dokumentasi yang terdapat di tempat atau lokasi penelitian.  

  

                                                           
7 Lexy  J. Moleong, op. cit., h. 186. 
8 Ibid., h. 132. 
9 Sugiyono, op. cit., h. 396. 
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4. Triangulasi  

Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada.10 Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dan sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Objek dalam 

pengambilan triangulasi data penelitian ini adalah 3 kelompok yaitu: a). 

Pemilik yang juga berperan sebagai Kepala Toko, b). Karyawan toko, c). 

Beberapa konsumen atau pelanggan di Toserba Mitra Indah Beber. 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga mudah difahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.11 Analisis  data  dalam penelitian  kualitatif dimulai dari reduksi 

data, kategorisasi data, sintesis, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukakan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai penelitian.12 

                                                           
10 Sugiyono,  Metode penelitian  kuantitatif,  kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 241.  
11 Ibid., h. 244.   
12 Tim Fakultas IAI Bunga Bangsa Cirebon, Pedoman Penulisan Skripsi (Cirebon: IAI 

Bunga Bangsa Cirebon, 2018), h. 41. 
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Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. 

Teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat 

mendekripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, 

dengan menunjukan bukti-buktinya. Teknik ini digunkan untuk 

mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil 

wawancara, observasi, dokumentasi di Toserba Mitra Indah Beber. Teknik 

deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara (1) reduksi 

data atau penyederhanaan (data reduction), (2) paparan/sajian data (data 

display), dan (3) penarikan kesimpulan. 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan 

dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, 

menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo.13 

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam 

bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat 

dipahami maknanya. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah langkah 

terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus 

menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. 

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara 

induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat 

khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi 

                                                           
 13 Ibid., h. 247.   
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model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. 

Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses 

penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian 

mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. 

 

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji 

validitas dan reliabilitas. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi uji credibility (validitas internal), transferabilitas (validitas external) 

dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas).14 

1. Kredibilitas  

Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif anatara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisis kasus negative dan memberceck. 

2. Transferabilitas 

Data hasil penelitian harus dapat difahami oleh orang lain sehingga 

ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Maka laporan 

harus memberikan uraian yang rinci jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

3. Dependability 

Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat 

mengulangi atau merepleksi proses penelitian tersebut. Uji Dependability 

                                                           
 14 Ibid., h. 270.   
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dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, dimulai 

dengan bagaimana peneliti menentukan masalah, memasuki lapangan, 

menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan keabsahan 

data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukan oleh peneliti.15 

4. Konfirmabilitas 

Menguji Konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan.16 Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari 

proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi 

standar komfirmability, yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan 

kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan 

dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan 

membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak 

berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih 

objektif.  

                                                           
15 Ibid., h. 277.  
16 Ibid 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Profil Umum Toserba Mitra Indah 

Toserba  Mitra Indah yang berlokasi di Jalan Raya Beber No. 59 

Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon berdiri sejak tahun 2007. 

Toserba Mitra Indah merupakan kepemilikan kedua Bapak H. Subandi 

setelah pendirian Toserba pertamanya di jalan raya Luragung Desa 

Luragung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan. Untuk memperluas 

wilayah pasarnya, maka Subandi bersama keluarga membuka toko lagi di 

berbagai wilayah lainnya.1 

Merasa mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya para 

pembeli, Subandi bersama keluarga terus mengembangkan usahanya dengan 

mendirikan kembali toko ketiga dan keempatnya yang berlokasi di Desa 

Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dan di Desa 

Babakanmulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Bentuk usaha 

Subandi adalah perusahaan keluarga. Saat ini Subandi hanya fokus 

menjalankan usahanya dengan mengelola toko yang berlokasi di Desa 

Beber, dan mempercayakan toko lainnya kepada putra-putrinya.

                                                           
1 Mitra Indah Toserba,  diakses 10 Maret 2018, (https://mitra-indah-toserba.business.site). 

 

https://mitra-indah-toserba.business.site/
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2. Modal awal dan produk-produk yang dijual2 

a. Modal awal 

Bentuk perusahaan ini adalah usaha keluarga, jadi modal awalnya 

adalah dari pemilik perusahaan dalam hal ini adalah Subandi sendiri. 

Subandi tidak membuat perusahaan ini dalam bentuk friendcies 

(waralaba) seperti perusahaan yang menjadi pesaing pasarnya saat ini. 

b. Produk-produk yang dijual 

Toserba Mitra Indah merupakan usaha yang bergerak di bidang 

ritel dan swalayan yang tugasnya adalah menjual kembali barang-barang 

yang telah diproduksi oleh pihak ketiga (produsen). Jadi Toserba Mitra 

Indah tidak membuat atau memproduksi barang, tetapi hanya menjualnya 

kembali kepada masyarakat. 

Toserba Mitra Indah sangat selektif dalam memilih barang yang 

akan dijualnya kembali. Hal ini karena Toserba Mitra Indah sendiri 

adalah toko serba ada yang menyediakan kebutuhan sandang dan pangan  

yang bernuansa Islami. Toserba Mitra Indah tidak menjual barang-barang 

yang haram, seperti: minuman keras, alkohol, bir, alat kontrasepsi, dan 

segala hal yang diharamkan oleh agama Islam. Toserba Mitra Indah 

mempunyai kebijakan dalam penentuan barang-barang yang akan 

dijualnya kembali yaitu: untuk makanan harus bersetifikat halal dari MUI 

dan untuk obat-obatan dan kosmetik harus tercantum label halal dari 

                                                           
2 Subandi, Hasil Wawancara,  Cirebon, 17 Februari 2019. 
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LPPOM MUI. Hal ini dilakukan untuk membuat image Toserba Mitra 

Indah menjadi toko serba ada yang Islami.  

Sesuai namanya Toserba Mitra Indah adalah toko serba ada yang 

menyediakan dan menjual segala jenis produk, sama seperti yang dijual 

ditempat lain. Toserba Mitra Indah menjual barang-barang untuk 

memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, yaitu mulai dari 

kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, perlengkapan sehari-hari, 

perlengkapan sholat, alat tulis kantor, mainan anak, aksesoris, hingga 

peralatan dan perlengkapan rumah tangga. 

Berikut ini adalah daftar barang-barang yang dijual di Toserba 

Mitra Indah, yaitu:3 

1) Kebutuhan sandang: berbagai jenis pakaian pria dan wanita, sepatu, 

sandal, dan masih banyak lainnya. 

2) Kebutuhan pangan: yaitu kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak 

goreng, telur, gula pasir, kopi, kecap, teh, air mineral, minuman 

ringan, dan masih banyak lainnya. 

3) Kebutuhan papan ringan: material pelengkap bangunan, peralatan 

listrik, dan lain-lain. 

4) Perlengkapan sehari-hari: sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, minyak 

wangi, pembersih wajah dan lain-lain. 

5) Alat tulis dan kantor: pensil, pensil warna, penggaris, penghapus, 

bolpoint dan lain-lain. 

                                                           
3 Mitra Indah, Dokumentasi, Cirebon, 07 Oktober  2018. 
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6) Perlengkapan Sholat: pakaian koko, peci, mukenah, sajadah, al-Quran 

dan lain-lain. 

7) Mainan anak: sepeda anak, boneka, dan masih banyak mainan lainnya. 

8) Aksesoris: berbagai macam topi, dasi, jam tangan anak, dan lain-lain. 

9) Air minum isi ulang. 

3. Tujuan didirikannya Toserba Mitra Indah
4
 

Tujuan utama didirikannya Toserba Mitra Indah tentu sama dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu mencari keuntungan dalam hal materi. 

Tujuan didirikannya Toserba Mitra Indah selain untuk mencari keuntungan, 

juga sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat, utamanya masyarakat 

kalangan menengah ke bawah yang berada di sekitar toko untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan kebutuhan sehari-harinya. Toserba Mitra Indah 

menawarkan produk-produk dengan harga yang relatif murah dan 

terjangkau, hal ini bertujuan merangkul masyarakat untuk saling mendapat 

kepecayaan, dan saling menguntungkan kedua belah pihak. 

Selain daripada tujuan di atas, tujuan didirikannya Toserba Mitra 

Indah adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ekonomi 

Islam dapat juga digunakan pada usaha di sektor penjualan atau 

perdagangan seperti ini. Melihat dari tujuannya di atas Toserba mitra Indah 

tidak hanya mementingkan duniawi saja, tetapi juga kepentingan akhiratnya. 

Tentu hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa hidup itu harus seimbang 

                                                           
4 Subandi, Hasil Wawancara,  Cirebon, 17 Februari 2019. 
 



50 
 

 
 

antara dunia dan akhirat, konsep seperti ini juga berlaku di dalam kegiatan 

ekonomi. 

4. Visi dan Misi Toserba Mitra Indah5 

a. Visi 

  Toserba Mitra Indah mempunyai visi yaitu menjadi Toko Sahabat Umat. 

b. Misi  

   Toserba Mitra Indah mempunyai misi, yaitu sebagai berikut: 

1) Dapat merangkul masyarakat dengan saling memberikan kepercayaan 

kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. 

2) Menjadi teladan bagi masyarakat untuk selalu menjalankan ekonomi 

Islam dalam setiap aktivitas usaha atau bisnis. 

3) Mampu bersaing dengan para perusahaan-perusahaan konvensional 

dengan tetap mempertahankan strategi bisnis Islam. 

