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ABSTRAK 

OZAH MASPUPAH. NIM. 2014.1.3.00191 STRATEGI PEMASARAN 

SYARIAH TOKO TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DI DESA 

DURAJAYA KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON 

 

Era moderenisasi sudah terjadi pada masyarakat sekarang, hal ini 

menyebabkan beberapa perubahan meliputi perubahan demografi, spesialiasi, 

diversifikasi, profesi, struktur sosial ekonomi serta kebudayaan masyarakat. Dari 

perubahan tersebut ada beberapa kebiasaan masyarakat yang bergeser yaitu 

salahsatunya pola belanja masyarakat. Karena perubahan itu kini kebiasaan 

belanja masyarakat banyak yang beralih ke toko modern hal ini mendukung 

tumbuh dan berkembangnya toko modern sampai ke wilayah pedesaan 

berdampingan dengan toko tradisional. Untuk mempertahankan eksistensinya 

dilakukan beberapa strategi pemasaran syariah dalam rangka meningkatkan 

penjualan baik toko tradisional maupun modern.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemasaran toko 

tradisional dan modern di desa Durajaya kecamatan Greged kabupaten Cirebon. 

Selain itu untuk mengetahui bagaimana  strategi marketing syariah toko 

tradisional dan modern dalam meningkatkan penjualan dan untuk mengetahui hal 

apa yang menjadi kendala dan bagaimana penyelesaiannya. 

    Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis 

penelitian lapangan (field reseach). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, 

observasi langsung, study pustaka (library reseach) dan metode triangulasi data. 

 Selanjutnya dari hasil penelitian diperoleh bahwa pola pemasaran yang 

dilakukan oleh toko tradisional dan modern berbeda sesuai sistem yang dilakukan. 

Sedangkan dalam rangka meningkatkan penjualannya  masing-masing toko 

menerapkan beberapa strategi pemasaran syariah diantaranya yaitu pada toko 

tradisional menerapkan kebijakan khiyar, berhutang dan menerapkan kejujuran 

dalam penentuan harga. Pada toko modern menerapkan etika bisnis Islam dan 

juga memberikan kebijakan penerbitan kartu diskon sebagai hadiah bagi 

penggunanya. 

 Disini peneliti menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan diantaranya yaitu: toko tradisional agar mau malakukan perubahan 

terkait beberapa hal yang kurang meliputi pencatatan, variasi produk maupun 

sarana dan prasarana, dan peningkatan loyalitas terkait pelayanan pegawai toko 

modern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: Toko Tradisional, Toko Modern, Strategi Pemasaran Syariah 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam 

kehidupan yang dilakukan oleh orang setiap harinya. Hal ini dilakukan sebagai 

salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Kegiatan 

ini dilakukan oleh setiap kalangan manusia dari kalangan bawah sampai 

dengan kalangan atas di manapun berada. Oleh karena itulah banyak orang 

menciptakan suatu instrumen perwujuadan aktifitas jual beli yang dapat 

diakses  guna memenuhi kebutuhan masyarakat.   

Salah satu instrumen yang diciptakan adalah warung atau juga dapat 

disebut toko yang menyediakan berbagai barang kebutuhan harian seperti 

sembako, sayuran, makanan cepat saji, bahan bangunan dan lain-lain. Dahulu 

aktifitas jual beli masih dilakukan secara sederhana atau tradisional mulai dari 

alat tukar hingga sistem pembayaran. Namun kini dengan terjadinya berbagai 

dimens perubahan pola berupa pola demografi,spesialisasi, diversifikasi profesi 

serta struktur sosial ekonomi dan perubahan budaya masyarakat, maka sistem 

jual beli pun mengalami berbagai perubahan yang disebut moderenisasi. Hal 

inilah yang membuat para pemilik instrumen jual beli dalam hal ini toko atau 

warung merubah berbagai sistem yang mereka miliki guna menarik banyak 

pelanggan agar mendapat keuntungan lebih.  
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Seiring dengan adanya berbagai perubahan tersebut, terciptalah warung 

atau toko modern di berbagai tempat di indonesia. Toko modern kini tidak 

hanya terdapat di kota-kota besar, namun sudah masuk ke perkampungan. 

Keadaan ini memang cukup membingungkan karena di satu sisi keberadaan 

toko modern tidak dapat diabaikan seiring dengan perkembangan dan 

perubahan perilaku konsumtif masyarakat. Namun disisi lain keberadaan toko 

tradisional juga tak dapat terpinggirkan melihat kondisi masyarakat Indonesia 

yang notabene bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan dan pada 

umumnya berpenghasilan menengah kebawah, selain itu kelemahan 

pemahaman penggunaan teknologi juga perlu di perhatikan. Melihat kultur 

kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya maka toko tradisional tentu 

saja tak dapat terpisahkan mengingat toko tradisional merupakan instrumen 

jual beli yang paling dekat dengan masyarakat. Sampai saat ini toko tradisional 

masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama kalangan menengah 

kebawah. 

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan 

untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
1
 Sedangkan yang 

dimaksud tradisional adalah sistem yang digunakan dalam pelaksanaannya 

masih terbilang sederhana baik itu alat maupun sistem jual beli secara tawar 

menawar. Barang yang dijual disini hampir sama dengan barang-barang yang 

dijual di pasar atau toko modern dengan variasi atau jenis yang beragam. 

                                                             
1
 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Bab I pasal 1 nomor 14 
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Karena barang yang dijual sama dengan di pasar modern maka kualitasnya 

juga relatif sama terjaminnya dengan pasar modern.  

Secara kuantitas warung tradisional memiliki jumlah barang yang relatif 

sedikit, disesuaikan dengan kemampuan modal pemilik toko. Dari segi harga 

warung tradisional juga tidak mencantumkan label karena menggunakan sistem 

tawar menawar dan besarnya keinginan pengambilan keuntungan pemilik 

usaha, selain itu harga pasar yang berubah-ubah juga membuat repot apabila 

menggunakan label.  

Toko tradisional adalah instrumen yang sangat dekat dengan masyarakat 

dan mudah ditemukan dimanapun. Di Indonesia sendiri yang sebagian besar 

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan lebih sering 

membeli barang kebutuhannya di toko tradisional di karenakan berbagai hal, 

diantaranya jarak dan pendapatan. 

Namun kini dengan berbagai perubahan yang terjadi dan keterbatasan 

yang dimiki para pemilik toko tradisional, seperti pemahaman teknologi,  

kemampuan permodalan yang relatif sedikit serta moderenisasi maka 

keberadaan mereka terancam terutama dengan kehadiran warung atau pasar 

modern yang kini sudah semakin menjamur. Hal ini seperti dikemukakan oleh 

Abdullah Mansyuri dalam acara Dialog “Forum Senator untuk Rakyat” pada 

hari Minggu, 17 Mei 2015 di Bakoel Koffie Cikini Jakarta dengan tema 

“Ekonomi Kerakyatan dalam Bingkai Nawacita.”  

Dalam Dialog tersebut beliau mengatakan bahwa persoalan lain yang 

dihadapi pasar tradisional adalah keberadaan pasar modern. Untuk dapat 

mengembalikan kondisi pasar tradisional agar menjadi vital lagi adalah 

keberadaan pasar modern harus diatur dengan peraturan yang jelas mulai 
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dari barang yang dijual, penempatan atau jam operasional dari pasar 

modern. Permasalahan lain yang dihadapi adalah adanya kesulitan 

dengan akses modal. 
2
   

 

Pasar modern sebagai salah satu bagian dari kebiasaan hidup kebanyakan 

orang kini sudah mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. 

Perkembangan ritel modern menjadi lebih pesat dimulai dari dikeluarkannya 

keputusan presiden nomor 118 tahun 2000 yang membuka pintu bisnis selebar 

lebarnya bagi para penanam modal asing ke Indonesia, hal ini membuat bisnis 

ritel asing membanjiri Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan jumlah 

penduduk 250 juta jiwa lebih merupakan pasar potensial bagi bisnis ritel 

modern, hal ini dapat terlihat dengan perkembangan bisnis ritel modern yang 

semakin pesat dari tahun ke tahun.  

Pada tahun 2011 gerai ritel modern di Indonesia mengalami peningkatan 

yang pesat hingga mencapai 18.152 dibandingkan pada tahun 2007 sebanyak 

10.365 gerai. Menurut Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) 

 

pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia mencapai angka 10%-15% 

pertahun. Hal ini dapat terlihat dari penjualan ritel pada tahn 2006 

sebesar Rp. 49 triliun namun melesat jauh pada tahun 2010 sebesar Rp. 

100 triliun dan naik menjadi Rp. 110 triliun pada tahun 2011
3
. Pada 

tahun 2013 jumlah pasar modern di Indonesia sudah mencapai angka 

23.000 unit 14.000 unit diantaranya adalah kelompok minimarket dan 

sisanya adalah supermarket hal ini diungkapkan oleh Direktur Jendral 

Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Srie Agustina di Jakarta Kamis 

(7/8/2014). 
4
  

 

Hingga pada tahun 2016 pertumbuhan ritel modern di Indonesia 

mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan menduduki posisi ke 5 dalam 

                                                             
2
 www.dpd.go.id/artikel-975-peran-pasar-tradisional. Diakses pada tgl 20 Agustus 2017  

3
 www.datacon.co.id.indonesiancomercial nweslatter2011. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017 

4
 www.bisniskeuangan.kompas.com. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017 

http://www.dpd.go.id/artikel-975-peran-pasar-tradisional
http://www.datacon.co.id.indonesian/
http://www.bisniskeuangan.kompas.com/
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Global Retail Development Index (GRDI)
5
 naik 7 peringkat dari satu tahun 

sebelumnya dibawah Tiongkok, India, Malaysia dan Kazakhstan dengan skor 

GRDI 55,6 dan penjualan ritel US$ 324 Miliar. GRDI adalah indeks yang 

mengukur investasi, potensi, dan daya tarik sektor ritel di 30 negara 

berkembang di dunia. Variabel dalam GRDI antara lain adalah besarnya pasar, 

risiko, saturasi pasar dan rata-rata pertumbuhan. 
6
Hal ini menjadi bukti bahwa 

pertumbuhan bisnis ritel khususnya modern di Indonesia bergerak dengan 

sangat pesat. Hal ini cukup menggembirakan bagi para pelaku bisnis ritel 

modern, namun hal sebaliknya dirasakan oleh pedagang pasar tradisional dan 

toko tradisional. Bisnis pasar tradisional mengalami kemunduran dari tahun ke 

tahun.   

Di Indonesia terdapat 13.450 pasar tradisional dengan 12,6 juta pedagang 

kecil
7
. Berdasarkan hasil study A.C. Nielsen pasar modern di Indonesia 

tumbuh 31,4% per tahun sedangkan pasar tradisional di Indonesia menyusut 

8% pertahun. Jika hal ini dibiarkan ribuan bahkan jutaan pedagang kecil di 

Indonesia akan kehilangan mata pencahariannya. Keadaan ini juga akan 

menyebabkan pasar tradisional akan tenggelam di telan kemajuan pasar 

modern. 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa ada beberapa penyebab 

menurunnya jumlah toko tradisional diantaranya dari segi permodalan yang 

                                                             
5
 Global Retail Development Index (GRDI) dikeluarkan oleh perusahaan konsultan Global A. T 

Kearney sebagai negara sektor ritel paling potensial di dunia 
6
 www.beritasatu.com. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2017 

7
 Rusham.  Analisis Dampak  Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional 

di Kabupaten Bekasi.  Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan optimal. Univ. 

Islam 45 Bekasi. Hal 155. 2016 

http://www.beritasatu.com/
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kurang memiliki akses, perubahan gaya hidup masyarakat, Kurangnya 

pemahaman mengenai teknologi, dan adanya pesaing yaitu toko modern. 

Selain itu permasalahan yang banyak dialami yang cenderung tidak diindahkan 

pemilik toko tradisional adalah suasana toko yang cenderung kurang nyaman, 

jumlah barang yang tidak lengkap, pelayanan kurang memuaskan dll. Sebagai 

pembeli, hal yang menjadi pertimbangan selain harga dan kualitas barang salah 

satunya adalah suasana toko maupun pelayan toko tersebut. Apabila toko 

nyaman dan bersih disertai dengan keramahan maka akan banyak pembeli 

menyukainya.  

Dalam agama Islam sendiri diatur berbagai hal mengenai perdagangan 

dengan memperhatikan tujuan bekerja dalam Islam yang tidak hanya 

memperhatikan kebutuhan dunia tapi juga kebutuhan untuk di akhirat. Seperti 

dijelaskan dalam firman Allah dalam Alquran surat Al- Qasas ayat 77
8
 

                    

                       

        

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. ( Q. S Al-Qasas: 

77) 

Oleh karena itu sebagai umat beragama Islam sudah selayaknya kita 

memperhatikan peraturan-peraturan dalam perdagangan demi tercapainya 

                                                             
8
 Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahannya, Semarang: CV. AL 

WAAH,  hlm 556 thn 2004 
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keuntungan dunia dan juga akhirat. Seperti melakukan bisnis dengan 

memperhatikan etika-etika bisnis dalam Islam diantaranya bekerja keras 

dengan ikhlas dan mencintai pekerjaan, hidup tertib dan penuh disiplin, 

menjalin ukhuwah Islamiyah dan suka berjamaah, berlaku jujur dan pandai 

bersyukur, memuliakan karyawan dan mitra bisnis, memaksimalkan ikhtiar dan 

doa, mampu mengembangkan potensi diri, memiliki integritas kuat, menepati 

janji, taat beribadah, istiqamah menhindari kemungkaran, bekerja dengan tulus, 

bersahabat dengan lingkungan, suka belajar dari pengalaman, menganut pola 

hidup hemat atau tidak boros, berlaku amanah, bersungguh-sungguh dalam 

berusaha, penuh pecaya diri, punya obsesi yang kuat, taat beribadah, istiqamah 

menhindari kemungkaran, bekerja dengan tulus, bersahabat dengan 

lingkungan, suka belajar dari pengalaman, menganut pola hidup hemat atau 

tidak boros, berlaku amanah, bersungguh-sungguh dalam berusaha, penuh 

pecaya diri, punya obsesi yang kuat, fokus dalam satu cita-cita
9
. 

Desa Durajaya merupakan salah satu desa yang terkenal memiliki banyak 

toko tradisional sejak waktu yang lama. Toko tradisional tersebut menjual tidak 

hanya barang kebutuhan sehari-hari saja melainkan juga bahan bangunan dan 

juga sandang. Seiring berjalan waktu toko modern mulai memasuki lingkungan 

desa. Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya toko modern memasarkan 

produknya baik secara online maupun offline. Dengan perubahan yang terjadi 

pada pola belanja masyarakat toko modern kian di minati. Hal ini sedikit 

banyak mempengaruhi prosentase penjualan pada toko tradisional. Namun 

                                                             
9
 Aedy, Hasan. Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam. Bandung: Alfabeta CV, 2011  
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hingga kini toko tradisional tetap bertahan, dengan berbagai strategi yang 

mereka miliki toko tradisional dan toko modern bersaing guna meningkatkan 

penjualan mereka. Baik toko tradisional maupun toko modern bukan 

merupakan lembaga yang berbasis syariah, namun tanpa mereka sadari banyak 

dari strategi pemasaran yang mereka terapkan menggunakan strategi 

pemasaran yang berbasis syariah. Hal ini dikarenakan mereka kurang 

mengetahui tentang pemasaran yang berbasis syariah. 

Berasarkan uraian diatas peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian 

ini dengan judul “Strategi Pemasaran Syariah di Toko Tradisional dan 

Toko Modern  di Desa Durajaya Kecamatan Greged Kabupaten 

Cirebon”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, disusun identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Toko tradisional memiliki jenis barang yang kurang bervariasi 

2. Toko tradisional dan modern kurang mengetahui ilmu tentang pemasaran 

syariah 

3. Perubahan kultur kehidupan masyarakat 

 

C. Fokus Masalah dan Subfokus 

1. Fokus Masalah 
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Untuk memberikan kejelasan mengenai inti permasalahan dalam 

penelitian ini dan untuk menghindari perluasan masalah sebagai dampak 

dari luasanya objek yang akan dikaji dan agar penelitian ini lebih mengarah 

dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti dan tujuan yang 

ingin dicapai maka dilakukan pembatasan masalahnya pada strategi 

pemasaran syariah  toko tradisional dan toko modern di desa Durajaya 

kecamatan Greged 

 

2. Subfokus  

Subfokus dari penelitian ini adalah lebih mengarah strategi pemasaran 

syariah  toko tradisional dan toko modern di Desa Durajaya Kecamatan 

Greged untuk meningkatkan penjualan. 

  

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah 

yang akan diteliti sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang 

dilakukan dan tujuan yang diharapkan akan tercapai dengan baik. Berdasarkan 

latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka  di bentuk  rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemasaran toko tradisional dan modern di desa Durajaya 

kecamatan Greged kabupaten Cirebon? 

2. Bagaimana  strategi pemasaran syariah toko tradisional dan modern di 

desa Durajaya kecamatan Greged kabupaten Cirebon? 
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3. Hal apa yang menjadi kendala dan bagaimana penyelesaiannya? 

 

 

 

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, disusun tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemasaran toko tradisional dan modern di 

desa Durajaya kecamatan Greged kabupaten Cirebon? 

2. Untuk mengetahui Bagaimana  strategi pemasaran syariah toko tradisional 

dan modern di desa Durajaya kecamatan Greged kabupaten Cirebon? 

3. Untuk mengetahui Hal apa yang menjadi kendala dan bagaimana 

penyelesaiannya?  

 

F. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan teoritik 

Sebagai bahan pembelajaran bagi rekan-rekan mahasiswa tentang apa 

dan bagaimana strategi pemasaran syariah pada toko tradisional dan toko 

modern dalam meningkatkan penjualan khususnya yang berada di wilayah 

pedesaan yang diambil dari beberapa bahan tinjauan meliputi bisnis Islam, 

pemasaran syariah dan etika bisnis dalam Islam.  

2. Kegunaan praktisi 

Pedagang (pemilik toko tradisional) 
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Sebagai bahan masukan dalam menjalankan usahanya demi 

meningkatkan penjualan serta mengenal marketing syariah lebih dalam. 

 

 

G. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, 

yang mana antar bab demi bab memiliki keterkaitan sehingga 

berkesinambungan. Untuk mengetahui isi dari skripsi ini penulisan skripsi yang 

disusun dalam lima bab sebagai berikut: 

Bab pertama yaitu: pendahuluan berisi pertama, latar belakang masalah 

yang menjelaskan tentang faktor-faktor atau yang menjadi dasar yang 

mendukung timbulnya masalah yang diteliti, kedua identifikasi masalah yaitu 

masalah-masalah pokok dari penelitian, ketiga, fokus masalah dan subfokus, 

keempat, rumusan masalah, kelima, tujuan penelitian, keenam, kegunaan 

penelitian, ketujuh, sistematika penulisan.  

Bab kedua berupa landasan teori yang menjelaskan tentang toko 

tradisional, toko modern dan juga menjelaskan tentang startaegi pemsaran 

syariah. Di bagian akhir juga di jelaskan tentang metode pengukuran kepuasan 

konsumen dan alasan pentingnya metode tersebut. selanjutnya bab kedua juga 

menjelaskan tentang penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran atau 

kerangka konseptual. 

Bab  ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yaitu berisi     

desain penelitian, setting penelitian atau tempat dan waktu penelitian, data dan 
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sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta 

pemeriksaan kebsahan data. 

Bab keempat menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan berisi 

deskripsi data hasil penelitian tentang pemasaran toko tradisional dan modern, 

strategi pemasaran syariah dalam rangka meningkatkan penjualan dan 

membahas tentang kendala yang dihadapi serta penyelesaian-penyelesaian 

yang dilakukan oleh toko tradisional maupun modern. selain itu pada bab ini 

juga di jelaskan tentang keterbatasan penelitian. 

Bab kelima terdiri dari  kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian 

oleh  penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Toko Tradisional  

Pengertian kata toko adalah kedai berupa bangunan permanen tempat 

menjual barang-barang (makanan kecil dan sebagainya).
10

 Sedangkan toko 

tradisional adalah toko yang menjual barangnya masih dengan cara tawar 

menawar dan belum menggunakan teknologi seperti mesin penghitung 

otomatis pada kasir dan belum memiliki penjualan secara online atau 

dengan kata lain bersifat sederhana. Sistem penjualan inilah yang 

membedakan toko tradisional dengan toko modern. Sistem jual beli yang 

khas yang dimiliki oleh toko tradisional yaitu: 

a. Tawar menawar  

Tawar menawar sama dengan negosiasi, dimana pembeli dan penjual 

dari suatu barang atau jasa memperdebatkan dan sifat pasti suatu 

transaksi.
11

 Dalam agama Islam transaksi dengan tawar menawar 

termasuk dalam khiyar. Khiyar dalam bahasa Arab berarti memilih, 

artinya seorang pelaku akad memiliki hak untuk memilih apakah akan 

                                                             
10

 https://kbbi.wb.id. Pengertian kata toko. Diakses pada tanggal 10 April 2018 
11

 https://id.wikipedia.org. Pengertian Kata Tawar Menawar. Diakses pada Tanggal 26 Oktober 

2018 

https://kbbi.wb.id/
https://id.wikipedia.org/
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melanjutkan atau membatalkan suatu akad karena terjadinya suatu hal
12

. 

Akad khiyar dimaksudkan agar tidak adanya kerugian yang terjadi dari 

berbagai pihak karena sebelum kesepakatan terbentuk pihak yang  

terlibat diperkenankan untuk mempertimbangkan segala hal yang 

berkaitan dengan jual beli termasuk dalam harga sehingga tawar 

menawarpun dapat terjadi. tidak ada keterangan terperinci mengenai 

akad khiyar dalam alquran, namun ada sebuah hadits yang menjadi 

landasan hukum diperbolehkannya khiyar yaitu : 

 ِْ َع َٗ ََ  ِِ شَ  اِْب ََ ًَ - ُع ُ  َسِض ا للََاَ ََ ُٖ ْْ ِْ , -َع ِ  َسُس٘هِ  َع  ٗسيٌ عئٍ هللا صيى للََاَ

: قَاهَ   

ُِ  حَبَاٌَعَ  إِرَا  اِحذ   فَُنو  , اَىَشُجََل ا َٗ ََ ُٖ ْْ ا بِاْىِخٍَاسِ  ٍِ ٍَ  ٌْ َماَّا ٌَخَفََشقَا ىَ ٍعا   َٗ َِ ْٗ , َج  أَ

ا ٌَُخٍِّشُ  ََ ُٕ َخشَ  أََحذُ َْ َ ُْ , ا ا َخٍَشَ  فَإِ ََ ُٕ َخشَ  أََحذُ َْ َ َجبَ  فَقَذَ  رَِىلَ  َعيَى فَخَبَاٌَعَا ا َٗ 

ٍْعُ  ُْ , اَْىبَ إِ ُْ  بَْعذَ  حَفََشقَا َٗ َ ٌْ , حَبَاٌَعَا أ ىَ اِحذ   ٌَخُْشكْ  َٗ ا َٗ ََ ُٖ ْْ ٍْعَ  ٍِ َجبَ  فَقَذْ  اَْىبَ ٍْعُ  َٗ (  اَْىبَ

خَفَق    ٍُ  ِٔ ٍْ اىيَْفظُ , َعيَ َٗ   ٌ ْسِي َُ ِى  

“Apabila dua orang melakukan jual beli masing-masing orang 

memiliki hak khiyar (memilih antara membatalkan atau 

menerusakan jual beli) selama mereka masih belum berpisah dan 

masih bersama; atau selama salahsatu dari keduanya tidak 

menentukan khiyar kepada yang lain. Jika salah seorang 

menentukan khiyar kepada yang lain, lalu mereka melakukan jual 

beli atas dasar itu, jadilah jual beli tersebut. jika mereka berpisah 

setelah malakukan jual beli dan masing-masing orang tidak 

mengurungkan jual beli, jadilah jual beli itu” (H.R Bukhari dan  

Muslim sedangkan redaksinya berdasarkan riwayat Muslim)
13

 

 

                                                             
12

 Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin. Fiqih Madzhab Syafi‟i, Bandung: Pustaka Setia, thn 2000, hlm 

43 
13

 Alhafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah-Masalah 

Fiqih, Akhlak dan Keutamaan Amal, penerjemah Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT. Mizan 

Pustaka, thn 2010, hlm 333 
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Ada tiga macam khiyar yaitu:
 14

 

1) Khiyar majelis yaitu pembeli dan penjual boleh memilih untuk 

meneruskan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih 

berada di tempat jual beli. Khiyar majelis diperbolehkan dalam 

segala macam jual beli. 

2) Khiyar syarat yaitu pembeli atau penjual mengajukan syarat yang 

menguntungkan salahsatu pihak selama tidak merusakan yang 

diperjualbelikan.  

3) Khiyar Aib yaitu si pembeli mensyaratkan bahwa barang akan 

dikembalikan apabila terdapat cacat.  

b. Hutang piutang 

Hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan uang 

yang dipinjamkan pada orang lain.
15

Dalam agama Islam hutang 

dinamakan qardh yang berararti al-Qathu‟ yang berarti potongan. 

Qardh berarti memberikan harta kepada seseorang atas dasar belas 

kasihan dan dia akan mengembalikan gantinya setelah 

menggunakannya.
16

 Hutang juga dapat berarti sesuatu yang menjadi 

tanggungan seseorang dalam urusan harta, yang keberadannya 

disebabkan adanya beberapa iltijam, yakni keharusan untuk 

                                                             
14

 Ibnu Mas‟ud dan  Zainal Abidin. Op.cit, hlm 43-44 
15

 Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka 1998, hlm 689 
16

 Yusuf Al Subaily. Fiqih Perbankan Syariah: Pengantar Fiqih Muamalat dan Aplikasinya dalam 

Ekonomi Modern, Riyadh: Universitas Islam Muhammad Saud, hlm 47 



 

 

54 

 

mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu untuk orang lain, seperti 

merusak harta, ghasab, berhutang dan lain-lain.
17

 

c. Pembelian secara pesanan 

Dalam agama Islam jual beli dengan pemesanan dikenal dengan nama 

salaf atau salam. Secara bahasa berarti pemesanan. Sedangkan secara 

terminologis Salam adalah Jual beli barang yang disifati (dengan 

kriteria tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran 

kontan di majelis akad.
18

 Salam juga dapat berarti menjual suatu barang 

yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu (barang) yang ciri-

cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan 

barangnya diserahkan kemudian hari.
19

 Para ahli hukum Islam 

menamainya dengan Al Mahawi‟ij yang artinya barang mendesak sebab 

dalam jual beli ini barang yang menjadi objek jual beli tidak ada di 

tempat sedangkan penjual dan pembeli sudah sepakat untuk melakukan 

pembayaran terlebih dahulu.  

Dasar hukum pembolehan jual beli dengan akad salam ini adalah surat 

Al-Baqoroh Ayat 282
20

  

                       

                   

                                                             
17

 Rachmat Syafe‟i. loc. cit 
18

 Alhafidz Ahmad bin Ali bin hajar al-Asqalani. Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits 

Hukum dalam Fiqih Islam, Jakarta: Darul Haq,  2015, penerjemah Izudin karimi 
19

 Abdul Hadi dalam Fitriani Syarqowie, Fiqih Muamalah, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 

2015, hlm 11   
20

 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, hlm  
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang 

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri 

tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang 

saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang 

lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 

seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 
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batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan 

di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” 

 

Rukun dan syarat dalam jual beli salam adalah:
21

  

1) Muaqidain: pembeli (muslam) dan penjual (muslam alaih) 

a) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat) 

b) Muhtar (tidak dibawah paksaan atau tekanan)  

2) Objek transaksi (muslam fiih) 

a) Dinyatakan dengan jelas jenisnya  

b) Jelas sifat-sifatnya 

c) Jelas ukurannya 

d) Jelas batas waktunya 

3) Sight „ijab kabul  

4) Alat tukar/harga  

a) Jelas dan terukur 

b) Disetujui kedua pihak 

c) Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung 

Pada umumnya toko tradisional adalah usaha milik keluarga sehingga 

letaknya biasanya sebagian besar tidak jauh dari lingkungan rumah 

pemiliknya, walaupun banyak juga yang jaraknya dengan rumah pemilik 

                                                             
21

 Fitriani Syarqowie, ibid. hlm 12-13 
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berjauhan. Toko tradisional juga merupakan unit usaha yang di bangun dari 

modal yang dimiliki pemiliknya oleh karena itu jumlah barang dan besarnya 

usaha di tentukan oleh besarnya kepemilikan modal pemiliknya. 

Proses penetapan harga juga di tentukan oleh besarnya keuntungan 

yang diinginkan pemilik toko sehingga harganya bisa lebih mahal ataupun 

lebih murah dibandingkan toko yang lainnya. 

Usaha toko tradisional atau yang lebih dikenal toko kelontong 

memiliki struktur pasar yang cenderung bersifat monopolistik. Hal ini 

dikarenakan jumlah penjual yang banyak dan barang yang dijual adalah 

sejenis tetapi berbeda corak (bervariasi). Toko tradisional merupakan salah 

satu bentuk industri kecil atau usaha keluarga karena jumlah pekerjanya 

sedikit, yaitu sekitar 1-5 orang yang biasanya merupakan anggota keluarga 

sendiri
22

.   

 

2. Toko Modern  

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, 

supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk 

perkulakan
23

.   

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis toko yang dapat dikategorikan 

sebagai toko modern diantaranya yaitu: 

                                                             
22

  Yoga tantular R & Dendi Syaiful Akbar, Analisis Kiat Toko Tradisional (warung) untuk 

Bertahan di Tengah Maraknya Minimarket (toko modern) : Survei pada Toko Tradisional di 

kecamatan Cisaga kebupaten Ciamis, Universitas Widyatama, hlm 5  
23

 Peraturan Daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014, tentang Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bab I pasal 1 nomor 15 



 

 

58 

 

a. Minimarket adalah sarana atau usaha tempat penjualan barang-barang 

kebutuhan sehari-hari secara eceran (langsung) dengan cara pelayanan 

mandiri (swalayan) 

b. Supermarket adalah sarana atau tempat untuk menjual barang-barang 

kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok 

secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan  

mandiri.  

c. Departement store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual 

secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan 

perlengkapannya dengan penataan barang sesuai jenis kelamin atau 

tingkat usia konsumen. 

d. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual barang 

barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan 

pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang 

didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba 

ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya 

dilakukan secara tunggal. 

e. Mall atau Supermall atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk 

melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainnya 

diperuntukan untuk kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi 

untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa yang terletak 

pada bangunan/ruangan/ yang berada dalam satu kesatuan 

wilayah/tempat. 
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Sampai saat ini ada beberapa peraturan menyangkut penataan dan 

pembinaan untuk toko modern, dan juga toko tradisional yaitu Peraturan 

Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri 

perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tantang Pedoman Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, 

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2014 tentang 

Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 108 tahun 2015 tentang petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2014 

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko modern. 

3. Strategi Pemasaran Syariah 

Kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus.
24

 Strategi juga dapat diartikan sebagai 

serangkaian rencana besar yang menggambarkan bagaimana suatu 

perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya.
25

 Sehingga strategi 

juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan atau cara yang digunakan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Pengertian pemasaran dikemukakan dalam beberapa pengertian 

yaitu pertama suatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan 

tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga dan sampai dengan 
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mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa 

memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial.
26

 Kedua, 

Pemasaran juga dapat diartikan menjadi  proses sosial dan manajerial yang 

di dalamnya individual dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan 

nilai.
27

 Ketiga, proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan 

harga, promosi, dan distribusi gagasan barang dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memuaskan sasaran seseorang dan organisasi.
28

 Keempat, 

pemasaran adalah proses sosial yang didalamnya terdapat individu dan 

kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai bagi pihak lain.
29

Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian pemasaran adalah suatu usaha-usaha 

tersusun yang menggabungkan rencana strategis yang dibuat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penciptaan atau 

pertukaran. 

Kata syariah berasal dari kata al-syari‟ah dan al syir‟ah yang berarti 

hukum Islam yang dikenalkan pada masa setelah awal-awal Islam. Secara 

bahasa kata syaria‟h berarti jalan ke sumber air dan tempat orang-orang 

yang minum. Kata ini kemudian di konotasikan oleh bangsa Arab dengan 
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jalan lurus yang harus diikuti. Sedangkan Al-Quran menggunakan istilah ini 

dalam al-din (agama) yang artinya jalan yang di tetapkan tuhan untuk 

dituruti. Dalam perkembangannya kata tersebut diartikan sebagai cara atau 

pedoman hidup manusia berdasarkan ketentuan Allah SWT.
30

 

Sedangkan pengertian pemasaran syariah yaitu strategi bisnis yang 

harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi 

seluruh proses,  menciptakan, menawarkan pertukaran nilai, dari seorang 

produsen atau suatu perusahaan, atau perorangan, yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 
31

Pemasaran yang Islami atau syariah juga dapat diartikan 

sebagai disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, 

penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholder-nya 

yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip alquran 

dan hadits.
32

 

Dengan berbagai perubahan dalam struktur kehidupan, setiap orang  

memiliki kebutuhan yang berbeda-beda hal ini juga berlaku dalam hal 

pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan konsumen dapat di klasifikasikan dalam 

beberapa kategori yaitu
33

: 
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a. Kebutuhan fungsional (fungsional need) kebutuhan ini berhubungan 

langsung dengan bentuk atau penampilan (performance) dari suatu 

produk. 

b. Kebutuhan psikologis (pshycological need) kebutuhan ini diasosiasikan 

dengan kebutuhan yang bersifat mental dari konsumen yang dapat 

terpenuhi dengan berbelanja atau membeli dan memiliki suatu produk. 

Dengan peningkatan pendapatan penduduk maka kebutuhan 

psikologis semakin, tinggi hal inilah yang kemudian merubah cara pandang 

orang sehingga membutuhkan kenyamanan lebih saat berbelanja. Selain itu 

dengan pendapatan lebih tinggi, orang cenderung memperhatikan merk saat 

akan berbelanja karena merasa gengsi dan kurang percaya diri apabila  

membeli barang tidak bermerek. 

Beberapa alasan diatas membuat para pelaku berlomba-lomba 

membenahi tokonya dalam rangka meningkatkan penjualan. Karena 

persaingan semakin ketat maka apabila tidak melakukan perubahan akan 

terjadi dampak buruk berupa penurunan penjualan atau bahkan 

kebangkrutan. 

Ada beberapa alasan mengapa para pembeli cenderung tidak jadi 

membeli barang di suatu toko yaitu
34

: 

a. Tidak dapat menemukan gaya atau bentuk yang menarik 

b. Tidak dapat menemukan gaya atau ukuran yang pas ataupun gerai 

tersebut sedang kehabisan produk (out of stock) 
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c. Tidak ada yang cocok 

d. Tidak ada karyawan yang dapat ditanyai mengenai produk 

e. Tidak dapat keluar masuk gerai dengan mudah  

f. Harga terlalu tinggi 

g. Situasi dalam gerai atau toko tidak nyaman 

h. Tidak dapat menemukan nilai baik 

i. Tata letak dalam gerai tidak diatur dengan nyaman 

j. Produknya sedang tidak musim 

Beberapa hal diatas secara umum ditemukan di toko tradisional 

sehingga saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih berbelanja di toko 

modern dibandingkan dengan berbelanja di toko tradisional. Dengan 

keadaan yang demikian banyak pelaku usaha toko tradisional mengalami 

kemunduran atau bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan, oleh 

karena itu perlu dilakukan beberapa hal agar keberadaan toko tradisional 

masih dapat terjaga.    

Ada beberapa strategi pemasaran syariah yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan penjualan diantaranya:   

a. Berpegang pada konsep marketing nabi Muhammad SAW.  

Nabi Muhammad SAW sebagai nabi junjungan umat Islam memiliki 

kesempurnaan dalam segala sisi, salahsatunya adalah dalam hal 

perdagangan yang kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Dalam hal 

perdagangan beliau mempunyai konsep yaitu: jujur, hal ini guna 

membangun kepercayaan kepada para pelaku ekonomi lainnya sehingga 
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akan terciptanya kesetiaan dan hubungan jangka panjang yang baik. 

Konsep yang kedua yaitu ikhlas yaitu menjadi pencari rezeki yang tidak 

hanya mendahulukan materi dunia semata. Konsep ketiga yaitu 

profesional, yang selalu berusaha maksimal dalam menjalankan usaha, 

pantang menyerah dan siap menghadapi resiko apapun. Konsep 

selanjutnya yaitu Silaturahmi yaitu menjaga hubungan baik dengan 

sesama pelaku usaha tersebut. Dengan adanya konsep ini maka akan 

tercipta suatu hubungan jangka panjang bagi semua pelaku usaha tersebut 

sehingga pada akhirnya akan menghasilkan banyak hal baik dalam 

rentang waktu yang panjang. Konsep selanjutnya yaitu murah hati 

sebagai penyeimbang. Dengan pengaplikasian konsep ini maka 

kepercayaan dan loyalitas akan tercipta dan senantiasa terjaga.
35

 

b. Segmentasi  

Segmentasi adalah cara membagi pasar berdasarkan variabel-variabael 

tertentu seperti geografi, demografi, psikologi, perilaku dan pada 

akhirnya pada variabel terkecil yaitu individu.
36

 Segmentasi sangat 

penting mengingat pelaku usaha harus memperhatikan bagaimana 

kebutuhan dan keinginan pasar yang selalu berubah-ubah, selain itu 

dengan melakukan segmentasi kita dapat menentukan jenis pemasaran 

yang tepat bagi para konsumen.  

Ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan agar segmentasi 

dapat berguna diantaranya yaitu: Dapat diukur, maksudnya besar pasar 
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dan daya beli konsumen dapat diukur walaupun ada beberapa komponen 

yang tidak dapat diukur. Dapat terjangkau, sejauhmana segmen ini 

dapat dicapai oleh produsen walaupun ada beberapa kelompok pasar 

potensial yang sulit dijangkau. Besar segmen, yaitu berapa besar segmen 

yang dapat dicapai agar mendapat hasil penjualan yang signifikan. Dapat 

dilaksanakan, adalah sejauh mana suatu program dapat dilaksanakan 

untuk mencapai segmen ini.
37

 

c. Targeting atau strategi menetapkan sasaran 

Targeting adalah  suatu strategi yang memilih target dan mencocokan 

reaksi pasar dan kebutuhan pasar, kemampuan daya beli dan keterbatasan 

yang dimiliki.
38

Ada tiga faktor yang yang dapat diteliti yaitu:
39

 ukuran 

dan pertumbuhan segmen, yaitu mengumpulkan dan menganalisa data 

penjualan terakhir proyeksi dan laju pertumbuhan penjualan dan margin 

laba yang diharapkan sehingga dapat dipilih segmen yang sesuai. 