4) Memberikan pelayanan yang memuaskan para konsumen. 

5) Membangun perekonomian umat. 

5. Data Strategi Marketing Syariah Toserba Mitra Indah dalam Menghadapi 

Persaingan Bisnis Waralaba 

Sejak awal pendiriannya, Toserba Mitra Indah menetapkan strategi 

pemasarannya dengan melihat potensi pasar yang besar di daerah tersebut, 

yang memang belum banyak pesaingnya. Hal pertama yang dilakukan oleh 

Toserba Mitra Indah dalam menjalankan strategi pemasarannya adalah 

                                                           
5 Mitra Indah, Dokumentasi, Cirebon, 07 Oktober 2018. 



51 
 

 
 

dengan menentukan segmentasi pasar, penentuan pasar, dan penentuan 

posisi pasar. 

Toserba Mitra Indah menentukan segmentasi pasarnya berdasarkan 

wilayah, kelas sosial, kebutuhan, dan minat masyarakat. Setelah 

menentukan segmentasinya, selanjutnya Toserba Mitra Indah menentukan 

target pasar yang ingin dibidiknya, yaitu semua kalangan masyarakat mulai 

dari balita sampai yang tua. Selain itu Toserba Mitra Indah juga menentukan 

segmentasi pasarnya dengan cara melihat kebutuhan prioritas masyarakat 

sehari-harinya.. Sedangkan dalam penentuan posisi pasar, Toserba Mitra 

Indah menempatkan diri sebagai toko serba ada yang menjadi sahabat umat 

yang bernuansa Islami, dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan 

prioritas.6 

Seiring semakin banyak munculnya para pesaing bisnis, perusahaan 

waralaba datang dengan nama-nama perusahaannya yang sudah tidak asing 

lagi dimana-mana. Bisnis waralaba datang dengan konsep dagang yang 

menjanjikan keuntungan, dengan menawarkan merk dagang perusahaannya 

dalam menjalankan bisnis dagangnya. Saat ini waralaba telah berhasil 

memikat hati para pengusaha untuk beralih dan bergabung bersama bisnis 

waralabanya, tentunya dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan. 

Tentu dengan munculnya bisnis waralaba ini menjadi pukulan berat bagi 

para pengusaha perorangan, ditambah keterbatasan modal dalam melakukan 

                                                           
6 Subandi, Hasil Wawancara,  Cirebon, 17 Februari 2019. 
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promosi dalam menyaingi bisnis usaha waralaba yang namanya sudah 

dikenal dimana-mana.  

Berbeda dengan bisnis waralaba, Toserba Mitra Indah adalah 

perusahaan pribadi yang tetap bertahan dengan strategi-strategi dagang yang 

dibawanya. Jika jenis usaha waralaba harus mematuhi apapun peraturan dan 

perjanjian yang telah  dibuat bersama dengan perusahaan waralaba, Toserba 

Mitra Indah yang merupakan perusaahaan yang berdiri sendiri, menjalankan 

strategi-strategi yang dibawanya dengan tidak keluar dari ajaran Islam. 

Berikut adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh Toserba 

Mitra Indah, antara lain:
7
 

a. Menawarkan produk halal dengan harga relatif murah dan terjangkau dari 

pasaran. 

b. Lebih menekankan keuntungan dari volume penjualan, daripada 

keuntungan per piece barang. 

c. Menunjuk karyawan kurang mampu dari daerah sekitar toko yang juga 

bertujuan untuk mempromosikan toko kepada masyarakat sekitar toko. 

d. Melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, melalui 

karyawan-karyawan dengan selalu bersikap ramah saat di rumah maupun 

bekerja. 

e. Memperhatikan kegelisahan (kebingungan) konsumen saat berbelanja. 

dan selalu menawarkan bantuan. 

f. Mengedepankan prinsif kejujuran. 

                                                           
7 Subandi, Hasil Wawancara,  Cirebon, 17 Februari 2019. 
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Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang dilakukan secara 

langsung didapatkan berbagai data informasi. 

Subandi selaku pemilik toko mengatakan: 

Strategi memang sangat penting dalam usaha apapun, akan tetapi titik 

berat saya dalam menerapkan strategi adalah pada harga yang murah 

dan pelayanan yang ramah kepada pembeli. Untuk produk sendiri 

bervariasi, saya menjual produk mulai dari kualitas biasa sampai yang 

bagus, ada yang KW ada yang ORI tentunya dengan harga yang 

berbeda pula. Ada barang ada harga, tidak mungkin saya jual barang 

yang jelek tapi harganya mahal, semua tergantung kualitas barangnya. 

Kalo harga si sudah net, tapi kalau misal ada baju yang bolong, atau 

sobek sedikit, atau kotor, itukan cacat ya, ya boleh ditawar, nanti saya 

turunkan harganya. Kalau konsumennya mau ya dijual kalo engga ya 

jangan. Asal pelayannya aja bilang sama saya, untuk kepercayaan kalo 

ada cacat, saya minta foto dulu barangnya  sebelum dijual. Untuk 

tempat mah bisa lihat sendiri ya pinggir jalan raya, strategislah segini 

mah. Terus di toko juga harus bersih, kalau ada sampah, debu ya kita 

sapu pokonya jangan terlihat kotor. Di zaman sekarang ini konsumen 

sudah pandai-pandai memilih barang yang harganya murah, disini ada 

yang murah larinya kesini, di sana ada yang murah ya larinya kesana. 

Ya terserah aja itu mah rizki mah sudah masing-masing. Terus kalo 

promosi mah saya engga pakai internet, paling ya pendekatan saja 

sama masyarakat, paling juga karyawan saya yang promosi dari mulut 

ke mulut.8 

 

Berdasarkan data di atas dapat diambil makna bahwa Subandi selaku 

pemilik Toserba Mitra Indah telah melakukan strategi bauran pemasaran 

(marketing mix). Toserba Mitra Indah telah memberikan hak khiyar yaitu 

membatalkan jual beli kepada pembelinya. Namun dalam praktik 

promosinya Toserba Mitra Indah dan Subandi tidak menerapkan promosi 

melalui media cetak, media elektronik, maupun media internet seperti sosial 

modia. Tentu  hal ini menjadi penghambat dalam berpromosi dan pemasaran  

di era digital yang sudah serba online.  Marketing mix merupakan praktik 

                                                           
8 Subandi, Wawancara,  Cirebon, 17 Februari 2019. 
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berdagang cara Rasulallah SAW yaitu  strategi  pemasaran  untuk  melayani 

pelanggan  dengan  cara  yang  memuaskan  melalui product, price, place, 

dan promotion (4P).  

Subandi mengatakan pada kesempatan lain, Toserba Mitra Indah 

selalu memperlakukan konsumen dengan baik. Toserba Mitra Indah selalu 

bersandar pada prinsip berbisnis yang diajarkan Nabi Muhammad SAW 

yaitu sadar bahwa setiap gerak-gerik selalu dalam pengawasan Allah SWT. 

Subandi juga menyadari bahwa setiap harta yang dimiliki hanyalah titipan 

dan ada hak orang lain di dalamnya. Tentu hal sesuai dengan cara berbisnis 

yang duiajarkan Nabi Muhammad SAW. 

Rasulullah  adalah  pelopor  bisnis  yang  menggunakan prinsip  

kejujuran serta  transaksi  bisnis  yang  adil  dan  sehat. Beliau  juga  tidak  

segan  mensosialisasikan  prinsip-prinsip bisnisnya dalam bentuk edukasi 

dan pernyataan tegas  kepada para  pebisnis  lainnya.  

Darul selaku karyawan mengatakan: 

Strategi yang diterapkan di toko kami mengenai pelayanan, kita selalu 

melakukakn 5SB: senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan bantu.  

Untuk  harga memang disini murah, makanya masih banyak 

peminatnya walaupun banyak saingan disana-sini, cuman gak seramai 

dulu sebelum banyak pesaing. Tapi toko kami selalu ramai banget 

menjelang lebaran. Apa lagi ya? Paling yang kurang itu aja kurang 

promosi lewat internet, selebihnya kami promosi dan bersosialisasi 

dengan masyarakat. Terus paling pak Haji selalu bilang kita harus 

jujur.9  

 

Dari data di atas dapat diambil makna bahwa Darul selaku karyawan 

telah melakukakan pelayanan yang baik kepada pembeli dengan 

                                                           
9 Darul, Wawancara, Cirebon, 17 Februari  2019. 
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menerapkan strategi pelayanan 5SB (senyum, salam, sapa, sopan, santun, 

dan bantu). Nampaknya strategi harga menjadi menjadi strategi utama 

dalam pemasaran di Toserba Mitra Indah ini. Selain itu Subandi juga 

mengatakan  bahwa Toserba Mitra Indah hadir sebagai sehabat umat, 

diharapkan dapat merangkul masyarakat untuk saling memeberikan 

kepercayaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 

Sa’diyatul Hidayah selaku karyawan mengatakan: 

Toserba Mitra Indah melakukan strategi pada harga yang terjangkau 

bagi kalangan menengah ke bawah, banyak pilihan barang mulai dari 

yang murah sampai yang mahal juga ada. Tidak seramai dulu 

mungkin karena kurangnya manajemen yang baik. Tidak ada struktur 

organisasi yang tetap, karyawan juga sering ganti, pemiliknya aja 

yang ga ganti-ganti kasian ngurus sendiri, kalo dulu sama anaknya, 

sekarang anaknya sudah punya sendiri, ditambah usia pak Haji juga 

sudah sepuh. Terus kalau kata saya sih Toserba Mitra Indah masih 

menerapkan strategi lama, yang penting murah, bersih, jujur dan 

terjual padahal zamannya berubah, teknologi juga semakin maju, 

intinya semakin banyak saingan tapi kurang promosinya.10  

 

Dari data di atas dapat diartikan, bahwa Sa’diyatul Hidayah selaku 

Karyawan juga menyatakan bahwa Toserba Mitra Indah menerapkan 

strategi pada harga yang murah untuk merangkul umat sesuai visinya toko 

yang menjadi sahabat umat, namun manajemen toko yang kurang baik karna 

tidak ada yang difungsikan dan ditugaskan khusus dalam membantu 

mengelola toko. Semua di bawah pengelolaan Subandi sebagai pemilik. 