Kemenarikan strukturak segmen, suatu segmen mempunyai ukuran 

dan pertumbuhan yang diharapkan, namun tetap harus dipelajari faktor-

faktor yang dapat membuat segmen itu bertahan dalam jangka yang 

panjang. Sasaran dan sumberdaya, pertimbangkan sasaran dan 

sumberdaya dalam jangka panjang. 
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d. Positioning atau strategi posisi 

Positioning adalah merancang citra perusahaan agar mendapat tempat 

khusus dan unik dalam benak pasar, sehingga dipersepsikan lebih unggul 

dibandingkan citra pesaing.
40

 Kriteria menentukan posisi meliputi 

beberapa faktor yaitu faktor pelanggan, faktor pesaing, faktor 

perusahaan, faktor manfaat kerja, faktor kesesuaian faktor nilai harga dan 

faktor psikologis. Positioning diibaratkan sebuah janji dari perusahaan, 

oleh karena itu harus dilaksanakan demi kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut karena tidak sedikit suatu usaha mengalami kebangkrutan gara-

gara tidak memenuhi janji tersebut. 

Metode yang dapat digunakan untuk menanamkan strategi posisi bagi 

konsumen contohnya dengan strategi ABC. Strategi A (audience) atau 

target market, adalah menentukan siapa yang akan menjadi target 

pemasaran agar lebih terarah dan efektif. Strategi B (benefit) manfaat 

utama dari produk tersebut. Strategi Compeling reason why (alasan yang 

mendukung) Adalah suatu hal yang menguatkan atau pendukung manfaat 

sehingga para konsumen tak akan sempat memikirkan memilih produk 

yang lain.
41

 

e. Differensiasi adalah strategi dengan menunjukan ciri khusus sebuah 

produk yang ditawarkan agar lebih menarik di pasar. Strategi ini juga 

merupakan salahsatu strategi persaingan keuntungan (competitive 
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advantage) antara penjual dengan tujuan menawarkan aspek keunikan 

dan nilai tambah kepada pengguna dari segi promosi, fungsi produk, dan 

pengemasan.
42

 Atau dengan kata lain differensiasi adalah menjadi beda, 

bagaimana caranya agar menjadi beda dengan yang lain sehingga dengan 

perbedaan tersebut toko akan menjadi diingat dan pada akhirnya menjadi 

suatu ciri khas yang nantinya dapat menjadi jatidiri sebuah produk atau 

toko.  

f.  Memaksimalkan Konsep Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan atau toko dalam mengembangkan dan mempertahankan 

eksistensinya. Setiap perusahaan menyusun strategi dalam mencapai 

keberhasilan tersebut dengan memadukan berbagai elemen-elemen dalam 

bauran pemasaran.  

Marketing mix atau bauran pemasaran adalah sebuah tingkatan atau 

metode yang menggabungkan elemen-elemen penting dalam pemasaran 

seperti keunggulan produk, penetapan harga, pengemasan produk, 

periklanan, persediaan barang, distribusi dan anggaran pemasaran. 

Konsep ini sering disingkat 4P yaitu gabungan dari elemen Produk 

(product), Tempat (place), Harga (price) dan promosi (promotion)
43

. 

Pemaksimalan penggunaan marketing mix  dapat menjadi salahsatu 

langkah dalam memasarkan sebuah produk agar dapat mempertahankan 

pembeli. Dengan pemaksimalan bauran pemasaran  suatu perusahaan 
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juga dapat menentukan target keberhasilan yang ingin dicapai. Keempat 

elemen bauran pemasaran yaitu: 

1) Produk (product) adalah apa saja yang ditawarkan pada pasar untuk 

diperhatikan, dipergunakan, diperoleh, atau dikonsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan konsumen.
44

  

Produk adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah perusahaan 

oleh karena itu setiap perusahaan harus mampu menjaga kualitas 

produk dan mengembangkannya menjadi lebih baik dari waktu  ke 

waktu dengan memperhatikan setiap keinginan dan kebutuhan 

konsumen yang senantiasa berubah-ubah, karena itu survei menjadi 

salah satu hal yang penting untuk dilakukan. 

Dalam agama Islam ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan 

produk, ketentuan tersebut meliputi seluruh aspek, dari mulai bahan 

yang digunakan, cara memperoleh dan pengolahan bahan. Dalam 

agama Islam produk yang diperjual belikan harus jelas kehalalan dan 

juga kebaikannya dalam setiap proses dan bahan. Seperti dalam 

sebuah hadits yaitu: 

َه   ْ٘ ْعُج َسُس َِ ا قَاَه َس ََ ُٖ ْْ ًَ هللاُ عَ ٍْش  َسِض ِِ بَِش ُِ ْب ا ََ ِْ أَبًِ عَبِْذ هللاِ اىْ ْع َع

ا هللاِ َصيَى هللاُ َعيٍَْ  ََ ُٖ ٍَْْ بَ َٗ   ِ ًَ بٍَِّ َُ اْىَحَشا إِ َٗ   ِ َُ اْىَحَلََه بٍَِّ ُه : إِ ْ٘ ٌَ ٌَقُ َسيَ َٗ  ِٔ

اِث فَقَذْ  َٖ ِِ احَقَى اىش بُ ََ َِ اىَْاِس، فَ ٍِ ٍْش   َِ َمثِ ُٖ َُ َٖاث  الَ ٌَْعيَ ْشخَبِ ٍُ س   ْ٘ ٍُ
ُ أ

اِث  َٖ قََع فًِ اىش بُ َٗ  ِْ ٍَ َٗ  ، ِٔ ِعْشِض َٗ  ِٔ ٌِْْ ، َماىَشاِعً اْسخَْبَشأَ ِىِذ ًِ قََع فًِ اْىَحَشا َٗ

 َُ إِ َٗ ى أاَلَ   َ ِيل  ِح ٍَ َُ ِىُنّوِ  إِ َٗ ، أاَلَ  ِٔ ٍْ ُْ ٌَْشحََع فِ َ ِشُل أ ْ٘ ى ٌُ ََ َه اْىِح ْ٘ ٌَْشعَى َح
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 ُ ْضغَت  إِرَا َصيََحْج َصيََح اْىَجَسذُ ُمئ  ٍُ َُ فًِ اْىَجَسِذ  إِ َٗ ُٔ أاَلَ  ٍُ َحاِس ٍَ ََى هللاِ  ِح

إِرَا فََسذَثْ  ًَ اْىقَْيب. ]سٗآ اىبخاسي ٍٗسيٌ َٗ ِٕ َٗ ُ أاَلَ 
فََسذَ اْىَجَسذُ ُمئ  ] 

“Dari Abu Abdillah Nu‟man bin Basyir r.a,”Saya mendengar 

Rasulullah SAW bersabda, „Sesungguhnya yang halal itu jelas 

dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat 

perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak 

diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut 

terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan 

kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam 

perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang 

diharamkan. Sebagaimana penggembala yang 

menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) 

yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan 

memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki 

larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. 

Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, 

jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia 

buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia 

adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Barang yang dijual juga harus diperhatikan apakah dapat 

memberikan manfaat pada masyarakat yang dapat mendukung 

kegiatan beribadahnya. Dalam rangka memasarkan produknya 

penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan yang dimiliki oleh 

produk tersebut. Dalam hal ini sekali lagi konsep jujur sangat 

diperlukan.   

2) Harga (price)  adalah ekspresi dari sebuah nilai dimana nilai tersebut 

menyangkut kegunaan dan kualitas produk, citra yang terbentuk 

melalui iklan dan promosi, ketersediaan produk melalui jaringan 

distribusi dan layanan yang menyertainya.
45

Harga juga dapat 

diartikan sebagai sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk 

atau jasa, atas jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-
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manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang 

beredar.
46

 Dalam agama Islam harga dikenal dengan (tsaman) yang 

secara umum dapat diartikan sebagai suatu perkara yang tidak tentu 

dengan ditentukan. Harga juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama 

dengan nilai barang, biasanya harga dijadikan penukar barang yang 

diridhoi oleh kedua belah pihak akad.
47

  

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam ketentuan atau regulasi 

harga dianggap tidak terlalu populer sebab ketentuan penetapan 

harga yang tidak tepat dapat menimbulkan ketidak adilan, hal ini 

bertentangan dengan konsep harga dalam Islam yang sangat 

menjunjung tinggi keadilan dalam penerapannya, karena itu dalam 

penetapannya tidak boleh terlalu tinggi karena akan merugikan 

konsumen namun juga tidak boleh terlalu rendah karena akan 

merugikan pedagang. Dalam dunia fiqih regulasi atau penetapan 

harga dikenal dengan istilah tas‟ir yang berarti menetapkan harga 

tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan yang tidak 

mendzalimi pemilik barang dan pembelinya. Dalam konsep ekonomi 

Islam penentuan harga dilakukan berdasarkan kekuatan-kekuatan 

pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Dikalangan para ulama 

terdapat perbedaan mengenai pengaplikasian tas‟ir, dikarenakan 
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takutnya ketidakadilan dalam hal penetapan harga.  Namun akhirnya 

dicapailah suatu kesimpulan mengenai penetapan harga yaitu:
48

  

1) Tidak seorangpun diperkenankan menetapkan harga lebih tinggi 

atau lebih rendah daripada harga yang ada penetapan harga yang 

lebih tinggi akan mengeksploitasi atas kebutuhan penduduk dan 

penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.  

2) Dalam segala kasus pengawasan terhadap harga adalah tidak 

jujur. 

3) Pengaturan harga selalu diperbolehkan. 

4) Pengaturan harga diperboehkan hanya saat keadaan darurat 

Penetapan harga tentu memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:
49

 

1) Penetapan harga jual, sehingga dengan harga yang pantas maka 

dapat menarik konsumen untuk datang. 

2) Mempertahankan pembeli dan memperbesar pangsa pasar, harga 

yang menarik akan membuat mereka tak akan pergi ke toko lain 

bahkan dapat mendatangkan pembeli baru. 

3) Mencapai target pengembalian modal. 

4) Mencapai laba maksimum. 

Tujuan penetapan harga berbeda untuk setiap perusahaan. Pada 

dasarnya tujuan dasar  penetapan harga adalah:
50
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1) Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap 

perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba 

paling tinggi yang dikenal dengan maksimasi laba. 

2) Tujuan berorientasi pada volume (volume praising object) 

Tujuan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan penerbangan 

yang mengatur harga hingga sedemikian rupa sehingga dapat 

mencapai target penjualan. 

3) Tujuan Berorientasi pada citra  

Perusahaan dapat menggunakan harga sebagai suatu alat untuk 

membangun citra (image) suatu perusahaan. Harga yang tinggi 

dapat membentuk citra perusahaan sebagai perusahaan yang 

prestisius, sedangkan perusahaan yang menetapkan harga yang 

rendah misalnya dapat memposisikan perusahaan tersebut 

menjadi perusahaan termurah di lingkungan tersebut. Peran 

penetapan harga dalam tujuan ini sebagai fungsi positioning 

produk. 

4) Tujuan stabilisasi harga  

Tujuan stabilisasi dengan jalan menetapkan harga adalah untuk 

mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu 

perusahaan dengan harga pemimpin industri (industry leader). 

Hal ini terbentuk karena kondisi konsumen yang sangat sensitif 

terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya 
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maka para pesaing harus menurunkan pula harga produknya 

sehingga harus adanya stabilisasi harga. 

5) Tujuan-tujuan lainnya  

Selain yang sudah disebutkan diatas tujuna penetapan harga juga 

untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas 

pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari 

campur tangan pemerintah.  

Dalam agama Islam masalah penetapan harga memang tidak diatur 

langsung secara tertulis, namun dalam hal bermuamalah semua hal pada 

umumnya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Seperti 

disebutkan dalam Alquran: 

ٌْ بِاْىبَاِطِو ي ٍَُْْن ٌْ بَ اىَُن َ٘ ٍْ َ ُْ٘ا اَل حَأُْميُ٘ا أ ٍَ َِ آ ا اىَِزٌ َٖ ا أٌَ  ََ ِْ َُ حَِجاَسة  َع ُْ حَُن٘ َ إاَِل أ

ا  َ ٌْ َسِحٍ َُ بُِن َُ للََاَ َما ٌْ ۚ إِ ّْفَُسُن َ اَل حَْقخُيُ٘ا أ َٗ  ۚ ٌْ ُْْن ٍِ  حََشاض  

“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.”(Q.S. An-Nisa: 29) 

 

Dalam penetapan harga, konsep keadilan harus diutamakan. Harga 

harus bisa mencerminkan manfaat dari barang tersebut karena itu tidak 

boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah karena penetapan 

harga yang terlalu tinggi akan mengeksploitasi kebutuhan penduduk 
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sedangkan penetapan harga yang terlalu rendah akan merugikan 

penjual.
51

 

Pemilihan distributor dengan harga yang rendah dapat menjadi pilihan, 

cari distributor yang menawarkan barang dengan harga yang rendah 

tapi dengan produk berkualitas baik sehingga akan mempengaruhi 

harga pada barang dijual. Strategi dengan mengambil keuntungan kecil 

pada sebagian barang dan mengambil keuntungan besar pada sebagian 

barang lainnya juga dapat diterapkan pada penetapan harga sehingga 

memberi kesan bahwa barang yang di jual menjadi murah.   

3) Distribusi atau lokasi (Place)  yang dapat berarti melakukan kombinasi 

saluran-saluran distribusi untuk menyampaikan produk kepada 

pengguna terakhir.
52

 Place dapat juga diartikan sebagai pemilihan 

tempat atau lokasi usaha. Bukan hanya strategis yang berarti dekat dari 

pusat kota atau kemudahan dalam hal akomodasi tapi juga 

memanfaatkan kelebihan perusahaan adalah inti dari distribusi itu 

sendiri.   

Pemilihan lokasi akan sangat bergantung pada kesuksesan bisnis suatu 

usaha, kemudahan pencapaian ke suatu toko tertentu akan menjadi 

suatu yang dipertimbangkan oleh para konsumen. Pemilihan lokasi 

dapat ditentukan berdasarkan jenis produk yang akan dijual. Dalam hal 

distribusi berikan kemudahan bagi para konsumen contohnya dengan 
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melakukan pengiriman kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah 

banyak. 

4) Promosi (promotion) adalah program pemberian insentif yang diberikan 

pada konsumen atau saluran pemasaran yang bertujuan untuk 

mendorong agar konsumen mau mencoba atau membeli atau 

meningkatkan pembelian barang dan jasa.
53

 Promosi juga dapat berarti 

penggunaan teknik berupa iklan, personal selling, diskon dan public 

relation.
54

  

Bagi toko tradisional yang memiliki modal kecil maka iklan yang 

mahal dapat dihindari. Gunakan promosi secara perlahan namun 

berkesinambungan sehingga konsumen diberikan kesempatan untuk 

merasakan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh toko tradisional. 

Promosi yang baik terutama untuk toko tradisional yang memiliki 

modal kecil lebih efektif dilakukan dari mulut ke mulut karena orang 

pada umumnya akan lebih mendengarkan pendapat orang yang pernah 

mengalami berbelanja di suatu toko dari pada orang yang belum 

mengalaminya, Dengan meningkatkan fasilitas dan berbagai kelebihan 

lain maka dapat meningkatkan penjualan sehingga memberikan 

kepuasan tersendiri bagi konsumen.  

Dalam hal mempromosikan produknya harus menggunakan konsep 

kejujuran. Pedagang harus menjelaskan secara terperinci bagaimana 

barang tersebut dan apa saja kekurangan dan kelebihannya. Konsep 
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jujur dalam hal promosi akan menimbulkan kepuasan pada pelanggan 

bukan hanya dalam jangka pendek tapi dalam jangka yang panjang.  

Dalam agama Islam sangat dilarang penggunaan sumpah palsu atau 

dapat digambarkan dengan mempromosikan barang dengan cara 

berlebihan atau bohong. Menawarkan barang dengan cara melebihkan 

atau tidak menjelaskan dengan benar kekurangan dan kelebihan dari 

produk yang dijual termasuk dalam sumpah palsu. Sumpah palsu dalam 

Islam sangat dilarang karena dapat merugikan banyak orang termasuk 

diri sendiri. Seperti disebutkan dalam sebuah hadits  

أَ  َٗ ٍْبَتَ  ُِ أَبًِ َش ِِ أَبًِ َحذَثََْا أَبُ٘ بَْنِش ْب اىيَْفُظ اِلْب َٗ  ٌَ ٍ ِٕ ُِ إِْبَشا إِْسَحُق ْب َٗ ٌْب   بُ٘ ُمَش

ِِ َمثٍِش   ِىٍِذ ْب َ٘ ِْ اْى تَ َع ٍَ ُِ َحذَثََْا أَبُ٘ أَُسا َخَشا َْ قَاَه ا َٗ ٍْبَتَ قَاَه إِْسَحُق أَْخبََشَّا  َش

َّْصاِسّيِ  َ َ اْْل ِْ أَبًِ قَخَادَة اِىل  َع ٍَ  ِِ ِِ َمْعِب بْ عْبَِذ ْب ٍَ  ِْ َع َسُسَ٘ه للََاِ َع َِ أََُّٔ َس

َحقُ  َْ ٌَ ٌَ ٍْعِ فَإَُِّٔ ٌَُْفُِّق ثُ َمثَْشةَ اْىَحِيِف فًِ اْىبَ َٗ  ٌْ ٌَ ٌَقُُ٘ه إٌَِاُم
َسيَ َٗ  ِٔ ٍْ  َصيَى للََاُ َعيَ

“Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam berdagang, 

karena ia dapat melariskan (dagangan) & menghilangkan 

(keberkahan).” (HR. Muslim)   

 

g. Diversifikasi Produk 

Diversifikasi produk adalah upaya mencari produk atau pasar yang baru 

atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan 

penjualan, profitabilitas dan fleksibilitas.
55

Diversifikasi dilakukan 

dalam tiga cara: 
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1) Diversifikasi konsentris yaitu produk-produk baru yang dikenalkan 

memiliki hubungan dalam pemasaran atau teknologi dengan 

produk yan sudah ada. 

2) Diversifikasi horizontal yaitu, perusahaan menjual produk- produk 

baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada tapi dijual 

pada konsumen yang sama. 

3) Diversifikasi konglomerat adalah produk-produk yang dihasilkan 

adalah produk baru dan tidak ada hubungan sama sekali dengan 

pemasaran atau teknologi dengan produk yang sudah ada dan di 

jual pada konsumen yang berbeda. 

Diversifikasi itu sendiri diterapkan karena memiliki beberapa 

tujuan diantaranya yaitu: 

1) Meningkatkan pertumbuhan bila produk atau pasar yang ada 

telah mencapai tahap kedewasaan dalam product life cyle 

(PLC)  

2) Menjaga stabilitas dengan jalan menyebarkan resiko fluktuasi 

laba  

3) Meningkatkan kredibilitas di pasar modal  

 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi 

resiko yang dapat terjadi dari pengaplikasian strategi ini yaitu: 

1) Mendiversifikasikan kegiatan-kegiatan hanya bila peluang atau 

pasar yang ada terbatas. 
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2) Memiliki pemahaman yang baik dalam bidang-bidang yang 

diversifikasi 

3) Memberikan dukungan yang memadai pada produk yang 

dikenalkan 

4) Memprediksi pengaruh diversifikasi terhadap lini produk yang 

ada 

Strategi diversifikasi yang dapat diterapkan pada toko tradisional 

adalah strategi diversifikasi horizontal yaitu menjual produk- 

produk baru yang tidak ada hubungannya dengan produk yang 

sudah ada tapi dijual kepada konsumen yang sama. Stategi ini 

dapat menjadi sebuah cara yang dapat digunakan guna menambah 

keuntungan dari penjualan di toko tradisional ditengah keberadaan 

minimarket. Dengan keberagaman barang yang dijual maka 

konsumen tidak memikirkan untuk membeli pada toko lain karena 

semua sudah tersedia di toko tersebut.  

Dengan adanya beberapa perubahan menyebabkan keinginan 

konsumen dapat berbeda beda sehingga strategi ini dapat 

memenuhi keinginan pasar dengan segmentasi yang berbeda-beda.    

4. Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen adalah hal yang ingin dicapai dan harus di 

jaga oleh suatu lembaga atau perusahaan mengingat konsumen 

merupakan faktor penting dalam sistem jual beli. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen diantaranya yaitu: 
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a. Kualitas produk 

konsumen cenderung akan lebih merasa puas apabila kualitas 

produk tinggi 

b. Kualitas pelayanan yang baik 

Konsumen akan merasa lebih puas apabila kulaitas pelayanan 

yang baik sesuai dengan yang mereka harapkan 

c. Emosi  

Konsumen akan merasa lebih puas apabila atau membeli barang 

yang menurut orang lain bagus atau menggunakan suatu merek 

tertentu karena ada rasa bangga dalam dirinya dengan 

menggunakan produk tersebut. 

d. Harga 

Barang dengan jenis yang sama tapi dengan harga yang murah 

cenderung akan lebih diminati oleh konsumen. 

e. Biaya 

Konsumen cenderung akan lebih merasa puas apabila dalam 

mendapatkan suatu produk tertentu tidak atau lebih sedikit 

menggunakan biaya dan waktu yang diperlukan. 

Ada beberapa teknik pengukuran kepuasan konsumen 

diantaranya yaitu: 

a. Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi kepada pelanggan (customer 

oriented) perlu memberikan kesempatan kepada pelanggannya 
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untuk menyampaikan keluhan, saran dan pendapatnya. Media 

yang dapat digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakan di 

tempat yang strategis (mudah terlihat atau terlewati), kartu 

komentar (yang bisa di kirim ke perusahaan atau dapat diisi 

secara langsung), telepon bebas pulsa atau lain sebagainya. 

Lewat metode ini perusahaan akan mendapatkan berbagai ide 

baru, masukan dan juga keluhan yang dapat mengoreksi sistem 

sehingga akan lebih cepat dan tanggap mencegah timbulnya 

kesalahan. Namun metode ini bersifat pasif karena tidak bisa 

menggambarkan secara detail keluhan atau saran tersebut. tidak 

semua pelanggan dapat menyampaikan keluhan atau sarannya 

sehingga sulit mendapatkan ide yang sesuai dengan perusahaan 

terlebih jika perusahaan tidak cepat melakukan perubahan atas 

saran dan keluhan yang diajukan. 

b. Ghost Shopping  

Salahsatu cara mendapatkan gambaran tentang kepuasan 

pelanggan adalah dengan mempekerjakan seseorang (ghost 

shopper) yang akan bersikap sebagai pembeli perusahaan atau 

perusahaan pesaing. Para ghost shopper nantinya akan 

menyelidiki tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh 

perusahaan pesaing berdasarkan pengalaman mereka membeli 

barang di perusahaan tersebut. Mereka juga mengamati 
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bagaimana mereka menangani permintaan pelanggan, menjawab 

pertanyaan pelanggan dan menangani keluhan pelanggan. 

c. Lost Customer Analysis 

Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 

memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijakan 

Perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit 

interview saja yang perlu, tetapi pemantauan customers loss rate 

juga penting, di mana peningkatan customers loss rate 

menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 

pelanggannya. 

d.Survai Kepuasan Konsumen 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

yang dilakukan dengan metode survai, baik dengan survai 

melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survai 

perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

(feedback) secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan 

tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian 

terhadap para pelanggannya. 
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B.  Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan terdapat beberapa penelitian 

yang ditemukan mirip dengan penelitian yang akan dilakukan dilihat dari tema 

dan dan isu yang diangkat diantaranya yaitu : 

1. Artikel ilmiah oleh  Nadia Maresa mahasiswa program studi Pendidikan 

Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) PGRI 

Padang Sumatera Barat tahun 2016 dengan judul “Ketahanan Pasar 

Tradisional terhadap Keunggulan Minimarket  di Kecamatan Pasar 

Muara Bungo Kabupaten Bungo”. Dalam artikel ini dijelaskan tentang 

pesatnya perkembangan minimarket di daerah kecamatan Pasar Muara 

Bungo yang sampai pada tahun 2016 sudah mencapai 17 unit sedangkan 

pasar tradisional ada  2 unit. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki 

minimarket menimbulkan beberapa dampak negatif bagi para pedagang 

pasar tradisional, dan hal ini menimbulkan ketimpangan ekonomi yang 

memprihatinkan. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah: 

a) Mendeskripsikan faktor penyebab bertahannya pasar tradisional di 

kecmatan Pasar Muara Bungo  

b) Mendeskripsikan ketahana pasar tradisional terhadap keunggulan 

mini market di kecamatan Pasar Muara Bungo kabupaten Bungo. 

Artikel yang menggunakan teori tindakan sosial oleh Max Weber ini 

menggunaka metode penelitan kualitatif dengan tipe deskriptif ini 

menghasilkan beberapa hal diantaranya berkaitan dengan faktor 
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penyebab bertahannya pasar tradisional di kecamatan pasar Muara Bungo 

kabupaten Bungo yaitu: 

a) Kebutuhan masyarakat akan pasar tradisional, hal ini disebabkan 

budaya tawar menawar yang di terapkan dalam pasar tradisional, 

kelengkapan produk atau barang dan harga yang murah menjadi 

salah satu hal yang membuat masyarakat memilih berbelanja di pasar 

tradisional,  

b) Sulitnya mencari pekerjaan lain, faktor ini disebebkan oleh tingkat 

pendidikan mereka yang kebanyakan tidak berpendidikan tinggi 

bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali sehingga sulit mencari 

pekerjaan lai selain berdagang kecil-kecilan. 

Selain faktor penyebab bertahannya pasar tradisional di kecamatan 

pasar Muara Bungo hasil penelitian yang didapat adalah ketahanan pasar 

tradisional terhadap keunggulan mini market di kecamatan pasar Muara 

Bungo, faktor tersebut antara lain yitu: 

a) Interaksi antara penjual dan pembeli, komunikasi adalah salah satu 

hal penting guna membangun kepuasan pelanggan yang pentimg 

untuk dijaga. Dengan bahasa sopan, pelayanan yang ramah dan 

penciptaan susana yang nyaman para pedagang membangun 

hubungan dengan para pembeli. 

b) Keuletan dan kesabaran pedagang di tengah keberadaan mini market. 

c) Menjaga kualitas barang dagangan. 
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d) Harga barang yang terjangkau dengan konsumen, barang dengan 

harga yang relatif lebih murah realatif akan lebih diminati oleh 

pembeli. 

e) Menjaga kebersihan penampilan diri dan barang dagangan. 

Persamaan penelitian oleh Nadia Maresa dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan adalah sama-sama meneliti tentang toko atau pasar 

tradisional dengan pdagang sistem modern dan faktor atau strategi 

pemasaran yang digunakan dalam rangka bertahan atau meningkatkan 

penjualan. Sedangkan pebedaannya terletak pada objek yang akan 

diteliti. Penelitian oleh Nadia Maresa meneliti tentang pedagang pasar 

tradisional  sedangkan penelitian ini objeknya adalah pedagang toko 

tradisional dan juga strategi yang di teliti pada penelitian Nadia Maresa 

bersifat konvensional sedangkan penelitian ini lebih mengarah pda 

srategi pemasaran syariah. 

2. Karya ilmiah oleh Yoga Tantular Rachman, Universitas Widyatama 

dengan judul “Analisis Kiat Toko Tradisional (warung) untuk bertahan di 

Tengah Maraknya Minimarket (Toko Modern) Survei pada Toko 

Tradisional di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dampak berdirinya minimarket terhadap omset 

penjualan dan keuntungan toko tradisional 

b. Untuk mengetahui dampak jarak berdirinya minimarket terhadap 

omset dan keuntungan toko tradisional 



 

 

85 

 

c. Untuk mengetahui solusi toko tradisional agar dapat bertahan di 

tengah maraknya minimarket 

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil dari total 19 toko 

tradisional yang diteliti terdapat penurunan omset yang diakibatkan 

keberadaan minimarket paling kecil sebesar 10% dan penururunan 

terbesar adalah 75% dan untuk penurunan rata-rata mencapai angka 

34,21%. Sedangkan untuk omset dan keuntungan mengalami penurunan 

paling sedikit 10% dan paling besar adal ah 75% dan rata-rata penurunan 

omset dan kentungan adalah sebesar 35,26. Hasil tersebut menujukan ada 

penurunan signifikan omset dan keuntungan dalam jarak dua kilometer, 

semakin dekat jaraknya maka penurunan akan semakin besar. 

Selain hasil diatas yang menarik dari penelitian ini adalah dilakukan 

analisi SWOT pada toko tradisional guna menemukan kelemahan dan 

kelebihan toko tradisional sehingga dapat dijadikan strategi untuk dapat 

bertahan di tengah maraknya minimarket. Analisi SWOT ini 

menggabungkan faktor internal yaitu strenght (kekuatan) dan weakness 

(kelemahan) dan faktor eksternal yaitu opportunity (peluang) dan treath 

(ancaman) yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam 

meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan warung 

tradiaional. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

adalah sama-sama meneliti stategi atau kiat yang dapat dilakukan oleh 

warung tradisional guna bertahan ditengah keberadaan toko modern 
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dengan menggunakan metode marketing mix. Sedangkan perbedaannya 

adalah tempat penelitian yang berbeda dan pada penelitainnya lebih 

mengarah pada strategi pemasaran syariah.  

3. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan oleh Rusham dosen 

fakultas Ekonomi universitas Islam “45” Bekasi dengan judul Analisis 

Dampak Pertumbuhan Pasar Modern terhadap Eksistensi Pasar 

Tradisional di kabupaten Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengkaji implementasi dan regulasi maupun kebijakan tentang 

pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional.  

b. Mengkaji dampak pertumbuhan pasar modern terhadap eksistensi 

pasar tradisional di kabupaten Bekasi. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Analisis kebijakan yang berkaitan dengan pasar tradisional dan pasar 

modern. Hasilnya menurut beberapa tinjauan dilihat dari sedikitnya 

PERDA dan peraturan Bupati bahwa pengelolaan ekonomi di 

kabupaten Bekasi belum memiliki roadmap yang jelas hal ini 

didukung dengan kurangnya sinergitas antara masyarakat, swasta 

dan pemerintah. Maslah ini timbul karena tidak adanya payung 

hukum yang mengatur kerjasama anatara ketiga pihak tersebut 

sehingga terkesan tidak terintegritas. 

b. Analisis Implemantasi Perda nomor 8 tahun 2001 tentang 

Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar 

Modern di Kabupaten Bekasi. Adanya perda tersebut merupakan 
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kabar baik terutama bagi para pedagang di pasar tradisional namun, 

karena kurangnya pemahaman dalam pelaksanaannya sehingga 

masih belum terlaksana dengan benar.  

c. Analisis implementasi regulasi pemberian izin pasar modern di 

kabupaten Bekasi. Pemberian izin terhadap pendirian pasar modern 

di kabupaten Bekasi masih terbilang longgar, kelonggaran tersebut 

membuat pasar modern berdiri dengan sangat pesat dan itu dapat 

berdampak buruk terhadap keberadaan pasar modern.  

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

pedagang tradisional dan pedagang dengan sistem modern. Sedangkan 

perbedaannya adalah analisis yang dilakukan oleh penelitian ini lebih 

mengarah pada peraturan- peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada strategi pemasaran syariah 

dalam rangka meningkatkan penjualan.   

4. Skripsi dengan judul Strategi Pemasaran Islam dalam Meningkatkan 

Penjualan (Studi Kasus di Toko Jesy Busana Muslim Bapangan 

Mendenrejo Blora) oleh Suindrawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. Tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui strategi pemasaran Islam toko Jesy Busana 

Bapangan Mendenrejo Blora dalam meningkatkan penjualan 

b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan strategi pemasaran 

Islam toko Jesy Busana Muslim Bapangan Mendenrejo Blora. 
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Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

Toko Jesy Busana memasarkan produknya sesuai dengan potensi 

pasar daerah tersebut yaitu meliputi  penetapan harga, SDM, produk dan 

lain sebagainya. Dari startegi pemasaran Islam toko Jesy Busana Muslim 

menerapkan strategi pemasaran Islam meliputi: pertama, karakteristik 

pemasaran Islam (tauhid, akhlak, realistis, humanis). Kedua, etika bisnis 

Islam (produk halal dan toyyib, produk yang berguna dan memberikan 

keuntungan, produk bernilai tinggi dan lain sebagainya. Toko Jesy Busana 

Muslim juga mencontoh praktik pemasaran nabi Muhammad SAW dari 

mulai marketing mix, segmentation dan positioning.     

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti strategi 

pemasaran yang digunakan dalam rangka meningkatkan penjualan. 

Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti, jika penelitian 

Suidrawati meneliti toko busana sedangkan peneliti meneliti di toko 

tradisional dan modern. 

 

2. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang dianggap penting.
56

  

Toko tradisional dan toko modern pada umumnya memiliki banyak 

kesamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya barang yang dijual 
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pada umumnya sama, sedangkan perbedaannya terletak pada sistem jual beli, 

suasana toko, pelayanan dan sebagainya.  

Hingga saat ini karena keterbatasan yang dimiliki oleh toko tradisional  

membuat toko tradisional banyak ditinggalkan oleh konsumen. Hal ini 

dikarenakan banyak sekali perubahan yang terjadi di masyarakat masa kini 

yang menginginkan keinginan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan. 

BAGAN KOMPARASI TOKO TRADISIONAL DAN TOKO 

MODERN 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

TOKO TRADISIONAL  

Indikator Kelebihan: 

 Lebih dekat dengan 

konsumen 

 Boleh berhutang 

 Terdapat sistem 

tawar menawar 

 Bisa melakukan 

pemesanan  

TOKO MODERN 

Indikator Kelebihan: 

 Barang lebih lengkap 

 Susana nyaman dan 

tempat yang menarik  

 Banyak menawarkan 

promo dan diskon  

 Banyak fasilitas 

pendukung 

PERSAINGAN 

PASAR 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengertian 

penelitian kulitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 

yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan 

cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukan kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkahlaku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, 

dan hubungan kekerabatan.
57

 Metode penelitian kualitatif dapat juga berarti 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, 

(lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

kepada makna daripada generalisasi
58

 

Penelitian kualitatif  bertujuan untuk  menggambarkan dan 

mengungkap (to describe and explore) serta menggambarkan dan menjelaskan 

(to describe and explain).
59

 Tentang berbagai peristiwa yang terjadi di 

masyarakat yang dilakukan pada kondisi natural (alami). Dengan metodologi 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi langsung 

                                                             
57
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mengenai kondisi toko tradisional dan toko modern untuk kemudian dianalisa  

dan di dapatkan hasil yang dapat digunakan oleh toko tradisional dan toko modern 

dalam meningkatkan penjualan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di desa Durajaya kecamatan Greged 

kabupaten Cirebon pada tanggal 08 Agustus sampai dengan 7 September 2018. 

Desa Durajaya merupakan desa yang memiliki banyak sekali toko baik itu 

sandang, bahan sembako maupun alat bangunan, hal ini dikarenakan desa 

Durajaya merupakan desa yang dekat dengan akses jalan Provinsi utama 

penghubung kabupaten Cirebon dan kabupaten Kuningan sehingga memilki 

kemudahan dalam akses transportasi, selain itu kebiasaan masyarakat yang 

sangat konsumtif juga mendukung berdirinya instrumen jual beli berupa toko 

baik itu tradisional maupun modern. Sejak dulu hingga kini desa Durajaya 

menjadi salahsatu desa yang dijadikan tujuan belanja oleh banyak desa di 

sekitarnya. Hingga saat ini jumlah toko tradisional di desa Durajaya ada 31 

buah sedangkan jumlah toko modernnya ada 4 buah. 

Karena banyaknya jumlah toko tradisional dan toko modern yang 

terdapat di sana maka untuk memfokuskan penelitian ini maka penelitian   

dilaksanakan di toko tradisional Unah yang beralamat di jalan R.A. kartini blok 

Mandiangn desa Durajaya kecamatan Greged kabupaten Cirebon dan untuk 

toko modern penelitian dilaksanakan di Alfamart yang beralamat di jalan raya 

Greged No 66 RT 01 RW.03 desa Durajaya kecamatan Greged kabupaten 

Cirebon Provinsi Jawa Barat. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu. Jika penelitian menggunkan seluruh elemen 

maka disebut sensus sedangkan apabila menggunakan sebagian elemen maka 

disebut sample.
60

 

Karena menggunakan metode penelitian kualitatif maka teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi langsung, 

wawancara, dan metode library reasch (study kepustakaan) serta triangulasi 

data.  

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala dalam objek 

penelitian.
61

 Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya 

wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami konteksnya. Observasi 

dilakukan terhadap subjek, perilaku, subjek selama wawancara interaksi 

subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat 

memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Tujuan dari 

observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-

aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam kejadian yang 

diamati tersebut.
62
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2. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang  yang menjadi informan atau 

responden. Caranya adalah bercakap-cakap secara tatap 

muka.
63

wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan metode atau 

dapat dilakukan tanya jawab secara langsung. Pedoman wawancara 

digunakan untuk mengingatkan mengenai aspek-aspek yang harus di bahas 

dan menjadi cheklis tentang pertanyaan yang sudah diajukan. 

3. Metode library reasech/studi kepustakaan/studi dokumentasi 

Metode teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan 

informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode 

dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari 

sumber nonmanusia.
64

 

4. Trianglasi Data 

Dalam penelitian kali ini digunakan juga metode triangulsi data. 

Triangulasi data yaitu gabungan atau kombinasi berbagai metode yang 

dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang 

dan perspektif yang berbeda.
65
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D. Teknik Analisis Data  

Secara umum analisis data dapat dinyatakan sebagai suatu pencarian, 

pola-pola dalam data perilaku yang muncul dan objek-objek yang terkait 

dengan fokus penelitian.
66

 Analisis data dalam metode penelitian kualitatif 

dilakukan dari awal penelitian hingga data akhirnya data dikumpulkan. 

Analisis data mencakup menguji, menyeleksi, menyortir, mengkategorikan, 

mengevaluasi, membandingkan, menyintesiskan dan merenungkan data yang 

telah direkam juga meninjau kembali data mentah dan juga data yang 

terekam.
67

 

Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah model 

analisis data alir (Miles dan Huberman). Model analisis data menurut Miles 

dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah menggunakan 

kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau 

dideskripsikan.
68

Dalam model analisis data model ini dilakukan tiga tahap 

dalam proses analisisnya setelah dan sebelum melalui proses pengumpulan 

data yaitu:
69

 

1. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar penyajian data 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lokasi penelitian ditarik dan 

diverifikasi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 
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menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya didapatkan.  Reduksi data dilakukan secara terus-

menerus selama kegiatan yang berorientasi kualitatif berlangsung selama 

pengumpulan data berlangsung terjadilah tahapan reduksi data selanjutnya 

(membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, 

membuat partisi, dan menulis memo) reduksi data bahkan tetap 

berlangsung selama hingga setelah penelitian di tempat lokasi berakhir dan 

laporan akhir penelitian tersusun lengkap.   