Subandi juga mengatakan bahwa Toserba Mitra Indah mampu bertahan 

sampai saat ini karena strategi harganya yang relatif murah, tapi memang 

karena persaingan dan manajemen yang kurang, sehingga Toserba Mitra 

                                                           
10 Sa’diyatul Hidayah, Wawancara, Cirebon, 17 Februari 2019. 
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Indah tidak seramai dulu. Terikat dengan strategi lama yang hanya menitik 

beratkan pada strategi harga dan pelayanan, ditambah kurangnya 

pengetahuan dan kepercayaan terhadap IT (information technology) atau 

informasi teknologi dan tidak adanya  inovasi strategi, sehingga Toserba 

Mitra Indah sangat sulit bersaing dengan bisnis waralaba yang sangat pesat 

prkembangannya. Tapi begitu Subandi juga mengatakan bahwa Toserba 

Mitra Indah sudah mempunyai sehabat sejati yaitu para pelanggan yang 

setia berbelanja di tokonya tersebut. Terus dengan menerapkan strategi 

harga yaitu mememberikan harga yang sudah pas dan relatif murah, 

sehingga Toserba Mitra Indah banyak diminati para pembeli dan kesetiaan 

pelanggannya tetap terjaga. Harga yang pas dan murah disertai kwitansi 

berupa print struk yang sudah terkomputerisasi juga mendapat kepercayaan 

dari para pembeli dan pelanggan setianya. 

Selain daripada strategi yang diterapkan oleh Toserba Mitra Indah 

dan Subandi sebagai pemilik, dalam kiprah usahanya Toserba Mitra Indah 

mendapat tanggapan dari para pembeli dan pelanggan. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan dengan para pembeli dan pelanggan, didapatkan 

data dan informasi tentang strategi-strategi yang dilakukan oleh Toserba 

Mitra Indah. 

Sri Handayani sebagai pembeli  mengatakan:  

Harganya pas tapi murah jadi ga usah nawar-nawar lagi, banyak 

pilihannya, tokonya gede, lengkap semua ada, pelayanan nomor satu, 

yang punya juga sering nongkrong di toko, orangnya ramah, baik, 

suka nyapa, dan mau diajak ngobrol. Pokoknya kalau bingung-

bingung pasti ujung-ujungnya lari kesini, karna itu tadi harganya 
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murah, pinggir jalan, ga jauh, parkiran juga luas, dan bisa ditukar kalo 

salah beli atau cacat asal jangan kelamaan.11 

 

Dari data di atas dapat diartikan, bahwa Sri Handayani sudah 

mendapatkan pelayanan terbaik sebagai konsumen di Toserba Mitra Indah. 

Ibu Sri Handayani sudah mendapatkan haknya sebagai pembeli dengan 

strategi yang diterapkan oleh Toserba Mitra Indah. Toserba Mitra Indah 

juga memberikan jaminan return barang (pengembalian barang) jika ada 

cacat barang, yang kemudian bisa ditukar kembali dengan barang yang baru, 

atau kembali uang, dalam jangka waktu tertentu. Hal ini tentu menambah 

kepuasan dan kepercayaan tersendiri bagi konsumen. 

Ani Marini sebagai pembeli mengatakan: 

Sejak dulu memang saya sering berbelanja di sini, lengkap, luas, 

bersih, dekat dari rumah, pelayanannya ramah, harganya murah, terus 

kalau dulu mah sering ada hadiah dan banyak promo barang murah, 

diskon setiap minggu. Kalau strateginya ya paling jujur, harganya ga 

dinaikin yaaa sesuai barangnya jadi ga takut kena tipu harga gitu. Tapi 

kalo belanja disini seringnya pakaian, gamis, baju sekolah anak, kalau 

sembako si paling ke warung deket rumah aja.12 

  

Dari data di atas dapat diartikan, bahwa Ani Marini sebagai pembeli 

juga telah mendapatkan pelayanan terbaiknya saat berbelanja di Toserba 

Mitra Indah. Harga yang pas dan murah memang sudah menjadi strategi 

utama yang di terapkan di Toserba Mitra Indah. Kemudian Ani Marini juga 

mengatakan jika jam 11.30 WIB para pelayan di Toserba Mitra Indah 

istirahat untuk melakukan persiapan Sholat Dzuhur dan makan siang. Dari 

penjelasan Ani Marini dapat diartikan dalam kesibukan usahanya Toserba 

                                                           
11 Sri Handayani, Wawancara, Cirebon, 07 Oktober 2018. 
12 Ani Marini, Wawancara, Cirebon, 07 Oktober 2018. 
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Mitra Indah tetap memberikan waktu kepada karyawannya untuk tetap 

menunaikan kewajibannya sebagai umat Muslim, yaitu menjalankan ibadah 

Sholat.  

Pada kesempatan yang sama Subandi juga mengatakan, bahwa setiap 

karyawannya tidak disyaratkan untuk berpendidikan tinggi, yang terpenting 

bagi Subandi adalah karyawannya rajin sholat, jujur, dan menggunakan 

kerudung bagi perempuan dan tidak nakal. Dari penjelasan Subandi di atas 

menunjukan bahwa Toserba Mitra Indah memang toko yang bernuansa 

Islami sehingga mengundang simpati para pelanggannya. 

Sobarudin sebagai pembeli  mengatakan: 

Sepanjang toko ini tetap mempertahankan pelayanan terbaiknya, sadar 

bahwa setiap aktivitas jualannya selalu dalam pengawasan Allah, jujur 

dalam bertransaksi, tidak bohong dalam menawarkan barang, tidak 

mengambil keuntungan yang memberatkan pembeli, dan selalu 

mencotoh perilaku bisnis cara Nabi, Insya Allah toko ini akan tetap 

bertahan dan mampu bersaing, kalau niatnya benar insya allah 

hasilnya juga kan berkah, sampai saat ini saya melihat itu di toko ini, 

mudah-mudahan seterusnya.13 

 

Dari data di atas dapat diartikan, Sobarudin sebagai pembeli 

mengatakan bahwa strategi yang diterapkan di Toserba Mitra Indah 

memang berpegang pada ajaran Nabi Muhammad SAW dalam melakukan 

bisnis usahanya. 

6. Data Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Strategi Marketing 

Syariah Toserba Mitra Indah Beber dalam Menghadapi Persaingan Bisnis 

Waralaba. 

                                                           
13 Sobarudin, Wawancara, Cirebon, 07 Oktober 2018. 
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Berdasarkan hasil wawancara di toko secara langsung didapatkan 

data dan informasi, bahwa: 

Subandi selaku pemilik toko mengatakan: 

Faktor yang mendukung dalam usaha saya yaitu memilih lokasi toko 

yang strategis, hal ini merupakan faktor yang sangat menjanjikan. 

Harga yang ditetapkan di toko saya relatif murah dan terjangkau. 

Harga yang pas tapi murah menjadi alternatif bagi para pembeli, kami 

juga memberikan jaminan pengembalian barang (return) jika ada 

kecacatan dalam jangka waktu tertentu, sehingga menjadi kepercayaan 

bagi para pelanggan kami untuk tetap setia berbelanja di Toserba 

Mitra Indah ini. Memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli. 

Barang yang dijual juga lengkap, sehingga apa yang dibutuhkan 

konsumen dapat terpenuhi. Sedangkan faktor yang menghambat usaha 

saya yaitu lemahnya promosi di internet, kurangnya kemampuan 

pengambilan keputusan dalam arti saya tidak berani memberikan 

diskon besar-besaran apalagi sejak munculnya banyak pesaing 

khususnya waralaba.14 

 

Dari data di atas dapat dimaknai bahwa faktor yang mendukung 

strategi marketing syariah Toserba Mitra Indah adalah  lokasi toko yang 

merupakan kunci utama dalam bisnis, harga yang tepat, kelengkapan 

barang, dan pelayanan terhadap konsumen yang cepat dan ramah. Semua 

faktor tentu sangat berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga dapat 

mencapai keunggulan bersaing. Sedangkan faktor yang menghambat strategi 

marketing syariah Toserba Mitra Indah adalah kelemahan dalam promosi di 

internet dan kurangnya kemampuan dalam pengambilan keputusan. Tentu 

hal ini harusnya menjadi perhatian yang penting bagi Toserba Mitra Indah 

dalam menerapkan strategi marketing syariahnya juga harus pintar-pintar 

mengikuti kemajuan teknologi modern seperti saat ini, yaitu dengan 

menggunakan media, khususnya media internet sebagai promosinya. 

                                                           
14 Subandi, Wawancara, Cirebon, 17 Februari 2019. 
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Darul selaku karyawan dalam kesempatan yang sama juga 

mengatakan jika Toserba Mitra Indah hanya menerapkan pada strategi harga 

dan pelayanan serta didukung dengan lokasi yang strategis, itulah yang 

membuat Toserba Mitra Indah bertahan sampai saat ini, meski sudah banyak 

pesaing-pesaing baru, seperi: Indomart, Alfamart. Giant, Surya, Yogya, 

Swalayan, Mall, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi kemunculan bisnis 

waralaba juga nampaknya menjadi tantangan yang berat bagi Toserba Mitra 

Indah dalam kelangsungan usahanya, jika tidak melakukan inovasi strategi 

pemasarannya. 

Sa’diyatul Hidayah selaku karyawan mengatakan: 

Penetapan harga yang murah dan pas menjadi strategi unggulan yang 

diterapkan di Toserba Mitra Indah, pokonya kalo harga mah kita 

berani adu sama swalayan-swalayan, strategi harga sangat mendukung  

keberadaan toko kami sampai saat ini. Selain itu kami juga sudah 

memiliki pelanggan yang setia berbelanja di toko kami. Hambatannya  

paling tidak ada manajemen yang baik, keterbatasan pengetahuan 

internet, dan mungkin karna usia Bapak Haji juga.15 

 

Dari data di atas Sa’diyatul Hidayah selaku karyawan di Toserba 

Mitra Indah dapat diartikan bahwa, Strategi harga yaitu dengan 

membanderol harga yang murah merupakan strategi yang diterapkan 

Toserba Mitra Indah untuk kelangsungan usahanya. Strategi harga 

merupakan salah satu alasan bagi Toserba Mitra Indah dalam 

mempertahankan pelanggannya. Selain itu dengan strategi harga ini 

diharapkan dapat mengundang minat para pembeli lainnya untuk berbelanja  

di Toserba Mitra Indah ini. 

                                                           
15 Sa’diyatul Hidayah, Wawancara, Cirebon, 17 Februari 2019. 
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Sebagai pembeli Sri Handayani mengatakan bahwa toko yang luas 

dan lengkap, serta pelayanan yang ramah, sopan, dan terkesan Islami 

membuatnya menjadi pelanggan setia di Toserba Mitra Indah. Pada 

kesempatan yang berbeda Ani Marini juga mengatakan bahwa selain 

harganya yang murah, pelayanan yang sigap, membuatnya merasa sangat 

dilayani dan dibantu dalam memilih barang yang akan dibelinya. Dari data-

data yang  diungkapkan oleh para pembeli di atas dapat diartikan bahwa 

Toserba Mitra Indah memang memfokuskan staregi pemasarannya yaitu 

pada strategi harga dan pelayanan. Pada hari yang sama  Ani Marini dan Sri 

Handayani kompak mengatakan bahwa kekurangan Toserba Mitra Indah 

Beber yaitu karena tidak adanya promosi  dan program promo atau diskon 

seperti yang yang dilakukan para pesaingnya yaitu menggunakan teknologi 

internet. 

Selanjutnya hal yang hampir sama dikatakan juga oleh konsumen 

yang lain di Toserba Mitra Indah Beber. 

Sobarudin sebagai pembeli mengatakan: 

Faktor SDM yang dimiliki Toserba Mitra Indah tentu sangat 

mempengaruhi minat para pembeli. Karyawan Toserba Mitra Indah 

selalu memberikan pelayanan yang ramah, sigap, dan murah senyum. 

Harga yang murah dan banyak pilihan itu yang banyak diminati para 

pembeli. Dalam melayani juga, hampir tidak melihat keluhan atau raut 

muka yang kesel, ketika istri saya tidak jadi beli, setelah lama 

memilih. Tapi kenapa tidak seramai dulu, mungkin karena kurang 

promosinya, bayangkan toko sebesar ini tidak diperkenalkan di 

internet ataupun media sosial. Teknologi semakin maju, tapi 

strateginya tidak dipakai, sudah bertahan aja sudah syukur. Tapi balik 

lagi itukan hanya salah satu strategi, Pak Haji juga paham.16 

 

                                                           
16 Sobarudin, Wawancara, Cirebon, 07 Oktober  2018. 
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Dari data di atas Sobarudin sebagai pembeli di Toserba Mitra Indah, 

nampaknya Sobarudin sudah menjadi pelanggan setia sejak lama. Dari 

penuturannya dapat diartikan bahwa Toserba Mitra Indah memang toko 

serba ada yang menyediakan barang-barang dengan harga yang murah 

dengan pelayanan yang memuaskan para pembeli. Akan tetapi selain 

keunggulan yang dimiliki Toserba Mitra Indah  terdapat beberapa kendala 

dalam menghadapi persaingan bisnis, yaitu sulitnya menerapkan strategi 

promosi dengan memanfaatkan dunia internet karena keterbatasan sumber 

daya manusia  yang dimiliki Toserba Mitra Indah. 

 

B. Pembahasan 

1. Analisis Strategi Marketing Toserba Mitra Indah Beber. 

Strategi marketing syariah adalah  disiplin bisnis strategis dalam 

upaya memasarkan produk tertentu  untuk  mencapai tujuan dan sasaran 

yang sudah ditargetkan dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariat 

Islam. Bisnis yang menerapkan strategi marketig syariah dengan tepat 

seharusnya dapat bertahan lama dalam menjalankan usahanya. 

Dalam menjalankan bisnis usahanya, Toserba Mitra Indah Selalu 

memperhatikan segala aturan, prinsif, dan keputusannya agar tidak keluar 

daripada karakteristik marketing syariah yaitu Teistis (Rabbaniyyah), Etis 

(Akhlaqiyyah, Realistis (Al-Waqi’iyyah), Humanistis (Al-Insaniyyah. 

Menjalankan karakteristik marketing syariah, misalnya saja tujuan bisnis 

yang sangat memberdayakan umat baik pembeli maupun karyawan, menjual 
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produk-produk yang jenisnya halal, visi dan misi yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat, serta jujur dalam melakukan pemasaran.  

Toserba Mitra Indah Beber sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran 

dalam melakukan pemasarannya. Melihat dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dengan beberapa Informan, dalam praktik pemasarannya Toserba 

Mitra indah tidak melakukan pemasaran yang sifatnya Khinayah (penjelasan 

yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya), Taghrir (membujuk pihak lain 

dengan ucapan atau perbuatan yang bohong untuk menarik simpatik), Tadlis 

(menyembunyikan kecacatan), Ighra’ (promosi dengan janji memberikan 

suatu keuntungan secara berlebihan yang menjadi daya tarik pembeli 

sehingga menjadikan pembeli lalai akan kewajibannya demi memperoleh 

apa yang dijanjikan), dan memberikan layanan return atau hak khiyar yaitu 

memberikan hak penuh kepada pembeli untuk melanjutkan atau 

membatalkan pembeliannya jika barang yang dibelinya terdapat kecacatan. 

2. Analisis Strategi Marketing Syariah Toserba Mitra Indah Beber dalam 

Menghadapi Persaingan Bisnis Waralaba. 

Dalam era globalisasi saat ini banyak perusahaan menaruh perhatian 

pada kepuasan pelanggan karena dewasa ini diyakini bahwa kunci utama 

untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan 

kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa yang berkualitas 

dan harga yang bersaing.17 

                                                           
17  Danang. Sunyoto,  Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen (Yogyakarta: 

Caps, 2014),  h. 228. 
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Setiap kegiatan bisnis, baik bisnis yang menjual barang maupun jasa 

pada dasarnya adalah menyediakan jasa kepada konsumen. Sepintas lalu, 

ungkapan tersebut terkesan berlebihan mengingat bisnis yang ada tidak 

hanya bisnis jasa, yang memang benar-benar mengandalkan pelayanan 

terbaik. Akan tetapi, jika kita cermati bersama, semua bisnis baik yang 

bergerak dalam bidang manufaktur dengan hasil berupa barang maupun 

perusahaan jasa yang hasilnya jelas-jelas berupa jasa (pelayanan) dalam 

aktivitas sehari-harinya tidak akan lepas dari aspek strategi.  