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data ini agar dapat membuat peneliti dapat memahami apa yang 

terjadi dan apa yang dapat dilakukan berdasarkan apa yang dipahami oleh 

peneliti. Beberapa bentuk penyajian data adalah bentuk matrik, grafik, 

jaringan, bagan dan sebagainya. Semua dirancang untuk menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.  

3. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses pengumpulan data, reduksi 

dan penyajian data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan 

menggunakan bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Data 

yang terkumpul dari pengamatan, wawancara dan pemanfaatan dokumen 

yang terkait, direduksi dan dipilih mana yang tepat untuk kemudian 
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disajikan. Proses pemilihan data akan berfokus pada data yang mengarah 

pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab 

pertanyaan penelitian.
70

 

Model Analisis Interaktif: Miles dan Huberman
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  Pemeriksaan Keabsahan Data   

Ada beberapa kriteria yang berhubungan dengan periksaan keabsahan 

data yaitu:
72

 

1. Keabsahan Konstruk (contruk validity) 

Keabsahan kontruk berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur 

benar-benar variabel yang ingin diukur. Salahsatu caranya yaitu dengan 

proses triangulasi, yaitu cara menganalisis suatu data dengan 

memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau 

pembanding. 
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2. Keabsahan Internal (internal validity) 

Keabsahan internal mengacu pada seberapa jauh kesimpulan penelitian 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Keabsahan ini dapat dicapai 

melalui proses analisis dan interpretasi data yang tepat. 

3. Keabsahan Eksternal (eksternal validity) 

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan pada kasus lain.  

4. Keajegan (reability) 

Konsep ini mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan 

mencapai hasil yang sama apabila penelitian yang sama dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian  

Desa Durajaya merupakan satu dari sepuluh desa di kecamatan Greged 

yang dulu merupakan bagian dari kecamatan Beber sebelum kemudian masuk 

kedalam wilayah kecamatan Greged berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten 

Cirebon Nomor 17 tahun 2006. Tepatnya desa Durajaya  terletak di kecamatan 

Greged Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Dengan populasi penduduk 

sebanyak 4791 jiwa dan luas 333,62 Ha. Desa Durajaya terletak di wilayah 

datar kering dan sebagian besar matapencaharian penduduknya adalah 

pengusaha kecil, menengah dan besar yaitu sebanyak 1.165 orang sedangkan 

penduduk yang matapencahariannya sebagai petani 334 orang dan sebagai 

buruh tani sebanyak 724 orang, sisanya sebanyak 132 orang 

matapencahariannya sebagai montir, karyawan perusahaan swasta, karyawan 

perusahaan pemerintah, dan pegawai negeri sipil. Akses menuju desa Durajaya 

terbilang mudah karena kondisinya yang datar, selain itu jarak dengan jalan 

utama antar provinsi sekitar 2 km sehingga tidak sulit di jangkau. 
73

 

Di desa Durajaya banyak tumbuh usaha-usaha seperti toko/warung, 

bengkel, penggilingan, salon, warnet dan warteg/rumah makan. Sebagian besar 

usaha tersebut masih bersifat tradisional seperti desa pada umumnya. Untuk 

Jumlah toko tradisional yang menjual bahan sembako sendiri jumlahnya cukup 
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banyak yaitu 31 buah yang terdiri dari 4 toko dengan sistem grosir dan 27 

toko dengan sistem eceran. 

Salahsatu toko tradisional yang sudah lama berdiri adalah toko 

tradisional Hj. Unah. Toko ini berdiri pada tahun 1996 di awali dengan 

berjualan plastik, kemudian meneruskan bisnis berjualan sembako yang 

sebelumnya di jalankan oleh kakaknya. Toko Hj. Unah beralamat di jalan R.A. 

kartini Blok Mandiangin RT 01/ RW 01 Desa Durajaya kecamatan Greged 

kabupaten Cirebon, dengan luas toko ± 40m
2
 dan tempat parkir seluas ± 10m

2
. 

Toko Hj. Unah memiliki 3 karyawan yaitu 2 orang pramuniaga dan 1 orang 

sebagai sopir. Sistem yang digunakan dalam jual belinya yaitu sietem grosir 

dan eceran dan hingga kini konsumennya cukup luas bukan hanya yang berada 

di lingkungan desa Durajaya tapi juga desa-desa sekitarnya. 

Alfamart merupakan salahsatu jaringan toko swalayan yang sudah 

memiliki banyak cabang yang tersebar di Indonesia. Sampai saat ini jumlah 

gerai yang di miliki sudah mencapai kurang lebih seribu gerai yang tersebar di 

wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Pertama kali didirikan pada tanggal 27 

Juni 1999 oleh PT. Alfa Mitramart yang didirikan oleh PT. Alfa Retailindo, 

Tbk dan PT. Lancar Distrindo. Toko pertama didirikan di Jalan Beringin Raya 

Karawaci Tangerang pada tanggal 18 Oktober 1999. Mulai tanggal  1 Agustus 

1999 kepemilikannya berubah kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya yang 

sahamnya 70% dimiliki oleh HM Sampoerna dan 30% milik PT. Sigmantara 

Alfindo. Mulai tanggal 1 Januari hingga kini nama Alfa Minimart berubah 

menjadi Alfamart. Pada bulan Januari 2009 PT. Sumber Alfaria Trijaya 
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menggelar penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering 

(IPO).
74

 

Sampai tahun 2017 jumlah toko milik alfamart sudah mencapai lebih dari 

13.168 unit beserta 340 unit toko yang berada di Philipina.
75

 Dalam hal 

memasarkan produknya alfamart tidak hanya menjualnya di toko yang dekat 

dengan masyarakat, konsumen juga dapat berbelanja secara online di alfamart 

melalui alfacart.com setelah sebelumnya memiliki nama alfaonline yang 

berganti secara resmi pada tanggal 30 Mei 2016.
76

 

Alfamart juga menawarkan beberapa sistem kerjasama waralaba. Ada 

tiga jenis kerjasama yang ditawarkan yaitu:  gerai baru adalah franchaise 

mengajukan usulan lokasi untuk pembukaan gerai baru. Yang kedua skema 

gerai baru-konversi dimana franchaise mengajukan usulan lokasi yang masih 

berupa toko kelontong/minimarket untuk dikembangkan menjadi gerai 

alfamart. Yang ketiga yaitu skema gerai take over dimana franchaise 

mengambil alih kepemilikan gerai alfamart yang sudah berjalan. Persyaratan 

untuk menjadi waralaba alfamart yaitu: berminat di industri minimarket, 

berkewarganegaraan Indonesia, sudah berupa badan usaha (CV, PT, koperasi 

atau yayasan), Luas lokasi kurang lebih 150-250 m2, menyiapkan dana 

investasi sebesar Rp. 300-350 juta, memenuhi persyaratan perizinan dan 

mengikuti sistem dan prosedur alfamart.
77
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Alfamart merupakan toko modern pertama yang didirikan di desa 

Durajaya khususnya dan umumnya di kecamatan Greged dan kecamatan 

Beber. Didirikan pada tahun 2010 dengan luas toko untuk area penjualan 

adalah ± 100 m
2
, luas area parkir ± 30 m

2
, luas gudang dan area istirahat 

pegawai ± 30 m
2
 sehingga luas keseluruhan ± 160 m

2
. Alfamart ini beralamat 

di jalan raya Greged No 66 RT 01 RW.03 desa Durajaya kecamatan Greged 

kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Alfamart ini merupakan toko yang 

dijalankan dengan sistem frainchaise dengan PT. Artha Anugerah Lestari 

Jakarta. Karena merupakan toko dengan sistem franchaise maka ada beberapa 

perbedaan dengan alfamart yang bersifat reguler (tidak bersifat franchaise) 

diantaranya yaitu jumlah pegawai yang dipekerjakan tidak lebih dari 6 orang 

yang terdiri dari 1 kepala toko, 3 Asisten kepala toko, dan 2 Pramuniaga serta 

kasir, kebijakan ini di tetapkan karena dalam hal pemberian gaji di tanggung 

oleh owner  atau pemiliki modal. Dalam pembagian waktu kerja di bagi 

menjadi 3 grup dalam 2 shift kerja. Dengan pola 7 jam kerja maka pembagian 

jam kerjanya menjadi Shift 1 pukul 07.00-15.00 WIB sedangkan shift 2 pukul 

15.00-22.00 WIB. Toko dengan sistem franchaise ini juga tidak melaksanakan 

kerjasama dengan UMKM setempat karena hanya toko dengan sistem reguler 

yang bekerjsama dengan UMKM.   

B. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang memiliki toko 

tradisional dan toko modern, maka hasil penelitiannya terangkum sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana pemasaran toko tradisional dan modern di Desa Durajaya 

Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon? 

Berdasarkan wawancara dengan Hj. Unah pemilik toko tradisional Unah 

pada hari Sabtu, 15 September 2018 pukul 13.00 di toko tradisional Unah 

menyatakan: 

“Toko buka setiap hari  kecuali jika pemilik ada keperluan yang 

membuat toko tidak bisa buka. Di buka mulai pukul 07.30 WIB. 

Produk yang dijual cukup banyak macamnya, dimulai dari sembako, 

obat-obatan dan jamu, jajanan anak, alat tulis dan aneka jenis kue 

yang banyak di pasok dari home industri yang ada di lingkungan 

kecamatan Greged. Setelah toko buka diawali dengan 

membersihakan toko, membereskan barang-barang dan juga memilih 

barang-barang yang rusak atau kadalaurasa agar terlihat rapi dan 

tidak adanya keluhan dari konsumen. Ketika ada konsumen yang 

datang untuk membeli, mereka dapat memilih barang sendiri sesuai 

kebutuhannya atau juga dapat memberikan catatan produk yang akan 

dibeli kepada pegawai yang ada disana untuk kemudian dipilihkan 

barang sesuai yang dibutuhkan. Setelah selesai pemilihan produk, 

akan dibuatkan nota untuk pembelian produk yang terdiri dari nama 

produk, jumlah produk, dan jumlah harga perbuah dan jumlah harga 

keseluruhan. Nota masih berbentuk sederhana, masih ditulis tangan 

dalam sebuah kertas kosong. Nota harga juga biasanya hanya 

diberikan kepada konsumen yang membeli dalam jumlah besar. Pada 

konsumen yang membeli  produk dengan jumlah yang sedikit tetap 

akan diberikan apabila konsumen meminta. Selanjutnya barang yang 

sudah dibeli di bungkus dengan plastik atau di tempatkan dalam 

kardus sesuai dengan jenis produk agar memudahkan pembeli 

membawa produk tersebut dan juga menjaga agar barang tidak 

rusak. Namun sebelum pembungkusan, dilakukan pengecekan pada 

produk baik jumlah, harga, maupun jenis barang untuk menghindari 

kesalahan. Setelah transaksi pembayaran selesai maka berakhirlah 

proses jual beli tersebut. Apabila ada konsumen yang kekurangan 

uang untuk pembayaran maka akan ada dua pilihan yang pertama 

mengurangi jumlah barang yang dibeli sehingga mengurangi 

pembayaran atau dapat dibayar kemudian (di hutang). Apabila 

pembeli memutuskan untuk berhutang maka akan dicatat dalam 

sebuah buku, formatnya berupa nama pembeli, hari dan tanggal 

mulai berhutang, dan jumlah barang. Untuk pembayaran biasanya 

dilakukan saat pembeli datang kembali ke toko untuk membeli 

barang lain. Apabila ada pembeli yang memesan suatu barang maka 

akan dicatat dalam sebuah buku agar memudahkan nanti saat 
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pembelian barang, sedangkan untuk pembayaran dapat dilakukan 

sebelum atau sesudah barang ada di toko. Toko tutup pukul 17.00 

WIB. Sebelum toko tutup dilakukan pembersihan dan juga 

pengecekan stok barang dan juga barang pesanan  agar memudahkan 

pembelian. Dalam hal pemenuhan produk, dibedakan dalam dua 

jenis yang pertama yaitu  dengan membeli langsung di pasar induk, 

pasar tradisional, pasar modern dengan sistem grosir (wholesale) 

atau pasar modern yang sedang mengadakan diskon untuk pembelian 

barang dalam jumlah yang besar. Contoh barangnya seperti beras, 

bawang putih, gula merah, garam dan lain sebagainya. Yang kedua 

yaitu melalui sales, contoh barangya yaitu mi instan, rokok, kopi, 

jajanan anak dan lain sebagainya. Sebagian besar produk di beli 

dengan cara yang pertama karena lebih banyak pilihan barang.” 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ina kepala toko Alfamart (Desa Durajaya 

Kecamatan Greged) pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 pukul 15.00 di toko 

Alfamart (Desa Durajaya Kecamatan Greged) menyatakan: 

“Jam opersional toko di mulai pukul 07.00 WIB. Hal pertama yang 

dilakukan adalah membersihkan dan merapihkan barang dan juga 

toko serta melengkapi barang yang yang sudah habis di rak. Apabila 

ada konsumen yang hendak membeli maka konsumen dapat memilih 

sendiri barang yang dibutuhkan yang sudah tersedia di rak. Setelah 

konsumen selesai memilih barang maka selanjutnya adalah 

pembayaran yang dapat dilakukan di kasir. Penghitungan di lakukan 

dengan mesin POS (Point Of Sale) yang di operasikan oleh kasir. 

Saat penghitungan maka kasir juga akan menjelaskan tentang jenis 

barang-barang tertentu untuk memastikan jenis, ukuran, warna 

ataupun merek suatu barang untuk meminimalisir kesalahan 

pemilihan oleh konsumen. Setelah proses penghitungan selesai maka 

kasir akan menyebutkan jumlah uang yang harus di bayarkan, 

kemudian barang akan di kemas dalam kantong plastik sesuai 

dengan jenis barang. Setelah selesai proses pembayaran, konsumen 

akan mendapatkan  bukti pembelian (struk pembelian) dari kasir 

dengan format nama barang, jumlah barang, harga perbuah dan 

harga keseluruhan yang harus di bayarkan. Toko di tutup pada pukul 

22.00 WIB. Saat menjelang tutup para pegawai yang bertugas akan 

membersihkan toko. Karena sistem pembayaran menggunakan 

sistem POS yang bersifat online yang sudah terprogram ke pusat 

maka dalam hal stok barang, perubahan harga dan juga diskon sudah 

terprogram oleh perusahaan. Dalam hal produk karena toko ini 

berada di lingkungan pedesaan maka produk yang lebih d utamakan 

adalah sembako berbeda dengan toko yang ada di depan jalan utama 
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biasanya produk yang diperbanyak adalah produk jajanan. Dalam 2 

minggu sekali akan ada perubahan  harga pada malam tanggal 30 

atau 31 dan juga tanggal 16, perubahan harga juga akan merubah 

barang yang didiskon.  Dalam memasarkan produknya toko modern 

alfamart juga melakukannya secara online yaitu melalui aplikasi 

alfacart.com” 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Afifah karyawan toko tradisional Unah 

pada hari sabtu 15 September 2018 pukul 14.00 di toko tradisional Unah 

menyatakan: 

“Toko di buka pukul 07.30 atau pukul 08.00 paling siang kecuali 

apabila ada keperluan yang tidak bisa di tinggalkan bisa lebih siang 

atau bahkan tidak buka. Di mulai dengan bersih-bersih dan 

membereskan produk yang ada sekaligus menyortir produk yang 

rusak atau kadaluarsa.  Apabila ada pembeli mereka dapat memilih 

barangnya sendiri sesuai kebutuhan atau dapat memberikan catatan 

produk apa saja yang akan di beli dan nantinya pegawai yang akan 

memilihkan produk tersebut. setelah barang selesai dipilih maka 

akan dibuatkan nota tentang produk yang di beli dalam kertas 

kosong, formatnya berupa nama produk, jumlah barang, harga 

perbuah dan jumlah harga keseluruhan. Dalam hal pembayaran 

hanya dapat di bayar dengan tunai dan apabila ada kekurangan maka 

akan ada dua pilihan yaitu konsumen dapat mengurangi barang yang 

dibeli sesuai dengan jumlah kurangnya uang atau menjadikannya 

hutang dan akan di bayar kemudian pada saat pembelian selanjutnya. 

Setelah adanya kesepakatan tentang pembayaran maka barang di 

kemas dalam plastik atau kardus agar konsumen tidak kesulitan 

membawa barang belanjaannya. Barang akan di kemas sesuai 

dengan jenisnya sehingga tidak ada rusak. Setiap harinya toko di 

tutup pukul 17.00 WIB, kecuali apabila kedatangan barang maka 

bisa lebih dari itu. Dalam memenuhi kebutuhan pengisian barang di 

toko ada dua yaitu yang pertama sebagian besar pemenuhan barang 

membeli langsung di pasar tradisional, toko modern yang sedang 

diskon besar atau toko modern dengan sisitem grosiran. Adanya 

perbedaan harga yang terjadi membuat sebagian besar barang di beli 

dengan cara ini karena harganya jauh lebih rendah. Yang kedua yaitu 

produk yang berasal dari sales yang mengirimkan langsung baranya 

ke toko, barang yang diambil hanya barang tertentu karena harganya 

yang jauh lebih tinggi meskipun pembayarannya tidak secara 

langsung. Pembelian barang ini biasanya dilakukan pada sore hari 

setelah toko tutup dan setelah dilakukan pengecekan jumlah stok 
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barang. Namun untuk produk tertentu seperti kue kering banyak 

yang berasal dari home industri yang ada di lingkungan sekitar.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ade asisten kepala toko Alfamart (Desa 

Durajaya Kecamatan Greged) pada hari Sabtu, 17 Oktober 2018 pukul 

17.00 di toko Alfamart (Desa Durajaya Kecamatan Greged) menyatakan: 

 

“Toko mulai jam operasionalnya sejak pukul 07.00 WIB, namun 

para pegawai harus tiba sebelum jam tersebut untuk melakukan 

pembersihan toko dan barang-barang. Apabila ada pembeli yang 

hendak membeli barang maka mereka dapat memilih sendiri barang 

yang diinginkan. Setelah selesai memilih barang maka mereka dapat 

memproses pembayarannya di kasir. Setelah selasai 

penghitungannya maka konsumen akan dapat membayarnya dengan 

tunai ataupun non tunai. Setelah selesai proses pembayaran maka 

konsumen dapat membawa barangnya yang sudah di kemas dalam 

kantong plastik. Pemenuhan kebutuhan konsumen juga dapat 

dilakukan via online dengan berbelanja melalui aplikasi 

alfacart.com. Alfamart juga menyediakan layanan payment point 

untuk beberapa perusahaan diantaranya yaitu pembayaran cicilan 

motor (FIF group, PT. WOM Finance, PT Bussan Auto Finance dan 

lain sebagainya) hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen dalam berbelanja” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Abdurrahman selaku konsumen toko 

tradisional Unah pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 08.00 

kediaman beliau (Blok Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Jam operasional toko biasanya  mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00 

WIB. Selanjutnya dilakukan pembersihan dan penataan barang  yang baru 

di beli karena biasanya pembelian stok barang dilakukan pada malam hari. 

Saat ada pembeli maka pembeli dapat mengambil barang sendiri, atau 

kadang ada yang di pilihkan oleh pegawainya biasanya bagi yang belum 

tau letak barang yang di jual. Barang-barang yang nanti sudah di beli akan 

di masukan dalam plastik atau kardus agar memudahkan saat 

membawanya dan juga produk akan dipisahkan dalam beberapa kategori 

agar tidak rusak. Pembayarannya hanya dapat dilakukan secara tunai. 

Sistem penjualan di toko Unah yaitu secara eceran dan grosir.” 
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Berdasarkan wawancara dengan Zahra selaku konsumen toko Alfamart 

pada hari Kamis 20 september 2018 pukul 08.00 kediaman beliau (Blok 

Lurah Bandar Desa Durajaya) menyatakan: 

“Toko alfamart memulai jam operasionalnya pada pukul 07.00 WIB. 

Sebelumnya biasanya para pegawainya membersihkan toko dan 

merapihkan barang sekaligus memeriksa barang apakah ada yang rusak. 

Jam operasionalnya akan berakhir pada pukul 22.00 WIB. Saat berbelanja 

konsumen dapat memilih sendiri produk yang dibutuhkan. Setelah 

pemilihan selesai konsumen dapat memproses pembayaran di kasir, 

pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau non tunai. Setelah proses 

pembayaran selesai maka pembeli dapat mengambil barangnya dan 

nantinya akan di berikan struk (bukti pembayaran). Di Alfamart konsumen 

juga dapat melakukan pembayaran lain seperti tiket kereta api, listrik, air 

PDAM dan lain sebagainya.” 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ainun Nisa selaku konsumen toko 

tradisional Unah pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 10.00 

kediaman beliau (Blok Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Toko mulai di buka setelah di bersihkan dan dirapihkan sekitar pukul 

08.00 hingga tutup pada pukul 17.00 setelah sebelumnya dibersihkan dan 

di lakukan pengecekan stok barang. Apabila pembeli  akan membeli suatu 

produk maka biasanya mereka memilih sendiri  sesuai yang dibutuhkan. 

Barang yang sudah di pilih kemudian di tulis beserta jumlah uang yang 

harus dibayarkan. Pembayaran dilakukan secara tunai. Barang yang sudah 

dibeli kemudian di masukan dalam kantong plastik atau kardus dengan di 

bedakan berdasarkan kategori produk yang bisa dimakan atau tidak. 

Menjelang tutupnya toko dilakukan pengecekan barang, yang nantinya 

akan dijadikan panduan untuk pembelian stok barang. Menjelang tutup 

juga dilakukan pembersihan barang sekali lagi.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Siti selaku konsumen toko Alfamart pada 

hari Sabtu 15 Desember 2018 pukul 10.00 kediaman beliau (Blok 

Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Alfamart memulai operasionalnya pada pukul 07.00 WIB dan berakhir 

pada pukul 22.00 WIB. Saat berbelanja, konsumen dapet memilih sendiri 
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barang yang dibutuhkan. Setelah selesai proses pemilihan barang, 

konsumen dapat melakukan proses pembayaran di kasir. Kasir akan 

memproses pembayaran dan memberikan bukti pembayaran di akhir 

transaksi. Selain dapat berbelanja secara langsung konsmen juga dapat 

berbelanja secara online melalui aplikasi alfacart.com.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Niah selaku konsumen toko tradisional 

Unah pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 10.00 kediaman beliau 

(Desa Cipinang Kecamatan Beber) menyatakan: 

“Toko dibuka pagi mulai pukul 08.00 WIB. Kemudian dilakukan 

pembersihan dan perapihan produk. Dilakukan juga pengemasan pada 

baran-barang tertentu contoh seperti gula merah dan minyak curah yang 

dilakukan berdasarkan beratnya. Pembeli yang akan berbelanja akan 

memilih barangnya secara langsung atau ada juga yang akan dipilihkan 

barangnya oleh pegawai yang ada di sana. Barang yang sudah dipilih 

kemudian akan di catat beserta harga dan jumlah uang yang harus di bayar 

dalam kertas dengan format yang sederhana. Pembayaran hanya dapat 

dilakukan secara tunai. Apabila ada kekurangan dalam pembayaran maka 

pembeli boleh berhutang yang nantinya akan di bayarkan pada saat 

pembelian berikutnya atau juga boleh mengurangi jumlah barang yang di 

beli untuk mengurangi jumlah pembayaran. Setelah terjadi kesepakatan 

dalam pembayaran maka berakhirlah proses jual beli tersebut. Toko tutup 

pukul 17.00 WIB setelah sebelumnya dilakukan pembersihan dan 

pengecekan barang yang kosong atau kurang stoknya.”  

 

Berdasarkan wawancara dengan Nia selaku konsumen toko Alfamart pada 

hari Sabtu 15 Desember 2018 pukul 12.00 kediaman beliau (Blok 

Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Toko mulai jam operasionalnya pada pukul  07.00 hingga pukul 22.00, 

setelah sebelumnya para pegawai membersihkan dan merapihkan toko. 

Seperti toko modern pada umumnya apabila ada pembeli maka pembeli 

dapat memilih sendiri barang yang dibutuhkan dan setelah selesai memilih 

barang di bayar di kasir. Sebelum memulai perhitungan kasir akan 

memastikan barang yang dipilih oleh konsumen, biasanya untuk barang-

barang tertentu seperti susu bubuk, pampers dan lain sebagainya. Setelah 

selesai proses pembayaran yang dapat dilaku kan secera tunai atau non 
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tunai maka pembeli dapat membawa barang belanjaannya. Selain dapat di 

akses secara offline belanja di alfamart juga dapat dilakukan secera online 

melalui aplikasi alfacart.com” 

 

    

2. Bagaimana  strategi marketing syariah toko tradisional dan modern dalam 

meningkatkan penjualan di Desa Durajaya Kecamatan Greged Kabupaten 

Cirebon? 

a. Bagaimana penerapan strategi marketing dalam rangka meningkatkan 

penjualan?  

Berdasarkan wawancara dengan Hj. Unah pemilik toko tradisional 

Unah pada hari Sabtu, 15 September 2018 pukul 13.00 di toko 

tradisional Unah menyatakan: 

“Adanya penerapan tawar menawar dalam proses jual beli bagi 

konsumen terutama apabila pembeliannya dalam jumlah yang banyak. 

Selain itu konsumen yang kekurangan dalam pembayaran maka toko 

menerapkan kebijakan untuk berhutang, terutama saat mendesak. Toko 

tradisional juga menerapkan sistem berhutang bagi yang akan 

menyelenggarakan acara besar atau akan mendirikan bangunan. Apabila 

akan berhutang pemilik biasanya mencatat jumlah hutang, keperluan 

(jenis produk dan jumlahnya) tanggal berhutang dan rencana 

pembayaran.  Toko tradisional merupakan instruemen jual beli yang 

tidak resmi sehingga apabila ada pembeli yang membutuhkan suatu 

produk akan tetap berusaha di penuhi meskipun di luar jam operasional 

terutama apabila dalam keadaan yang mendesak. Apabila pada suatu 

waktu ada kecacatan barang maka ada kebijakan pengembalian barang 

dan akan di ganti dengan yang baru.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ina kepala toko Alfamart (Desa 

Durajaya Kecamatan Greged) pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 pukul 

15.00 di toko Alfamart (Desa Durajaya Kecamatan Greged) 

menyatakan: 
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“Dalam memenuhi kebutuhan konsumen toko modern alfamart juga 

dapat diakses secara online dalam aplikasi alfacart.com. Sebelum 

penghitungan pembayaran kasir akan menjelaskan dan menanyakan 

jenis barang tertentu. Adanya struk atau bukti pembayaran yang akan di 

berikan di akhir transaksi.”   

 

Berdasarkan wawancara dengan Afifah karyawan toko tradisional Unah 

pada hari sabtu 15 September 2018 pukul 14.00 di toko tradisional 

Unah menyatakan: 

“Toko menerapkan sistem tawar menawar dalam sistem jual beli 

terutama bagi konsumen yang membeli dalam jumlah banyak. 

Konsumen juga dapat mengembalikan atau menukar barangnya apabila 

di temukan kecacatan yang tidak disebabkan oleh konsumen. Selain itu 

konsumen juga dapat melakukan pemesanan barang yang stoknya 

sudah habis.” 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ade asisten kepala toko Alfamart 

(Desa Durajaya Kecamatan Greged) pada hari Sabtu, 17 Oktober 2018 

pukul 17.00 di toko Alfamart (Desa Durajaya Kecamatan Greged) 

menyatakan: 

“Alfamart menerbitkan kartu member atau dikenal dengan kartu Ponta 

untuk memberikan kemudahan dan kelebihan adanya diskon bagi para 

penggunanya.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Abdurrahman selaku konsumen toko 

tradisional Unah pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 08.00 

kediaman beliau (Blok Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Toko akan memberikan nota berupa tuliasan barang yang dibeli 

dengan format nama barang, jumlah pembelian, harga barang perbuah 

dan jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan pembeli. Toko juga 

pada kondisi tertentu biasanya menjelaskan bagaimana harga suatu 

barang terbentuk dan pengambilan keuntungan oleh penjual sehingga 
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tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat dicapai kesepakatan antara para 

penjual dan pembeli.” 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Zahra selaku konsumen toko Alfamart 

pada hari Kamis 20 september 2018 pukul 08.00 kediaman beliau (Blok 

Lurah Bandar Desa Durajaya) menyatakan: 

“Adanya pemberian diskon bagi konsumen terutama bagi para 

pemegang kartu ponta dengan tidak memberatkan konsumen dengan 

pembayaran iuran. Konsumen juga di mudahkan dengan pemberian 

bukti pembelian agar apabila ada kesalahan dapat dijadikan bukti.” 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ainun Nisa selaku konsumen toko 

tradisional Unah pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 10.00 

kediaman beliau (Blok Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Adanya kebijakan berhutang bagi konsumen terutama di waktu yang  

mendesak. Selain itu toko juga menerapkan kebijakan tawar menawar 

dalam penentuan harga.” 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Siti selaku konsumen toko Alfamart 

pada hari Sabtu 15 Desember 2018 pukul 10.00 kediaman beliau (Blok 

Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

 

“Sebelum proses pembayaran di kasir, biasanya akan di jelaskan pada 

konsumen mengenai klasifikasi suatu barang tertentu untuk memastikan 

konsumen memilih barang yang tepat. Para pegawai juga memberi 

pelayanan yang ramah.” 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Niah selaku konsumen toko tradisional 

Unah pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 10.00 kediaman beliau 

(Desa Cipinang Kecamatan Beber) menyatakan: 
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“Toko tradisional menerapkan kebijakan konsumen dapat 

mengembalikan barangnya apabila memiliki kerusakan dengan catatan 

bahwa kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh pembeli. Toko juga 

menyediakan layanan pesanan barang yang habis stoknya.” 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Nia selaku konsumen toko Alfamart 

pada hari Sabtu 15 Desember 2018 pukul 12.00 kediaman beliau (Blok 

Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Alfamart memberikan kemudahan dalam berbelanja yaitu dengan 

memasarkannya lewat online melalui aplikasi alfacart.com. Selain itu 

adanya penerbitan kartu diskon bagi para konsumen tanpa 

memberatkan konsumen dengan penarikan iuran dan lain sebagainya.” 

  

b. Bagaimana tinjauan strategi marketingnya  menurut ekonomi Islam? 

“Dalam ekonomi Islam kebijakan tawar menawar termasuk dalam 

kategori akad khiyar yaitu tepatnya khiyar majelis. Khiyar majelis yaitu 

pembeli dan penjual boleh memilih untuk meneruskan atau 

membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di tempat jual 

beli, saat itu pembeli boleh mendiskusikan tentang masalah kualitas 

barang, harga dan lain sebagainya. Adanya kebolehan akad khiyar  

sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

Akad khiyar digunakan untuk  mencapai kesepakatan dalam akad jual 

beli sehingga tidak ada yang akan merasa di rugikan karena dalam 

sistem jual beli ekonomi Islam menerapkan prinsip keadilan („Adl) bagi 

semua pelakunya sehingga tidak ada yang merasa di dzolimi. Berhutang 

dalam ekonomi Islam di namakan dinamakan qardh yang berararti al-

Qathu‟ yang berarti potongan. Qardh berarti memberikan harta kepada 

seseorang atas dasar belas kasihan dan dia akan mengembalikan 

gantinya setelah menggunakannya. Pengembaliannya nanti tidak 

sisertai penambahan dalam bentuk apapun karena Islam sangat 

melarang praktek riba. Memberikan hutang kepada orang lain juga 

termasuk ibadah karena meringankan kesulitan sesorang. Hal ini juga 

berlaku ketika toko tetap memberikan layanan walaupun di luar jam 

operasional apalagi jika keadaan tersebut berhubungan dengan 

keselamatan seseorang atau hal mendesak lainnya. Seperti sebuah 

hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim (no 2699). 

Toko juga menerapkan kebijakan pengembalian barang apabila terdapat 

kecacatan atau kerusakan. Dalam agama Islam hal ini juga termasuk 

khiyar yaitu khiyar Aib yaitu pembeli mensyaratkan akan 

mengembalikan barang apabila terdapat kecacatan pada barang yang 
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diperjual belikan baik karena kurangnya nilai atau tidak sesuai yang 

dimaksud. Dasar hukumya di sebutkan dalam beberapa hadits 

diantaranya yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Uqbah ibn 

Amir. Hal ini dimaksudkan agar lebih dijaga ketelitiannya, tidak 

menimbulkan perselisihan, menghindari  kebohongan dan kecurangan 

penjual sehingga akhirnya akan dicapai keridhaan dari masing-masing 

pelaku jual beli.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ina kepala toko Alfamart (Desa 

Durajaya Kecamatan Greged) pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 pukul 

15.00 di toko Alfamart (Desa Durajaya Kecamatan Greged) 

menyatakan: 

“Dalam ekonomi Islam jual beli online sama dengan jual beli pesanan 

(salam) yang secara bahasa berarti pesanan. Meskipun transaksi ini 

masih banyak keluhan dari para konsumen. Menjelaskan kualifikasi 

barang tertentu untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekecewaan 

dari konsumen, hal ini termasuk salahsatu etika bisnis Islam yang 

dianut Nabi Muhammad SAW yaitu menjelaskan produk dengan jujur 

demi kepercayaan jangka panjang dari konsumen. Struk atau bukti 

pembayaran sama halnya dengan kwitansi. Bukti pembayaran di 

keluarkan agar apabila terjadi kesalahan maka hal ini dapat menjadi 

bukti sehingga mempermudah dalam penyelesaiannya. Hal ini seperti 

dijelaskan dalam quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan hadits  no 1216 

yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang menyebutkan pentingnya 

bukti tertulis agar dapat menjadi bukti kuat apabila terjadi perselisihan.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Afifah karyawan toko tradisional Unah 

pada hari sabtu 15 September 2018 pukul 14.00 di toko tradisional 

Unah menyatakan: 

“Dalam kegiatan bermuamalah keridaan dari dua belah pihak yang 

melaksanakannya sangatlah penting, dilakukan untuk menghindari 

adanya perselisihan, oleh karena itu tawar menawar dilaksanakan demi 

mencapai hal tersebut. Dalam ekonimi Islam tawar menawar termasuk 

Khiyar yaitu khiyar mejelis. Adanya kecacatan barang dapat 

menjadikan suatu hal yang negatif bagi toko dan mengecewakan bagi 

para pelanggannya, oleh karena itu toko memberikan kebijakan  

pengembalian barang yang kerusakannya tidak disebabkan oleh 

konsumen. Sistem pemesanan barang merupakan salahsatu solusi 
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apabila stok barang habis. Dalam agama islam jual beli dengan sistem 

pemesanan dinamakan akad salam.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ade asisten kepala toko Alfamart 

(Desa Durajaya Kecamatan Greged) pada hari Sabtu, 17 Oktober 2018 

pukul 17.00 di toko Alfamart (Desa Durajaya Kecamatan Greged) 

menyatakan: 

 

“Dalam agama Islam kartu member disamakan dengan pemberian 

hadiah bagi para penggunanya, meskipun terdapat unsur gharar tapi 

karena unsurnya yang sedikit maka sebagian ulama kontemporer 

memperbolehkan penggunaannya dengan catatan dalam pendaftarannya 

dan penggunaannya tidak merugikan salahsatu pihak seperti penarikan 

sejumlah uang yang tidak wajar bagi para pemegangnya.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Abdurrahman selaku konsumen toko 

tradisional Unah pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 08.00 

kediaman beliau (Blok Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Nota yang diberikan oleh penjual mengenai beberapa hal terkait 

barang dan harganya merupakan salahsatu bentuk akad yang 

digambarkan dengan tulisan meskipun ada perbedaan pendapat tentang 

hal ini. Dengan adanya tulisan (nota pembelian) ini juga dapat 

membantu ketika ada kesalahpahaman kareana dapat dijadikan sebuah 

bukti. Pada kondisi tertentu pedagang menjelaskan cara pengambilan 

keuntunga, hal ini seperti yang dilakukan nabi Muhammad SAW dalam 

memasarkan produknya. Hal ini selain dapat membangun kepercayaan 

konsumen hal ini juga dilakukan untuk mencapai keridhaan bagi semua 

pelakunya.” 

Berdasarkan wawancara dengan Zahra selaku konsumen toko Alfamart 

pada hari Kamis 20 september 2018 pukul 08.00 kediaman beliau (Blok 

Lurah Bandar Desa Durajaya) menyatakan: 

“Dalam agama Islam kartu diskon atau diskon di kategorikan sebagai 

hadiah meskipun ada perbedaan pendapat dari para ulama kontemporer 

tapi mayoritas  ulama sepakat apabila kartu diskon tersebut tidak di 

kenakan biaya pembuatan atau iuran selama periode pemakainnya dan 

juga penggunaannya tidak menimbulkan maslah bagi siapapun maka 

kartu diskon tersebut dibolehkan. Sedangkan pemberian bukti 
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pembayaran akan memudahkan bagi para konsumen dan penjual 

apabila terdapat kesalahan sehingga dapat mencegah terjadinya 

perselisihan.” 

Berdasarkan wawancara dengan Ainun Nisa selaku konsumen toko 

tradisional Unah pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 10.00 

kediaman beliau (Blok Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Kegiatan hutang piutang merupakan suatu kegiatan sosial 

(tabarru‟)untuk membantu orang lain dalam hal kebaikan. Membantu 

orang lain adalah salahsatu yang dianjurkan dalam agama Islam seperti 

di jelaskan dalam quran surat Al-Baqarah ayat 177. Adanya keridhaan 

adalah salahsatu Tawar menawar adalah suatu cara yang dilakukan 

untuk mencapai keridhaan antara penjual dan pembeli seperti 

disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 

hal ini harus di capai agar akad jual beli tersebut menjadi sah dan tidak 

terjadi perselisihan.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Siti selaku konsumen toko Alfamart 

pada hari Sabtu 15 Desember 2018 pukul 10.00 kediaman beliau (Blok 

Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Alfamart memberikan kebijakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak 

dapat di kembalikan lagi oleh karena di berikan penjelasan singkat 

mengenai barang yang akan di beli untuk menghindari kesalahan. Hal 

ini untuk mendatangkan  kridhaan semua pihak dan juga mendatangkan 

kemaslahatan sebagai salahsatu tujuan jual beli dalam Islam.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Niah selaku konsumen toko tradisional 

Unah pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 10.00 kediaman beliau 

(Desa Cipinang Kecamatan Beber) menyatakan: 

“Toko tradisional memiliki kelemahan pada kualitas barang, tidak 

jarang di temukan barang yang rusak sehingga dapat mengecewakan 
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konsumen, oleh karena itu toko menerapkan kebijakan bahwa 

konsumen dapat mengembalikan barangnya dengan catatan bahwa 

kerusakan tersebut bukan disebebkan oleh konsumen. Hal ini termasuk 

dalam khiyar aibi yang dilakukan demi kenyamanan konsumen. 