Demikian juga halnya dalam bisnis pertokoan, secara umum strategi 

mau tidak mau harus dilakukan untuk perkembangan dan kemajuan dalam 

memenangkan persaingan usaha. Sebagaimana Toserba Mitra Indah 

memang benar-benar telah menerapkan strategi dalam usaha yang 

dijalankannya. Melihat dari beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh 

peneliti secara langsung dengan Informan dapat dipahami bahwa strategi 

yang dilakukan menitikberatkan pada strategi produk, strategi tempat, dan  

strategi harga. Sehingga hal ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori 

yang ada yaitu strategi bauran pemasaran 4P. Sebelum kita melihat adanya 

strategi bauran pemasaran 4P dalam strategi marketing, perlu dipahami 

terlebih dahulu strategi merupakan sasaran dan tujuan jangka panjang 

sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan strategi dilihat 

dari pandangan Islam inilah sesungguhnya yang menjadi nilai-nilai utama 

organisasi. Dalam implementasi selanjutnya, nila-nilai Islam ini akan 
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menjadi payung strategis hingga taktis seluruh aktivitas organisasi. Sebagai 

kaidah berpikir, aqidah, dan syariah difungsikan sebagai asas atau landasan 

pola pikir dan berkreativitas, sedangkan sebagai kaidah amal, syariah 

difungsikan sebagai tolak ukur kegiatan organisasi. Tolak ukur syariah 

digunakan untuk membedakan aktivitas yang halal dan haram. Hanya 

kegiatan yang halal saja yang dilakukan seorang muslim. Sementara yang 

haram akan ditinggalkan semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah 

SWT. Melihat adanya pemikiran tetang strategi di atas, maka muncullah 

strategi bauran marketing 4P dalam strategi marketing yang diterapkan oleh 

Toserba Mitra Indah, yaitu : 

a. Produk 

Kebijakan mengenai produk atau jasa meliputi pelayanan khusus 

yang akan ditawarkan perusahaan guna mendukung penjualan barang dan 

jasa. Produk adalah segala sesuatu (barang atau jasa) yang ditawarkan 

guna memenuhi kebutuhan target pasar. Bukan hanya bentuk dari produk 

saja yang ditawarkan, namun termasuk di dalamnya adalah kemasan luar.  

Selain itu produk merupakan elemen yang paling penting sebab dengan 

inilah perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

dari konsumen, semua keputusan itu tidak berdiri sendiri sebab produk 

dan jasa sangat erat hubungannya dengan target pasar yang di pilih. 

Toserba Mitra Indah adalah toko serba ada yang menyediakan 

berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan sehari-hari yaitu 

sembako, sandang, dan perlengkapan rumah tangga. Serta produk yang 
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dijual halal, bersegel, ukuran, takarannya benar, tidak kadaluwarsa, 

produk menggunakan bahan yang baik, barangnya jelas, dan jika produk 

tersebut ada cacatnya maka penjual mengatakan dengan jujur.  

b. Harga 

Setiap bisnis selalu mengejar keuntungan guna mendapatkan 

kesinambungan yang ditawarkan. Harga adalah nilai suatu produk 

(barang atau jasa) yang diukur dengan sejumlah uang di mana 

berdasarkan nilai tersebut seseorang bersedia melepaskan produk yang 

dimiliki kepada pihak lain. Price merupakan sejumlah harga yang harus 

dibayarkan oleh calon konsumen untuk mendapatkan produk barang atau 

jasa yang dibutuhkan.  

Toserba Mitra Indah selalu memperhatikan dan 

mempertimbangkan harga pasar suatu produk. Strategi harga telah 

diterapkan oleh Toserba Mitra Indah. Strategi harga, yaitu dengan 

memberikan harga yang murah pada setiap produknya menjadi strategi 

unggulan yang diterapkan di Toserba Mitra Indah dalam menjalankan 

persaingan bisnisnya. Harga yang murah dengan tetap memperhatikan 

kualitas produk menjadikan Toserba Mitra Indah mampu bersaing dan 

beradu harga dengan pesaing bisnisnya, dalam hal ini adalah usaha 

waralaba. Di sisi lain harga merupakan daya tarik tersendiri bagi 

konsumen, maka harga yang ditetapkan di Toserba Mitra Indah tidak 

mengambil keuntungan di atas rata-rata karena ini melanggar aturan 

ajaran Islam dan merugikan salah satu pihak  
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c. Tempat (Lokasi Usaha) 

Tempat sangat menentukan keberhasilan bisnis ritel 

Islam.Sebesar apapun modal yang dikeluarkan jika lokasinya tidak 

strategis atau sulit diakses konsumen, bisnis ritel Islam dijamin tidak 

akan berjalan sesuai keinginan pemilik toko. Lokasi usaha adalah 

kegiatan strategi bisnis atau usaha agar produk yang ditawarkan bisa 

didapatkan atau dijangkau dengan mudah dan cepat oleh konsumen atau 

pasar. 

Toserba Mitra Indah memiliki tempat yang sangat strategis. 

Toserba Mitra Indah berlokasi di jalan raya Beber yang menghubungkan 

Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Lokasi ini tidak kalah 

strategis dengan keberadaan lokasi usaha yang menjadi pesaingnaya. 

Tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi Toserba Mitra Indah dalam 

memudahkan akses para calon konsumen untuk mengunjungi dan 

berbelanja di tokonya tersebut. 

d. Promosi  

Promosi adalah kegiatan memperkenalkan produk kepada calon 

konsumen. Dengan cara mempromosikan suatu produk diharapkan dapat 

menarik minat para calon konsumen untuk menggunakan produk atau 

jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tentu cara berpromosi ini adalah 

strategi yang paling penting dalam pemasaran. Strategi promosi yang 

mengikuti perkembangan teknologi menjadi perhatian penting bagi para 

pelaku usaha.  
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Sejauh ini tidak banyak promosi yang dilakukan oleh Toserba 

Mitra Indah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemilik 

akan perkembangan teknologi. Bertahan pada strategi lama, yaitu hanya 

menerapkan strategi pada harga dan produk saja menjadikan Toserba 

Mitra Indah sulit menyaingi para pesaingnya yang tentu sudah 

memanfaatkan  teknologi yang semakin maju. Padahal menerapkan 

strategi dengan mengikuti kemajuan teknologi merupakan elemen yang 

penting dalam kemajuan bisnis usahanya. Terbukti dengan menggunakan 

teknologi baik promosi melalui internet maupun media sosial menjadikan 

parang pesaingnya, khususnya usaha waralaba dapat dikenal luas 

masyarakat. 

Setelah diketahui adanya strategi bauran pemasaran 4P dalam 

strategi marketing di atas, jika melihat dari data hasil wawancara yang ada, 

maka Toserba Mitra Indah tidak melakukan semua strategi bauran 

pemasaran 4P dalam strategi yang diterapkannya. Toserba Mitra Indah 

hanya melakukan strategi pada harga dan produk saja, tidak melakukan 

promosi dan distribusi produk. Hal ini karena keterbatasan SDM yang 

dimiliki, yang tentunya menjadi hambatan bagi Toserba Mitra Indah dalam 

melakukan persaingan bisnis usahanya, khususnya menghadapi usaha 

waralaba yang perkembangannya sangat pesat dan banyak diminati para 

pelaku usaha yang bermodal besar.  

Melihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, benar adanya 

Toserba Mitra Indah yang dulu pernah berjaya di masanya, seiring 
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perubahan zaman karena tidak melakukan inovasi yang mengikuti kemajuan 

teknologi  serta hanya berpedoman pada strategi lama membuat  Toserba 

Mitra Indah hanya mampu bertahan dan sulit untuk bersaing. 

Selain itu, Toserba Mitra Indah sangat menjunjung tinggi prinsif 

kejujuran dalam menjalankan bisnis usahanya. Tentu hal ini senada dengan 

apa yang telah dipaparkan oleh para Informan saat dilakukan wawancara 

oleh peneliti. Toserba Mitra Indah selalu memperhatikan penerapan strategi 

bisnisnya, agar tidak keluar dari karakteristik marketing syariah. Jika 

dianalisis dengan menggunakan teori yang ada, strategi yang diterapkan 

oleh Toserba Mitra Indah sudah sesuai dengan karakteristik maketing 

syariah, yaitu bersandar pada konsep Ketuhanan, akhlak, realistis, dan 

humanistis (kemanusiaan). Inilah yang kemudian menjadikan Toserba Mitra 

Indah  mampu bertahan hingga sekarang ini. 

3. Analisis Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Strategi 

Marketing Syariah Toserba Mitra Indah Beber dalam Menghadapi 

Persaingan Bisnis Waralaba. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para 

Informan didapatkan informasi tentang faktor yang mendukung dan 

menghambat strategi marketing syariah Toserba Mitra Indah dalam 

menghadapi persaingan bisnis waralaba,  antara lain: 
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a. Faktor yang mendukung 

1) Lokasi toko 

Lokasi adalah kegiatan strategi bisnis atau usaha agar produk 

yang ditawarkan bisa didapatkan atau dijangkau dengan mudah dan 

cepat oleh konsumen. Pemilihan lokasi usaha sangat mempengaruhi 

tingkat penjualan pada bisnis dagang. Lokasi usaha juga ikut 

menentukan potensi pasar. Seperti lokasi yang ada di jalan raya,  di 

tengah pemukiman warga (keramaian), dan tempat strategis lainnya. 

Toserba Mitra Indah berlokasi ditempat yang sangat starategis yaitu 

dijalan raya Beber yang menghubugkan Kabupaten Cirebon dan 

Kabupaten Kuningan. Sehingga memudahkan akses bagi para pembeli 

yang datang dari arah manapun. 

2) Harga yang pas dan relatif murah 

Sebuah toko dapat menjadi terkenal karena harga jual yang 

ditetapkan cukup murah atau harga jual yang ditetapkan merupakan 

harga pasti. Berdasarkan hal itu, penjual harus dapat menetapkan 

harga yang tepat untuk barang- barang yang akan dijualnya, sehingga 

kelancaran penjualan barang akan lebih terjamin. Maka dari itu 

Toserba Mitra Indah menetapkan harga yang pas dan relatif murah, 

sehingga  ini membuat konsumen berbondong-bondong membeli 

barang sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam Islam penjual 

dilarang menetapkan harga di atas harga pasar (di atas rata-rata) 

karena ini dapat merugikan salah satu pihak dan Islam melarang 
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mengambil keuntungan yang berlebih-lebihan, dikarenakan sikap 

yang berlebih-lebihan ini merupakan teman setan dan tidak disukai 

oleh Allah SWT. 

3) Kelengkapan barang 

Salah satu karakter pembeli adalah senang sekali jika semua 

kebutuhan belanjanya tersedia di toko, jadi tidak perlu ke toko lain. 

Terkadang pembeli lebih memilih berbelanja di toko yang serba ada 

daripada harus  mencari ke tempat lain yang belum tentu tersedia. 

Secara tidak langsung itu sudah mempromosikan toko, karena 

ketersediaanya lebih lengkap daripada toko lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Informan, Toserba 

Mitra Indah adalah toko serba ada yang menyediakan berbagai macam 

kebutuhan, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan 

(perlengkapan rumah tangga), dan lain-lain semuanya tersedia. 

4) Pelayanan 

Pelayanan merupakan sebuah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang yang menyangkut segala usaha yang dilakukan 

orang lain dalam rangka mencapai tujuannya.  Setiap pembeli tentu 

menginginkan penjual memberikan pelayanan yang baik. Mulai dari 

cara menyiapkan barang, mengambilkan barang, dan cara 

membungkusnya. Semakin sempurna pelayanan yang diberikan 

kepada konsumen maka semakin besar omzet yang didapatkan dalam 

penjualan.  
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Toserba Mitra Indah sudah menerapkan pelayanan terhadap 

konsumen dengan ramah, sabar, dan jujur merupakan kunci utama 

dalam jual beli, sehingga konsumen dapat merasakan serta dapat 

menjadi pelanggan setia di toko tersebut. Omzet yang didapatkan dari 

hari ke hari semakin meningkat serta memberikan kepuasan terhadap 

konsumen yang membelinya. 

5) Produk 

Produk adalah segala sesuatu (barang atau jasa) yang 

ditawarkan guna memenuhi kebutuhan target pasar. Bukan hanya 

bentuk dari produk saja yang ditawarkan, namun termasuk di 

dalamnya adalah kemasan luar. Selain itu produk merupakan elemen 

yang paling penting, sebab dengan inilah perusahaan berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen, semua keputusan 

itu tidak berdiri sendiri sebab produk dan jasa sangat erat 

hubungannya dengan target pasar yang di pilih.  

Toserba Mitra Indah  adalah toko serba ada yang menyediakan 

berbagai macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan sandang, 

pangan, dan papan (perlengkapan rumah tangga). Serta produk yang 

dijual halal, bersegel, ukuran dan takarannya benar, tidak 

kadaluwarsa, produk menggunakan bahan yang baik, barangnya jelas, 

dan jika produk tersebut ada cacat, maka penjual mengatakan dengan 

jujur. 
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b. Faktor yang menghambat 

1) Lemahnya kemampuan pengambilan keputusan 

Merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemilik 

bisnis kurang memiliki kemampuan kepemimpinan dan pengetahuan 

yang diperlukan agar bisnis bisa berjalan. Dalam hal ini Toserba Mitra 

Indah belum berani melakukan langkah, ide, terobosan, dan strategi 

baru, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pesaingnya 

khususnya waralaba, misalnya dengan memberikan diskon besar-

besaran secara berkala, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi 

konsumen. 

2) Lemahnya promosi di internet 

Pada era modern ini kegiatan berbisnis dituntut untuk 

mengikuti perkembangan zaman, artinya Toserba Mitra Indah harus 

cerdas dan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat 

mempromosikan produknya di media internet, sehingga produknya 

sama-sama laku di masyarakat sekitar dan namanya meluas, serta 

dapat meningkatkan omzet penjualan. Akan tetapi Toserba Mitra 

Indah masih lemah dalam pengetahuan dan wawasan tentang 

teknologi modern yaitu internet. Toserba Mitra Indah hanya 

mempromosikan produknya dengan memasang plang di depan toko 

sehingga konsumen hanya mengetahui jika berkunjung secara 

langsung, dari tetangga sekitar atau informasi yang beredar.  
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Marketing syariah merupakan solusi terhadap kebutuhan pasar 

yang memimpikan penerapan bisnis yang sesuai dengan nilai dan kaidah 

agama. Sifat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis 

diantaranya, Shidiq yaitu jujur atau benar, Amanah atau dapat dipercaya, 

Fathanah atau cerdas dan bijaksana, dan Tabligh atau argumentatif dan 

komunikatif. Sejalan dengan sifat yang dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW dalam berbisnis, ada 3 konsep dasar dalam marketing 

syariah yakni:18 

a. Strategi untuk mind-share, yang berarti cara berfikir secara kreatif, 

inovatif dan bijaksana dalam mencari ide untuk membesarkan suatu 

produk atau jasa. 

b. Tactic untuk market share, yakni bagaimana usaha dalam 

mempengaruhi sasaran pasar melalui tulisan, gambar atau ucapan 

yang baik dan santun. 

c. Value untuk heart, pemasaran yang dilandaskan pada nilai-nilai 

agama dan dilaksanakan dengan sepenuh hati dalam segala transaksi 

hingga mampu memuaskan konsumen dan stakeholder. 

Jika melihat konsep dasar dari marketing syariah, maka Toserba 

Mitra Indah Beber belumlah menerapkan konsep marketing syariah. Hal 

ini tentu sangat sulit bagi Toserba Mitra Indah dalam menghadapi 

persaingan bisnisnya. 

 

                                                           
18 Ikhsan  Bayanuloh, Op. cit., 9. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data 

primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Keterbatasan pada 

penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini 

sangat tergantung kepada kemampuan dan pemahaman peneliti itu sendiri 

dalam mengumpulkan dan mengolah data hasil penelitian. Sehingga dalam 

penelitian tentang strategi marketing Toserba Mitra Indah Beber dalam 

menghadapi persaingan bisnis waralaba memiliki keterbatasan. Data primer 

yang di dapat dari hasil wawancara dengan berbagai Informan masih terdapat 

bias dan masih banyak informasi yang seharusnya didapatkan sebagai data 

hasil penelitian bisa memberikan gambaran yang jelas tentang strategi 

marketing Toserba Mitra Indah Beber dalam menghadapi persaingan bisnis 

waralaba. Diantara keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Keterbatasan pada kemampuan peneliti berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat menjadi judul penelitian.  

2. Kondisi peneliti dalam mencari data penelitian, dikarenakan harus membagi 

waktu antara pekerjaan dan penelitian, sehingga harus ada salah satu 

aktivitas yang dikorbankan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis  Strategi Marketing 

Syariah dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Waralaba (Studi Kasus di 

Toserba Mitra Indah Beber Kab. Cirebon)”, maka peneliti dapat menyimpulkan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Strategi marketing syariah adalah  disiplin bisnis strategis dalam upaya 

memasarkan produk tertentu  untuk  mencapai tujuan dan sasaran yang 

sudah ditargetkan dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariat Islam. 

Strategi yang diterapkan Toserba  Mitra Indah Beber Kab. Cirebon sudah 

sesuai dengan karakteristik marketing syariah misalnya saja; tujuan bisnis 

yang sangat memberdayakan umat, hanya menjual produk-produk yang 

jenisnya halal, visi dan misi yang berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat, serta jujur dalam melakukan pemasaran misalnya; tidak 

melakukan pemasaran yang sifatnya Khinayah (penjelasan yang tidak sesuai 

dengan yang sebenarnya), Taghrir (membujuk pihak lain dengan ucapan 

atau perbuatan yang bohong untuk menarik simpatik), Tadlis 

(menyembunyikan kecacatan), Ighra’ (promosi dengan janji memberikan 

suatu keuntungan secara berlebihan sehingga menjadikan pembeli lalai akan 

kewajibannya demi memperoleh apa yang dijanjikan), dan memberikan hak 

khiyar yaitu memberikan hak penuh kepada pembeli untuk melanjutkan atau 

membatalkan pembeliannya jika barang yang dibelinya terdapat kecacatan. 
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2. Strategi yang diterapkan Toserba  Mitra Indah Beber Kab. Cirebon dalam 

menghadapi persaingan bisnis waralaba adalah menerapkan strategi harga 

dan strategi produk, serta memberikan pelayanan yang ramah, jujur, dan 

berpedoman pada karakteristik marketing syariah. Strategi harga yaitu 

dengan memberikan harga yang pas dan relatif murah merupakan strategi 

unggulan Toserba  Mitra Indah, dalam strategi mempertahankan para 

pelanggan setianya. Akan tetapi, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan teknologi serta hanya berpedoman pada strategi lama 

menjadikan Toserba Mitra Indah hanya mampu bertahan dan sulit untuk 

bersaing. 

3. Dalam menjalankan bisnis usahanya tentu ada faktor yang mendukung dan 

menghambat Toserba  Mitra Indah Beber Kab. Cirebon dalam menghadapi 

persaingan bisnisnya. Faktor pendukung berasal dari lokasi toko yang 

strategis, harga yang pas dan relatif murah, kelengkapan barang, pelayanan, 

dan produk yang sesuai harga. Semua faktor ini sudah diterapkan oleh 

Toserba  Mitra Indah dalam menjalankan bisnisnya, sehingga Toserba  

Mitra Indah sudah memiliki tempat sendiri di hati para pelanggan setianya. 