Menjalin kepercayaan dengan konsumen adalah ciri etika bisnis nabi 

Muhammad SAW, dan salahsatu caranya dapat dilakukan dengan ini 

sehingga konsumen percaya bahwa toko dapat memberikan layanan 

yang baik bagi setiap konsumennya dan tidak akan berpindah ke toko 

lain.” 

Berdasarkan wawancara dengan Nia selaku konsumen toko Alfamart 

pada hari Sabtu 15 Desember 2018 pukul 12.00 kediaman beliau (Blok 

Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Jual beli online termask dalam transaksi akad salam (pesanan), dalam 

agama Islam akad ini di perbolehkan berdasarkan pernyataan alquran 

dalam surat Al-Baqoroh ayat 282 meskipun sampai saat ini masih 

adanya keluhan tapi tetap berusaha di tingkatkan. Pemberian kartu 

diskon sama dengan pemberian hadiah bagi konsumennya. Selama 

kartu diskon tersebut tidak memberatkan pemegangnya dan juga tidak 

menimbulkan permasalahan maka hal tersebut di perbolehkan oleh para 

ulama kontemporer.” 

Setiap perusahaan melaksanakan suatu strategi dalam menjalankan 

kegiatan perusahaannya. Strategi tersebut berbeda untuk msing-masing 

instrumen baik perusahaan maupun suatu organisasi. Ada beberapa faktor 

yang diperhatikan saat melaksanakan strategi pemasaran yaitu: situasi dan 

keadaan perusahaan baik keadaan internal perusahaan (para pelaku 

lingkungan yang berkaitan langsung dengan perusahaannya) atau keadaan 

mikronya dan juga keadaan makro perusahaan (kekuatan-kekuatan 

kemasyarakatan yang mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan 

mikro dalam perusahaan).
78

 Sama halnya denga kegiatan jual beli, bagi 
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setiap perusahaan atau instrumen jual beli melaksanakan kegiatan strategi 

pemasaran dalam rangka memasarkan produknya.  

Setiap perusahaan melaksanakan berbagai strategi demi tercapainya 

tujuan perusahaan tersebut. Diantara tujuan tersebut yaitu mendapatkan 

dan meningkatkan penjualan sehingga dengan begitu perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan dan perusahaan dapat berjalan serta 

berkembang. Namun apabila melihat dari kacamata ekonomi Islam 

kegiatan strategi pemasaran tidak hanya berorientasi pada mendapatkan 

keuntungan duniawi karena tujuan strategi pemasaran dalam Islam yaitu: 

Pertama, target hasil; profit materi dan benefit non materi. Maksudnya 

yaitu bahwa kegiatan bisnis tidak hanya untuk mancari keuntungan materi 

(qimmah maddiyah) semata tapi juga memberikan manfaat nonmateri bagi 

semua orang contohnya seperti terciptanya persaudaraan, kepedulian sosial 

dan lain sebagainya. Selain itu ada dua orientasi lain yang perlu 

dipehatikan yaitu nilai-nilai akhlak mulia (qimmah khulukiyah) dan 

kesadaran hubungan dengan Allah (qimmah ruhiyah). Kedua, 

pertumbuhan perusahaan ke arah yang lebih baik dalam koridor keislaman. 

Ketiga, keberlangsungan perusahaan dalam waktu yang lama. Keempat, 

upaya menggapai ridho Allah SWT agar bisnisnya menjadi berkah.
79

 

Toko tradisional dan modern dalam melaksanakan kegiatan jual 

belinya melaksanakan strategi pemasaran yang berbeda pada masing-
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masing toko. Dalam melaksanakan strategi pemasaran tersebut ternyata 

banyak yang dilakukan dengan berlandaskan agama Islam. Beberapa 

strategi tersebut antara lain: 

a. Proses penentuan harga dengan tawar menawar pada toko tradisional. 

Tawar menawar merupakan salahsatu bagian dari khiyar majelis 

dimana saat pembeli dan penjual belum berpisah mereka 

mendiskusikan beberapa hal berkaitan dengan produk yang akan di 

beli,  salahsatunya yaitu harga. Hal ini guna mencapai keridhaan dari 

dua belah pihak karena suatu akad akan batal apabila tidak terdapat 

keridhaan dari salahsatu pihak sebagaiman dalam quran surat An-Nisa 

ayat 29 dijelaskan: 

 “ Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan  batil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang 

kepadamu.”(Q.S. An-Nisa:29) 

b. Toko tradisional menerapkan sistem jual beli pesanan dan toko 

modern dengan strategi pemasaran online. Kedua jenis transaksi jual 

beli ini termasuk dalam akad salam (pemesanan), Salam juga dapat 

beararti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau 

menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran 

modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Hal 

ini sama dengan sistem jual beli pesanan pada toko tradisional 
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maupun jual beli online pada toko modern. Rukun dan syarat jual beli 

juga terpenuhi walaupun barangnya tidak ada di tempat tapi ada 

penjelasan rinci mengenai spesifikasi barang yang sudah di cantumkan 

atau di sebutkan oleh pemesan dan juga bagaimana metode 

pembayarannya.  

c. Transaksi hutang piutang pada toko tradisional, hutang piutang 

merupakan transaksi sosial (tabarru‟) hutang piutang juga disebut 

Qardh berarti memberikan harta kepada seseorang atas dasar belas 

kasihan dan dia akan mengembalikan gantinya setelah 

menggunakannya. Hutang piutang menerapkan kebijakan tulus untuk 

membantu sesama sehingga tidak ada penambahan yang akan 

didapatkan oleh pemberi hutang. Agar tidak terjadi penipuan dan 

kesalahpahaman maka dilakukan pencatatan pada transaksi ini agar 

menjadi bukti apabila terjadi perselisihan meskipun dalam hal 

pencatatannya masih bersifat sederhana. 

d. Walaupun jam operasional toko tradisional sudah ditentukan tapi pada 

waktu tertentu, terutama dalam keadaan darurat  pembeli dapat 

membeli suatu produk tertentu walaupun toko sudah tutup. Karena 

toko tradisional lokasinya biasanya berdekatan dengan rumah sang 

pemilik. Hal ini seperti dalam kaidah fikih “keperluan dapat 

menduduki posisi darurat”. Contohnya seperti pembelian obat untuk 

orang sakit, hal ini darurat karena berkaitan dengan keselamatan 

nyawa seseorang.  
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e. Pengembalian barang yang rusak atau kadaluarsa pada toko 

tradisional. Dalam fiqih muamalah kebijakan ini termasuk khiyar aibi 

dimana pembeli dapat mengembalikan barang apabila terdapat 

kecacatan baik sebelumnya diucapkan secara jelas maupun tidak, 

kecuali apabila terdapat keridhaan yang dapat membatalkan khiyar. 

Khiyar aibi juga tidak berlaku apabila kerusakan terjadi karena 

pembeli. 

f. Pemberian nota pembelian pada toko tradisional dan struk pembelian 

pada toko modern. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam quran surat 

Al-Baqoroh ayat 282 yang menjelaskan tentang pentingnya penulisan 

dalam suatu transaksi muamalah agar dapat menjadi bukti bila suatu 

waktu terjadi peselisihan, sehingga hal ini akan mendatangkan 

manfaat bagi semua pihak. Dalam maqasid syariah termasuk dalam 

maslahah mursalah karena dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak karena dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Nota juga 

dapat termasuk dalam akad berbentuk tulisan meskipun beberapa 

pendapat ulama tidak sependapat dengan pernyataan ini. 

g. Penjelasan mengenai terbentuknya harga. Pada waktu tertentu apabila 

menemui konsumen yang rewel dalam penentuan harga biasanya 

pedagang menjelaskan tentang harga dari produsen, transportasi dan 

juga prosentase keuntungan yang diambil agar konsumen percaya dan 

tidak menimbulkan kesalahpahaman. Metode ini sama seperti yang 
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dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan 

kepercayaan dari kosumen. 

h. Penerbitan kartu diskon bagi konsumen toko modern. Adanya diskon 

merupakan salahsatu hadiah  yang diberikan pada konsumen. Kartu 

diskon atau member card d alam bahasa Arab disebut Bitaqatu at-

tahfidz. Penerbitan kartu diskon ini tidak memberatkan kepada 

konsumen karena dalam hal pembuatannya tidak dikenakan biaya 

apapun kepada konsumen atau gratis, bahkan dengan kepemilikan 

kartu diskon konsumen akan merasa lebih di hargai dan juga 

mendapatkan manfaat lebih banyak berupa potongan harga dan 

kebijakan-kebijakan lainnya yang mana merupakan salahsatu tujuan 

adanya kegiatan muamalah yaitu saling memberikan manfaat bagi 

semua pelakunya. Adanya kartu diskon juga memberikan keuntungan 

(profitable) bagi pihak terkait juga terutama alfamart sendiri karena 

dengan adanya kartu diskon maka minat pembeli untuk berbelanja 

akan semakin banyak. Walaupun adanya gharar dengan 

penggunaannya tapi ghararnya masih terbilang sedikit sehingga 

menurut pendapat para ulama, masih diampuni karena sulit untuk 

dihindari.
80

   

i. Penerapan etika bisnis Islam, yaitu keramahtamahan. Hal ini biasanya 

di temukan pada pelayanan di toko modern, karena Alfamart 

merupakan salahsatu toko modern yang sangat mengedepankan 
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kepuasan pelanggan. Seperti yang di jelaskan dalam sebuah hadits 

yaitu: 

“Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam 

berbisnis” (H.R. Bukhari dan Tirmidzi)   

  

3. Hal apa yang menjadi kendala dan bagaimana penyelesaiannya? 

Berdasarkan wawancara dengan Hj. Unah pemilik toko tradisional Unah 

pada hari Sabtu, 15 September 2018 pukul 13.00 di toko tradisional Unah 

menyatakan: 

“Dalam pelaksanaan jual beli hal yang menjadi kendala adalah : Pertama, 

Stok barang kurang bervariasi sehingga kurang memenuhi kebutuhan 

konsumen sehingga banyak konsumen yang beralih ke toko lain yang 

memiliki produk yang lebih lengkap. Masalah ini diselesaikan dengan cara 

mengurangi jumlah barang yang kurang laku dan mengalihkan dengan 

menambah stok barang yang lebih laku. Kedua, adanya salah perhitungan 

antara jumlah yang harus di bayar dengan barang yang dibeli karena hanya 

menghitung dengan alat hitung manual. Penghitungan dilakukan dengan 

kalkulator dan dibuatkan nota pembelian meskipun masih sederhana agar 

saat terjadi kesalahpahaman dan di selesaikan karena adanya catatan sebagai 

bukti. Ketiga, banyak pembeli berhutang yang tidak membayar hutangnya 

sehingga memperlambat aktivitas jual beli. Penyelesaian masalah ini yaitu 

pertama dibuatkan catatan berkaitan dengan hutangnya. Yang kedua apabila 

nilai hutangnya besar maka di tanyakan langsung kepada yang berhutang. 

Ketiga pembatasan, hanya membolehkan hutang kepada orang-orang dekat 

atau yang sudah di kenal untuk mengantisipasi penunggakan. Keempat, 

kesalahan pembelian barang saat mengisi stok karena tidak adanya catatan 

stok barang. Penyelesaian masalah ini yaitu dilakukan dengan penulisan 

stok barang menjelang berbelanja untuk menghindari kesalahan pembelian. 

Kelima, kesalahan penentuan harga karena harga yang sering berubah-ubah. 

Penyelesaian masalah ini dengan cara menuliskan produk yang harganya 

berubah dan juga meningkatkan komunikasi tentang pergantian harga agar 

tidak terjadi kesalahan.” 
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Berdasarkan wawancara dengan Ina kepala toko Alfamart (Desa Durajaya 

Kecamatan Greged) pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 pukul 15.00 di toko 

Alfamart (Desa Durajaya Kecamatan Greged) menyatakan: 

 

 

“Dalam proses jual belinya ada beberapa kendala yang dihadapi serta 

penyelesaiannya yaitu: Pertama, kurangnya ketelitian pembeli dalam 

memilih barang sehingga terjadi kesalahan (merk, ukuran, warna dan lain-

lain). Penyelesaian untuk masalah ini yaitu kasir akan menanyakan dan 

menjelaskan kembali barang yang telah di pilih oleh konsumen sebelum 

penghitungan barang. Kedua, adanya barang yang rusak akibat hama tikus 

dan beberapa jenis serangga. Penyelesaiannya yaitu memasang perangkap 

atau racun. Ketiga, Kekurangan stok barang bagi barang-barang tertentu. 

Penyelesaian untuk masalah ini yaitu dengan mengambil barang dari toko 

alfa terdekat dan tetap melakukan pelaporan kepada kantor pusat.” 

 

  

Berdasarkan wawancara dengan Afifah karyawan toko tradisional Unah 

pada hari sabtu 15 September 2018 pukul 14.00 di toko tradisional Unah 

menyatakan: 

“Beberapa masalah yang sering ditemukan dalam proses jual beli antara 

lain: Pertama, adanya kesalahan pembelian stok barang yang disebabkan 

tidak adanya catatan stok barang. Penyelesaian masalah ini yaitu dengan 

dibuatkannya catatan daftar barang yang harus di beli dan daftar pesanan. 

Kedua, adanya pembeli yang belum membayar hutangnya. Penyelesaian 

masalah ini yaitu dengan ditanyakan langsung kepada pihak yang berhutang 

selain itu pemberian hutang juga dapat dibatasi hanya pada orang-orang 

yang dekat atau di ketahui dengan baik, hal ini dilakukan untu 

meminimalisir penunggakan. Ketiga, variasi barang yang kurang beragam  

sehingga dapat mengecewakan pelanggan. Masalah ini diselesaikan dengan 

mengurangi jumlah barang yang kurang diminati dan dialihkan ke barang 

yang lebih diminati. Keempat, adanya perbedaan pemberian harga dari  

orang yang berbeda. Penyelesaiannya saat ada perubahan harga maka 

dilakukan pencatatan tentang perubahan harga tersebut atau minimal 

mengkomunikasikan tentang peribahan harga itu. Kelima, karena keadaan 

bangunan yang kurang baik penjagaannya beberapa produk banyak yang 

rusak karena hama tikus dan beberapa serangga. Penyelesiaiannya selalu 

memeriksa keadaan barang dan juga tempat.” 
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Berdasarkan wawancara dengan Ade asisten kepala toko Alfamart (Desa 

Durajaya Kecamatan Greged) pada hari Sabtu, 17 Oktober 2018 pukul 

17.00 di toko Alfamart (Desa Durajaya Kecamatan Greged) menyatakan: 

 

“Dalam pelaksanaan jual beli ada beberapa hal yang menjadi kendala dan 

penyelesaiannya diantaranya yaitu: Pertama, Aplikasi Alfacart.com yang 

masih banyak kekurangan (proses lama, diskon tidak jelas, pelayanan 

karyawan buruk dan lain-lain) sehingga menimbulkan keluhan dari para 

konsumen. Penyelesaiannya yaitu di buka email untuk penginformasian 

keluhan konsumen melalui email cs@alfadigital.id dan call center di nomor 

021-1500860 (Senin-Minggu pukul 08.00-22.00 WIB) untuk kemudian di 

proses  baik oleh bagian pengembangan atau pemberian edukasi lebih bagi 

para karyawannya. Kedua, Banyak masyarakat yang belum mengerti dengan 

barang yang akan di belinya sehingga salah dalam pemilihan sedangkan 

barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan. Penyelesaian dari 

masalah ini yaitu dengan menjelaskan tentang barang tersebut sebelum 

proses penghitungan.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Abdurrahman selaku konsumen toko 

tradisional Unah pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 08.00 kediaman 

beliau (Blok Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Ada beberapa masalah yang menjadi kendala dalam proses jual beli yaitu: 

Pertama, Jenis barang kurang bervariatif sehingga menyulitkan saat barang 

itu tak ada. Penyelesaiannya yaitu dengan menambah jumlah barang yang 

lebih diminati. Kedua, tempatnya walaupun luas namun kurang bersih dan 

gelap sehingga terkesan suram. Untuk menyelesaikannya dilakukan 

pembersihan dan di jaga kerapihannya. Ketiga, adanya pemberian harga 

yang berbeda pada suatu barang apabila pegawainya berbeda. 

Penyelesaiannya dilakukan dengan komunikasi yang lebih baik antara 

pegawai dan pemilik apabila ada perubahan harga. Keempat Sering 

ditemukan barang yang rusak atau sudah kadaluarsa. Masalah ini 

diselesaikan dengan cara pengecekan barang yang lebih teliti.” 

  

mailto:cs@alfadigital.id
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Berdasarkan wawancara dengan Zahra selaku konsumen toko Alfamart pada 

hari Kamis 20 september 2018 pukul 08.00 kediaman beliau (Blok Lurah 

Bandar Desa Durajaya) menyatakan: 

 

“Barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan. Penyelesaiannya 

adalah dengan memeriksa kembali barang yang akan di beli sehingga tidak 

terjadi kesalahan.” 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ainun Nisa selaku konsumen toko 

tradisional Unah pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 10.00 kediaman 

beliau (Blok Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses jual beli yaitu: 

Pertama, toko sering tutup mendadak sehingga menyulitkan saat akan 

membeli barang kebutuhan. Penyelesaian dalam maslah ini selalu berusaha 

untuk mengkomunikasikan kepada konsumen apabila toko tutup. Kedua, 

sering di temukan barang yang rusak atau kadalaursa. Penyelesaian masalah 

ini yaitu dengan lebih teliti lagi dalam pemeriksaan kualitas barang. Ketiga, 

sering adanya perbedaan pemberian harga dari orang yang berbeda. 

Penyelesaiannya yaitu dengan mengkomunikasikan perubahan harga tersebut 

atau menuliskannya pada memo agar dapat diketahui dengan baik. Keempat, 

adanya salah perhitungan jumlah uang yang harus di bayar karena 

penghitungan masih bersifat manual. Penyelesaiannya lebih teliti lagi dalam 

proses perhitungan.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Siti selaku konsumen toko Alfamart pada 

hari Sabtu 15 Desember 2018 pukul 10.00 kediaman beliau (Blok 

Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

“Dalam proses jual belinya ada kendala yang di hadapi dan juga 

penyelesaiannya yaitu: barang yang sudah di beli tidak bisa di kembalikan 
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lagi. Penyelesaiannya yaitu lebih hati-hati saat memilih barang agar tidak 

terjadi kesalahan.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Niah selaku konsumen toko tradisional Unah 

pada Hari Senin 10 Desember 2018 pukul 10.00 kediaman beliau (Desa 

Cipinang Kecamatan Beber) menyatakan: 

“Hal yang menjadi kendala dalam proses jual beli serta penyelesaiannya 

yaitu: Pertama, toko sering tutup dadakan tanpa pemberitahuan. 