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu karena lemahnya kemampuan 

pengambilan keputusan dan lemahnya promosi melalui internet maupun 

media sosial, menjadikan Toserba  Mitra Indah sulit untuk bersaing. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka 

peneliti dapat memberikan saran, sebagai berikut: 

1. Strategi yang diterapkan Toserba  Mitra Indah Beber Kab. Cirebon sudah 

sesuai dengan karakteristik marketing syariah, namun jauh daripada konsep 

Marketing syariahnya itu sendiri. Diharapkan Toserba  Mitra Indah Beber 

lebih bisa memanfaatkan teknologi yang ada agar bisa mengikuti 

perkembangan zaman khususnya dalam promosi dan pemasaran, sehingga 

dapat bersaing dalam menjalankan usahanya. 

2. Strategi yang diterapkan Toserba  Mitra Indah Beber hanya berpedoman 

pada strategi lama, yaitu hanya fokus pada penerapan strategi harga dan 

strategi produk saja. Diharapkan Toserba  Mitra Indah Beber terus 

berinovasi dengan menerapkan strategi-strategi baru, serta terus 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pembeli 

(konsumen), sehingga dapat bersaing dalam menghadapi persaingan bisnis 

waralaba yang saat ini sangat pesat perkembangannya. 

3. Dalam meningkatkan persaingan bisnis, Toserba  Mitra Indah Beber 

diharapkan untuk meningkatkan promosinya melalui internet maupun media 

sosial lainnya.  
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LAMPIRAN A TRIANGULASI DATA 

 A.1. Instrumen Pertanyaan 

  

No Instrumen  Pertanyaan 

1.  Bagaimana ketersediaan produk yang dijual di Toserba Mitra Indah 

Beber? 

2.  Bagaimana kualitas produk dan bagaimana skema harganya? 

3.  Seberapa strategis lokasi  Toserba Mitra Indah Beber? 

4.  Bagaimana strategi marketing yang diterapkan pada Toserba Mitra 

Indah Beber? 

5.  Bagaimana promosi yang dilakukan  Toserba Mitra Indah Beber? 

6.  Bagaimana pelayanan yang diberikan  Toserba Mitra Indah Beber 

kepada pembeli saat berbelanja langsung? 

7.  Bagaimana strategi marketing Syariah yang diterapkan pada Toserba 

Mitra Indah Beber  dalam menghadapi persaingan bisnis waralaba, jika 

disandarkan pada karakteristik marketing syariah? 

a. Teisitis (Rabbaniyyah) atau konsep Ketuhanan adalah bahwa 

setiap gerak-gerik manusia selalu berada dalam pengawasan 

Allah SWT. 

b. Etis (Akhlaqiyyah) atau konsep akhlaq adalah bahwa perilaku 

berjalan di atas norma etika yang berlaku umum. 

c. Realistis (al-Waqi’iyyah) adalah konsep kejujuran artinya tidak 

mengada-ngada dan tidak menjurus kepada kebohongan. 

d. Humanistis (al-Insaniyyah) atau konsep kemanusiaan artinya 

berperikemanusiaan. 

8.  Hal-hal apa saja yang menudukung dan menghambat  Toserba Mitra 

Indah Beber dalam menghadapi persaingan bisnis waralaba? 
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17 Februari 2019 

A.2. Field Box 

#Wawancara 1 

Siang hari itu saya tengah berada di Toserba Mitra Indah Beber. Cuaca 

dengan terik matahari yang panas saat itu, menjadi saksi perbincangan hangat 

saya bersama keluarga Toserba Mitra Indah Beber. Dua puluh menit berlalu, 

sayapun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan maksud mewawancarai 

pemilik toko. 

P : Dalam dunia bisnis perdagangan 

ataupun pemasaran (marketing), itu tidak 

lepas dari yang namanya strategi, 

bagaimana strategi marketing yang  

bapak terapkan di Toserba Mitra Indah 

Beber? 

S : Strategi memang sangat penting 

dalam usaha apapun, akan tetapi titik 

berat saya dalam menerapkan strategi 

adalah pada harga yang murah dan 

pelayanan yang ramah kepada pembeli. 

P : Sebagai seorang muslim, 

idealnya berbisnispun harus sesuai 

dengan cara-cara berbisnis yang 

dibenarkan dalam syariat Islam, dalam hal ini strategi marketing syariah.  

Bagaimana bapak melakukan strategi itu, jika disandarkan pada karaketristik 

marketing syariah yaitu adanya konsep ketuhanan, akhlak atau etika, realistis 

(kejujuran), dan kemanusiaan? 

Sb : Iya tentu, Jadi untuk produk sendiri bervariasi, saya menjual produk mulai 

dari kualitas biasa sampai yang bagus, ada yang KW ada yang ORI tentunya 

dengan harga yang berbeda pula. Ada barang ada harga, tidak mungkin saya 

jual barang yang jelek tapi harganya mahal, semua tergantung kualitas 

barangnya. 

P : Apakah ada negosiasi terkait harga pak? 

Sb : Kalo harga si sudah net, tapi kalau misal ada baju yang bolong, atau sobek 

sedikit, atau kotor, itukan cacat ya, ya boleh ditawar, nanti saya turunkan 

harganya. Kalau konsumennya mau ya dijual kalo engga ya jangan. Asal 

pelayannya aja bilang sama saya, untuk kepercayaan kalo ada cacat, saya minta 

foto dulu barangnya  sebelum dijual. 

P : Bagaimana untuk lokasi atau tempat, apakah mendukung?  

Sb : Untuk tempat mah bisa lihat sendiri ya pinggir jalan raya, strategislah segini 

mah. Terus di toko juga harus bersih, kalau ada sampah, debu ya kita sapu 

pokonya jangan terlihat kotor. 

P : Menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat, kita melihat adanya usaha 

waralaba di mana-mana, seperti; Mall, Swalayan, Alfamart, Indomart, Surya, 

Yogya dan lain-lain. Apakah ada program khusus atau promosi untuk menarik 

minat pembeli? 
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Sb : Di zaman sekarang ini konsumen sudah pandai-pandai memilih barang yang 

harganya murah, disini ada yang murah larinya kesini, di sana ada yang murah 

ya larinya kesana. Ya terserah aja itu mah rizki mah sudah masing-masing. 

Terus kalo promosi mah saya engga pakai internet, paling ya pendekatan saja 

sama masyarakat, paling juga karyawan saya yang promosi dari mulut ke 

mulut. 

Selanjutnya di hari yang berbeda, namun dalam kondisi cuaca yang tidak 

kalah  panas akan tetapi menghangatkan suasana, singkat cerita sayapun kembali 

mewawancarai pemilik toko. 

P : Dengan berbagai strategi yang diterapkan di Toserba Mitra Indah Beber, apa 

saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Toserba Mitra Indah 

dalam menghadapi persaingan bisnis waralaba? 

Sb : Faktor yang mendukung dalam usaha saya yaitu memilih lokasi toko yang 

strategis, hal ini merupakan faktor yang sangat menjanjikan. Harga yang 

ditetapkan di toko saya relatif murah dan terjangkau. Harga yang pas tapi 

murah menjadi alternatif bagi para pembeli, kami juga memberikan jaminan 

pengembalian barang (return) jika ada kecacatan dalam jangka waktu tertentu, 

sehingga menjadi kepercayaan bagi para pelanggan kami untuk tetap setia 

berbelanja di Toserba Mitra Indah ini. Memberikan pelayanan terbaik kepada 

pembeli. Barang yang dijual juga lengkap, sehingga apa yang dibutuhkan 

konsumen dapat terpenuhi. Sedangkan faktor yang menghambat usaha saya 

yaitu lemahnya promosi di internet, kurangnya kemampuan pengambilan 

keputusan dalam arti saya tidak berani memberikan diskon besar-besaran 

apalagi sejak munculnya banyak pesaing khususnya waralaba. 

 

#Wawancara 2 

Selain pemilik toko sayapun menghampiri beberapa karyawan  Toserba 

Mitra Indah Beber, sayapun mendapati  karyawan laki-laki Toserba Mitra Indah 

Beber  untuk saya gali informasi darinya. 

P : Bagaimana strategi marketing 

yang  diterapkan di Toserba Mitra Indah 

Beber, jika disandarkan pada 

karaketristik marketing syariah yaitu 

adanya konsep ketuhanan, akhlak atau 

etika, realistis (kejujuran), dan 

kemanusiaan? 

Dr : Strategi yang diterapkan di toko 

kami mengenai pelayanan, kita selalu 

melakukakn 5SB: senyum, salam, sapa, 

sopan, santun, dan bantu.   

P : Maksudnya membantu 

menawarkan bantuan jika ada pemebeli 

mencari barang atau kebingungan 

mencari barang atau seperti apa? 

Dr : Iya seperti itu. 

P : Apakah ada strategi lain? 
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Dr : Untuk  harga memang disini murah, makanya masih banyak peminatnya 

walaupun banyak saingan disana-sini, cuman gak seramai dulu sebelum banyak 

pesaing. Tapi toko kami selalu ramai banget menjelang lebaran. Apa lagi ya? 

Paling yang kurang itu aja kurang promosi lewat internet, selebihnya kami 

promosi dan bersosialisasi dengan masyarakat. Terus paling pak Haji selalu 

bilang kita harus jujur. 

P : Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Toserba Mitra 

Indah dalam menghadapi persaingan bisnis waralaba? 

Dr : Toserba Mitra Indah hanya menerapkan pada strategi harga dan pelayanan 

serta didukung dengan lokasi yang strategis, itulah yang membuat Toserba 

Mitra Indah bertahan sampai saat ini, meski sudah banyak pesaing-pesaing 

baru, seperi: Indomart, Alfamart. Giant, Surya, Yogya, Swalayan, Mall dan 

masih banyak lainnya, walaupun hanya bertahan. 

 

#Wawancara 3 

Selain karyawan tersebut saya juga menghampiri karyawan lainnya yaitu  

karyawan perempuan di Toserba Mitra Indah Beber, seperti biasa saya 

melakukan wawancara terkait penelitian yang saya lakukan. 

P : Bagaimana strategi marketing 

yang  diterapkan di Toserba Mitra Indah 

Beber, jika disandarkan pada 

karaketristik marketing syariah yaitu 

adanya konsep ketuhanan, akhlak atau 

etika, realistis (kejujuran), dan 

kemanusiaan? 

Dy : Toserba Mitra Indah melakukan 

strategi pada harga yang terjangkau bagi 

kalangan menengah ke bawah, banyak 

pilihan barang mulai dari yang murah 

sampai yang mahal juga ada. 

P : Bagaimana dengan strategi yang 

dilakukan tersebut? 

Dy: Tidak seramai dulu mungkin karena kurangnya manajemen yang baik. Tidak 

ada struktur organisasi yang tetap, karyawan juga sering ganti, pemiliknya aja 

yang ga ganti-ganti kasian ngurus sendiri, kalo dulu sama anaknya, sekarang 

anaknya sudah punya sendiri, ditambah usia pak Haji juga sudah sepuh. Terus 

kalau kata saya sih Toserba Mitra Indah masih menerapkan strategi lama, yang 

penting murah, bersih, jujur dan terjual padahal zamannya berubah, teknologi 

juga semakin maju, intinya semakin banyak saingan tapi kurang promosinya. 

P : Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Toserba Mitra 

Indah dalam menghadapi persaingan bisnis waralaba? 

Dy: Penetapan harga yang murah dan pas menjadi strategi unggulan yang 

diterapkan di Toserba Mitra Indah, pokonya kalo harga mah kita berani adu 

sama swalayan-swalayan, strategi harga sangat mendukung  keberadaan toko 

kami sampai saat ini. Selain itu kami juga sudah memiliki pelanggan yang setia 
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berbelanja di toko kami. Hambatannya  paling tidak ada manajemen yang baik, 

keterbatasan pengetahuan internet, dan mungkin karna usia Bapak Haji juga. 

 

#Wawancara 4 

Pada waktu yang berbeda, Selain mewawancarai  pihak internal toko, 

saya juga telah mewawancarai beberapa konsumen yang  berbelanja di Toserba 

Mitra Indah Beber secara langsung. 

P : Apa yang membuat ibu tertarik 

berbelanja di sini? Bagaimana strategi 

marketing yang  diterapkan di Toserba 

Mitra Indah Beber? 

Sr : Harganya pas tapi murah jadi ga 

usah nawar-nawar lagi, banyak 

pilihannya, tokonya gede, lengkap semua 

ada, pelayanan nomor satu, yang punya 

juga sering nongkrong di toko, orangnya 

ramah, baik, suka nyapa, dan mau diajak 

ngobrol. Pokoknya kalau bingung-

bingung pasti ujung-ujungnya lari kesini, 

karna itu tadi harganya murah, pinggir 

jalan, ga jauh, parkiran juga luas, dan 

bisa ditukar kalo salah beli atau cacat asal jangan kelamaan. 

P : Menurut ibu, apa saja kelebihan dan kekurangan Toserba Mitra Indah Beber 

dibanding para pesaingnya seperti indomart, slfamart, surya, swalayan, dan 

lain-lain? 

Sr : Toko yang luas dan lengkap, serta pelayanan yang ramah, sopan, dan terkesan 

Islami, itu mungkin kalo menurut saya. 

P : Bagaimana dengan kekurangannya? 

Sr : Kekurangan Toserba Mitra Indah Beber yaitu karena tidak adanya promosi  

dan program promo atau diskon seperti yang yang dilakukan para pesaingnya 

yang menggunakan teknologi internet. 
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#Wawancara 5 

Masih pada hari yang sama, saya mewawancari konsumen lain yang 

hendak pulang, langsung saja saya hampiri sebelum terlambat. 

P : Apa yang membuat ibu tertarik 

berbelanja di sini? Bagaimana strategi 

marketing yang  diterapkan di Toserba 

Mitra Indah Beber? 

A : Sejak dulu memang saya sering 

berbelanja di sini, lengkap, luas, bersih, 

dekat dari rumah, pelayanannya ramah, 

harganya murah, terus kalau dulu mah 

sering ada hadiah dan banyak promo 

barang murah, diskon setiap minggu. 

P : Bagaimana penerapan 

strateginya? 

A : Kalau strateginya ya paling 

jujur, harganya ga dinaikin yaaa sesuai 

barangnya jadi ga takut kena tipu harga gitu. Tapi kalo belanja disini seringnya 

pakaian, gamis, baju sekolah anak, kalau sembako si paling ke warung deket 

rumah aja. 

P : Menurut ibu, apa saja kelebihan dan kekurangan Toserba Mitra Indah Beber 

dibanding para pesaingnya seperti Indomart, Alfamart, Surya, Swalayan, dan 

lain-lain? 

A : Kelebihannya harganya yang murah, pelayanan yang sigap, pokonya dilayani 

banget, nyari sesuatu ya cepet-cepet ditunjukin sama pelayannya. 

Kekurangannya paling karena kalah promosi dan manajemen. 

 

#Wawancara 6 

Selanjutnya di musim yang sama pada hari dan bulan yang berbeda, saya 

menjumpai seorang pembeli pria yang hendak berbelanja, langsung saja saya 

melakukan wawancara. 

P : Apa yang membuat bapak 

tertarik berbelanja di sini? Bagaimana 

strategi marketing yang  diterapkan di 

Toserba Mitra Indah Beber? 

Sb : Sepanjang toko ini tetap 

mempertahankan pelayanan terbaiknya, 

sadar bahwa setiap aktivitas jualannya 

selalu dalam pengawasan Allah, jujur 

dalam bertransaksi, tidak bohong dalam 

menawarkan barang, tidak mengambil 

keuntungan yang memberatkan pembeli, 

dan selalu mencotoh perilaku bisnis cara 

Nabi, Insya Allah toko ini akan tetap 

bertahan dan mampu bersaing, kalau 
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niatnya benar insya allah hasilnya juga kan berkah, sampai saat ini saya 

melihat itu di toko ini, mudah-mudahan seterusnya. 

P : Menurut bapak, apa saja kelebihan dan kekurangan Toserba Mitra Indah 

Beber dibanding para pesaingnya seperti Indomart, Alfamart, Surya, Swalayan, 

dan lain-lain? 

Sb : Faktor SDM yang dimiliki Toserba Mitra Indah tentu sangat mempengaruhi 

minat para pembeli. Karyawan Toserba Mitra Indah selalu memberikan 

pelayanan yang ramah, sigap, dan murah senyum. Harga yang murah dan 

banyak pilihan itu yang banyak diminati para pembeli. Dalam melayani juga, 

hampir tidak melihat keluhan atau raut muka yang kesel, ketika istri saya tidak 

jadi beli, setelah lama memilih. Tapi kenapa tidak seramai dulu, mungkin 

karena kurang promosinya, bayangkan toko sebesar ini tidak diperkenalkan di 

internet ataupun media sosial. Teknologi semakin maju, tapi strateginya tidak 

dipakai, sudah bertahan aja sudah syukur. Tapi balik lagi, itukan hanya satu 

dari banyak strategi saja,  Pak Haji juga paham. 

 

 

A.3. Data Informan (Narasumber) 

 

No Nama Jabatan Alamat 

1 H. Subandi (Sb) Pemilik Toko Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana-

Kuningan 

2 Darul (Dr) Karyawan Toko Ds. Baranang Siang Kec. 

Cisayong - Tasikmalaya 

3 Sa’diyatul 

Hidayah (Dy) 

Karyawan Toko Ds. Kondangsari Kec. Beber-

Cirebon 

4 Sri Handayani 

(Sr) 

Konsumen  Ds. Beber Kec. Beber - Cirebon 

5 Ani Marini (A) Konsumen  Ds. Sarewu Kec. Pancalang-

Kuningan 

6 Sobarudin (Sb) Konsumen Ds. Danalampah Kec. 

Pancalang – Kuningan 

7 Rokib (P) Peneliti Ds. Sarewu Kec. Pancalang- 

Kuningan 
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B.1. Kartu Bukti Tatap Muka Bimbingan Skripsi 
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B.2 Surat Izin Penelitian 
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C.2 SESI FOTO BERSAMA 

C.3 KESIBUKAN DI TOSERBA C.4 PERBELANJAAN PAKAIAN 

C.5 BERSAMA  PEMILIK TOKO C.6 AKSESORIS DAN MAINAN ANAK 

C.1 AREA DEPAN PARKIR 
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C.8 LANTAI 2: SEPATU, TAS, DAN PERLENGKAPAN 

C.7 KASIR DEPAN PERBELANJAAN SEMBAKO 
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