Penyelesaiannya yaitu dengan lebih mengkomunikasikan kepada konsumen 

apabila akan tutup. Kedua, sering di temukan barang yang rusak atau 

kadalaluars. Penyelesaiannya yaitu lebih teliti lagi dalam hal pemeriksaan 

barang dan kualitasnya. Ketiga, tempat yang kurang bersih, produk yang 

tidak tertata dengan baik dan pencahayaan yang kurang sehingga terkesan 

suram. Masalah ini diselesaikan dengan cara membersihkan dan merapihkan 

setiap menjelang buka dan tutup. Keempat, barang kurang bervariasi di 

karenakan kesalahan pembelian barang. Penyelesaian masalah ini yaitu 

dengan di buatkan catatan stok barang untuk meminimalisir kesalahan.” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Nia selaku konsumen toko Alfamart pada 

hari Sabtu 15 Desember 2018 pukul 12.00 kediaman beliau (Blok 

Mandiangin Desa Durajaya) menyatakan: 

 

“Dalam pelaksanaan jual beli ada beberapa hal yang menjadi kendala dan 

penyelesaiannya diantaranya yaitu: Pertama, konsumen masih belum puas 

berbelanja di alfcart.com karena masih banyak kekurangan (diskon tidak 

jelas, barang kurang bervariatif dan pelayanannya juga masih kurang. Untuk 

menyelesaikan maslah ini pihak alfamart membuka sistem keluhan dan saran 

yang dapat disampaikan melalalui email cs@alfadigital.id dan call center di 

nomor 021-1500860 (Senin-Minggu pukul 08.00-22.00 WIB) untuk 

kemudian di proses dan diberikan baik oleh bagian pengembangan atau 

pemberian edukasi lebih bagi para karyawannya. Kedua, pelayanan para 

karyawannya masih kurang, baik kesopanan maupun tanggapan saat pembeli 

berbelanja. Penyelesaiannya yaitu menyampaikan keluhan dan saran melalui 

nomor telepon 0211500959 atau sms melalui nomor 0817111234 setiap hari 

mulai pukul 08.00-22.00 atau email customercareho@sat.co.id.”  

 

mailto:cs@alfadigital.id
mailto:customercareho@sat.co.id
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Dalam pelaksanaan pemasaran produknya baik toko tradisional 

mempunyai suatu kendala, sehingga akan menghambat aktivitas jual beli 

tersebut, baik yang berasal dari konsumen maupun toko atau penjual.  Kendala 

adalah halangan atau rintangan atau dapat diartikan sebagai faktor atau keadaan 

yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.
81

 

Kendala yang dihadapi oleh toko tradisional dan modern memiliki 

perbedaan. Dari sebagian besar kendala yang dihadapi terletak pada bagian 

Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai 

orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut 

karyawan.
82

 Ada beberapa masalah sumber daya manusia yang di hadapi pada 

bisnis kecil diantaranya yaitu maslah buruknya komunikasi baik antara sesama 

karyawan maupun antara karyawan dan atasan. Komunikasi yang buruk dapat 

menimbulkan banyak masalah karena terjadi kesalahpahaman. Pada toko 

tradisional masalah ini menimbulkan kesalahan saat pemberian harga, ini 

terjadi ketika terjadi perubahan harga dan sesama karyawan tidak saling 

mengkomunikasikan sehingga terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan 

kerugian.  Masalah lain yang dihadapi yaitu kurangnya pencatatan terutama 

untuk hal-hal penting seperti hutang piutang, pergantian harga, pencatatan 

jumlah stok barang dan lain sebagainya. Kesalahan akan pencatatan ini akan 

menimbulkan berbagai macam masalah seperti kesalahan pemberian harga atau 

juga kesalahan saat pemenuhan stok barang sehingga tidak hanya 

                                                             
81
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memperlambat aktivitas jual-beli tapi juga dapat menimbulkan kerugian.
83

 

Penyelesaianya dari masalah ini yaitu berusaha meningkatkan komunikasi 

antara semua pihak dan selalu melakukan pencatatan untuk berbagai transaksi. 

Sedangkan pada toko modern masalah yang berkaitan dengan sumber daya 

manusianya yaitu pelayanan yang kurang dari pegawainya meksipun sudah ada 

peraturan perusahaan mengenai hal tersebut tetapi masih banyak yang belum 

melaksanakannya. Penyelesaian dari masalah ini adalah penyedian sistem 

keluhan dan saran sebagai sarana menampung kritik dan saran dari konsumen 

melalui email cs@alfadigital.id dan call center di nomor 021-1500860 (Senin-

Minggu pukul 08.00-22.00 WIB). Kemudian keluhan dan saran tersbut akan di 

proses dan ditindaklanjuti. Meskipun sistem ini masih terbilang pasif karena 

harus menunggu datangnya keluhan dan saran dari konsumen.  

Masalah lain yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana terutama pada toko 

tradisional yang dinilai kurang. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat 

dipakai untuk mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah 

segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarakan suatu proses 

(usaha pembangunan proyek).
84

 Hal ini seakan sudah menjadi sebuah hal yang 

umum pada toko tradisional dimana dalam pengelolaan sarana dan prasarana 

masih terbilang kurang baik seperti suasana yang terkesan suram karena 

penerangan kurang, tempat kurang bersih, maupun penataan barang yang 

kurang rapih dan menarik. Hal tersebut sering mengganggu konsumen saat 

                                                             
83
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berbelanja karena dapat menyulitkan dan juga memberikan kesan tidak 

menarik, contohnya kesulitan akan dihadapi konsumen saat pemilihan barang 

karena penataan barang yang tidak rapih dan berantakan. Penyelesaian dari 

masalah ini adalah memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang dan tetap 

menjaga kebersihan dan kerapihan toko. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan dalam 

penyusunan skripsi yaitu data tertulis milik toko tradisional masih sangat 

terbatas  dan adanya data rahasia perusahaan milik toko modern yang tidak 

dapat diakses.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi 

Pemasaran Syariah Toko Tradisional Unah dan Toko Modern di Desa 

Durajaya Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon maka dapat disimpulkan 

hasilnya sebagai berikut:  

1. Toko tradisional memasarkan produknya masih bersifat sederhana 

berbeda dengan toko modern yang sudah menggunakan teknologi 

seperti pemasaran di lakukan secera online melalui alfacart.com. Toko 

tradisional dan modern memiliki jam operasional tersendiri. Namun 

toko tradisional masih bersifat tidak resmi sehingga suatu waktu dapat 

tutup dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Dalam hal produk toko 

tradisional dan modern sebagian besar memiliki kemiripan.  

2. Baik toko tradisional maupun modern dalam memasarkan produknya 

ternyata banyak yang menggunakan strategi pemasaran syariah. Contoh 

strategi pemasarannya yaitu, memberi kebijakan penerapan khiyar 

majelis dan a‟ibi, adanya kebijakan memberikan hutang bagi konsumen 

dalam menyelesai kan pembayaran dan pemenuhan kebutuhan,  

penerapan etika bisnis yang Islami yaitu keramahtamahan dan kejujuran 

dan juga memberikan manfaat kepada banyak orang lewat kelonggaran 

dan kemudahan yang diberikan.  
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3. Setiap Instrumen jual beli memiliki kendala yang berbeda, tergantung 

bagaimana menjalankan sistem pemasarannya, begitu pula dengan toko 

tradisional dan modern. Namun pada umumnya kendala tersebut ada 

pada sumber daya manusia yang masih kurang dalam komunikasi dan 

juga minimnya pengetahuan tentang pencatatan ataupun berbagai 

teknologi yang memudahkan. Selain masalah SDM, masalah sarana dan 

prasarana juga menjadi kendala khususnya pada toko tradisional yang 

masih minim pengelolaan sarana dan prasarananya. 

B. Saran  

1. Dari penelitian ini di temukan beberapa hal mengenai toko tradisional 

seperti yang banyak diketahui toko tradisional dikenal karena 

tempatnya, suasananya yang kurang nyamana, oleh karena itu berusaha 

merubah hal itu menjadi lebih baik seperti menjaga kebersihan dan 

kenyamanan, memberi fasilitas yang lebih baik contohnya bangku 

untuk yang menunggu agar tidak kelelahan dan lain-lain. Toko 

tradisional juga dapat mengambil sisi positif fasilitas yang dimiliki oleh 

toko modern agar dapat menambah nilai tingkat kepuasan pelanggan itu 

sendiri.   

2. Untuk semua pelaku jual beli agar lebih memahami tentang 

pelaksanaan sistem jual beli dalam Islam agar pelaksanaannya lebih 

baik lagi.  

3. Ditemukan beberapa hal mengenai toko modern yaitu kurangnya 

pengawasan dan loyalitas dari pegawai berkenaan dengan pelayanan 
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kepada konsumen meskipun sudah ada peraturan dari perusahaan 

mengenai hal tersebut. 
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TRIANGULASI DATA 

 

Nama Narasumber : Hj. Unah 

Jabatan   : Pemilik Toko Tradisional  

Nama Toko  : Toko Unah  

Waktu dan Tanggal : Sabtu, 15 September 2018 pukul 13.00  

Alamat   : Blok Mandiangin Desa Durajaya 

No Instrumen Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana pemasaran toko 

tradisional dan modern di desa 

Durajaya kecamatan Greged 

kabupaten Cirebon? 

 

Toko buka setiap hari  kecuali jika pemilik 

ada keperluan yang membuat toko tidak 

bisa buka. Di buka mulai pukul 07.30 

WIB. Produk yang dijual cukup banyak 

macamnya, dimulai dari sembako, obat-

obatan dan jamu, jajanan anak, alat tulis 

dan aneka jenis kue yang banyak di pasok 

dari home industri yang ada di lingkungan 

kecamatan Greged. Setelah toko buka 

diawali dengan membersihakan toko, 

membereskan barang-barang dan juga 

memilih barang-barang yang rusak atau 

kadalaurasa agar terlihat rapi dan tidak 

adanya keluhan dari konsumen. Ketika ada 

konsumen yang datang untuk membeli, 



 

 

 

 

mereka dapat memilih barang sendiri 

sesuai kebutuhannya atau juga dapat 

memberikan catatan produk yang akan 

dibeli kepada pegawai yang ada disana 

untuk kemudian dipilihkan barang sesuai 

yang dibutuhkan. Setelah selesai 

pemilihan produk, akan dibuatkan nota 

untuk pembelian produk yang terdiri dari 

nama produk, jumlah produk, dan jumlah 

harga perbuah dan jumlah harga 

keseluruhan. Nota masih berbentuk 

sederhana, masih ditulis tangan dalam 

sebuah kertas kosong. Nota harga juga 

biasanya hanya diberikan kepada 

konsumen yang membeli dalam jumlah 

besar. Pada konsumen yang membeli  

produk dengan jumlah yang sedikit tetap 

akan diberikan apabila konsumen 

meminta. Selanjutnya barang yang sudah 

dibeli di bungkus dengan plastik atau di 

tempatkan dalam kardus sesuai dengan 

jenis produk agar memudahkan pembeli 

membawa produk tersebut dan juga 



 

 

 

 

menjaga agar barang tidak rusak. Namun 

sebelum pembungkusan, dilakukan 

pengecekan pada produk baik jumlah, 

harga, maupun jenis barang untuk 

menghindari kesalahan. Setelah transaksi 

pembayaran selesai maka berakhirlah 

proses jual beli tersebut. Apabila ada 

konsumen yang kekurangan uang untuk 

pembayaran maka akan ada dua pilihan 

yang pertama mengurangi jumlah barang 

yang dibeli sehingga mengurangi 

pembayaran atau dapat dibayar kemudian 

(di hutang). Apabila pembeli memutuskan 

untuk berhutang maka akan dicatat dalam 

sebuah buku, formatnya berupa nama 

pembeli, hari dan tanggal mulai berhutang, 

dan jumlah barang. Untuk pembayaran 

biasanya dilakukan saat pembeli datang 

kembali ke toko untuk membeli barang 

lain. Apabila ada pembeli yang memesan 

suatu barang maka akan dicatat dalam 

sebuah buku agar memudahkan nanti saat 

pembelian barang, sedangkan untuk 



 

 

 

 

pembayaran dapat dilakukan sebelum atau 

sesudah barang ada di toko. Toko tutup 

pukul 17.00 WIB. Sebelum toko tutup 

dilakukan pembersihan dan juga 

pengecekan stok barang dan juga barang 

pesanan  agar memudahkan pembelian. 

Dalam hal pemenuhan produk, dibedakan 

dalam dua jenis yang pertama yaitu  

dengan membeli langsung di pasar induk, 

pasar tradisional, pasar modern dengan 

sistem grosir (wholesale) atau pasar 

modern yang sedang mengadakan diskon 

untuk pembelian barang dalam jumlah 

yang besar. Contoh barangnya seperti 

beras, bawang putih, gula merah, garam 

dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu 

melalui sales, contoh barangya yaitu mi 

instan, rokok, kopi, jajanan anak dan lain 

sebagainya. Sebagian besar produk di beli 

dengan cara yang pertama karena lebih 

banyak pilihan barang.  

 2.  Bagaimana  strategi pemasaran 

syariah toko tradisional dan 

a. Adanya penerapan tawar menawar 

dalam proses jual beli bagi konsumen 



 

 

 

 

modern dalam meningkatkan 

penjualan di desa Durajaya 

Kecamatan Greged Kabupaten 

Cirebon? 

c. Bagaimana penerapan 

strategi pemasaran dalam 

rangka meningkatkan 

penjualan?  

d. Bagaimana tinjauan 

strategi pemasarannya  

menurut ekonomi Islam? 

 

 

terutama apabila pembeliannya dalam 

jumlah yang banyak. Selain itu 

konsumen yang kekurangan dalam 

pembayaran maka toko menerapkan 

kebijakan untuk berhutang, terutama 

saat mendesak. Toko tradisional juga 

menerapkan sistem berhutang bagi 

yang akan menyelenggarakan acara 

besar atau akan mendirikan bangunan. 

Apabila akan berhutang pemilik 

biasanya mencatat jumlah hutang, 

keperluan (jenis produk dan 

jumlahnya) tanggal berhutang dan 

rencana pembayaran.  Toko tradisional 

merupakan instruemen jual beli yang 

tidak resmi sehingga apabila ada 

pembeli yang membutuhkan suatu 

produk akan tetap berusaha di penuhi 

meskipun di luar jam operasional 

terutama apabila dalam keadaan yang 

mendesak. Apabila pada suatu waktu 

ada kecacatan barang maka ada 

kebijakan pengembalian barang dan 



 

 

 

 

akan di ganti dengan yang baru. 

b. Dalam ekonomi Islam kebijakan tawar 

menawar termasuk dalam kategori akad 

khiyar yaitu tepatnya khiyar majelis. 

Khiyar majelis yaitu pembeli dan 

penjual boleh memilih untuk 

meneruskan atau membatalkan 

transaksi selama keduanya masih 

berada di tempat jual beli, saat itu 

pembeli boleh mendiskusikan tentang 

masalah kualitas barang, harga dan lain 

sebagainya. Akad khiyar digunakan 

untuk  mencapai kesepakatan dalam 

akad jual beli sehingga tidak ada yang 

akan merasa di rugikan karena dalam 

sistem jual beli ekonomi Islam 

menerapkan prinsip keadilan („Adl) 

bagi semua pelakunya sehingga tidak 

ada yang merasa di dzolimi. Berhutang 

dalam ekonomi Islam di namakan 

dinamakan qardh yang berarti al-

Qathu‟ yang berarti potongan. Qardh 

berarti memberikan harta kepada 



 

 

 

 

seseorang atas dasar belas kasihan dan 

dia akan mengembalikan gantinya 

setelah menggunakannya. 

Pengembaliannya nanti tidak disertai 

penambahan dalam bentuk apapun 

karena Islam sangat melarang praktek 

riba. Memberikan hutang kepada orang 

lain juga termasuk ibadah karena 

meringankan kesulitan sesorang. Hal 

ini juga berlaku ketika toko tetap 

memberikan layanan walaupun di luar 

jam operasional apalagi jika keadaan 

tersebut berhubungan dengan 

keselamatan seseorang atau hal 

mendesak lainnya. Toko juga 

menerapkan kebijakan pengembalian 

barang apabila terdapat kecacatan atau 

kerusakan. Dalam agama Islam hal ini 

juga termasuk khiyar yaitu khiyar Aib 

yaitu pembeli mensyaratkan akan 

mengembalikan barang apabila 

terdapat kecacatan pada barang yang 

diperjual belikan baik karena 



 

 

 

 

kurangnya nilai atau tidak sesuai yang 

dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar 

lebih dijaga ketelitiannya, tidak 

menimbulkan perselisihan, 

menghindari  kebohongan dan 

kecurangan penjual sehingga akhirnya 

akan dicapai keridhaan dari masing-

masing pelaku jual beli. 

 

3.  Hal apa yang menjadi kendala 

dan bagaimana 

penyelesaiannya? 

 

Dalam pelaksanaan jual beli hal yang 

menjadi kendala adalah : 

1. Stok barang kurang bervariasi 

sehingga kurang memenuhi 

kebutuhan konsumen sehingga 

banyak konsumen yang beralih ke 

toko lain yang memiliki produk yang 

lebih lengkap. Masalah ini 

diselesaikan dengan cara mengurangi 

jumlah barang yang kurang laku dan 

mengalihkan dengan menambah stok 

barang yang lebih laku. 

2. Adanya salah perhitungan antara 

jumlah yang harus di bayar dengan 



 

 

 

 

barang yang dibeli karena hanya 

menghitung dengan alat hitung 

manual. Penghitungan dilakukan 

dengan kalkulator dan dibuatkan nota 

pembelian meskipun masih sederhana 

agar saat terjadi kesalahpahaman dan 

di selesaikan karena adanya catatan 

sebagai bukti. 

3. Banyak pembeli berhutang yang tidak 

membayar hutangnya sehingga 

memperlambat aktivitas jual beli. 

Penyelesaian masalah ini yaitu 

pertama dibuatkan catatan berkaitan 

dengan hutangnya. Yang kedua 

apabila nilai hutangnya besar maka di 

tanyakan langsung kepada yang 

berhutang. Ketiga pembatasan, hanya 

membolehkan hutang kepada orang-

orang dekat atau yang sudah di kenal 

untuk mengantisipasi penunggakan 

4. Kesalahan pembelian barang saat 

mengisi stok karena tidak adanya 

catatan stok barang. Penyelesaian 



 

 

 

 

masalah ini yaitu dilakukan dengan 

penulisan stok barang menjelang 

berbelanja untuk menghindari 

kesalahan pembelian. 

5. Kesalahan penentuan harga karena 

harga yang sering berubah-ubah. 

Penyelesaian masalah ini dengan cara 

menuliskan produk yang harganya 

berubah dan juga meningkatkan 

komunikasi tentang pergantian harga 

agar tidak terjadi kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIANGULASI DATA 



 

 

 

 

 

Nama Narasumber : Afifah 

Jabatan   : Pegawai Toko 

Nama Toko  : Toko Unah  

Waktu dan Tanggal : Senin, 10 Desember 2018 pukul 09.00 

Tempat   : Toko Unah 

No  Jawaban 

1. Bagaimana pemasaran toko 

tradisional dan modern di desa 

Durajaya Kecamatan Greged 

Kabupaten Cirebon? 

 

Toko di buka pukul 07.30 atau pukul 

08.00 paling siang kecuali apabila ada 

keperluan yang tidak bisa di tinggalkan 

bisa lebih siang atau bahkan tidak buka. Di 

mulai dengan bersih-bersih dan 

membereskan produk yang ada sekaligus 

menyortir produk yang rusak atau 

kadaluarsa.  Apabila ada pembeli mereka 

dapat memilih barangnya sendiri sesuai 

kebutuhan atau dapat memberikan catatan 

produk apa saja yang akan di beli dan 

nantinya pegawai yang akan memilihkan 

produk tersebut. setelah barang selesai 

dipilih maka akan dibuatkan nota tentang 

produk yang di beli dalam kertas kosong, 



 

 

 

 

formatnya berupa nama produk, jumlah 

barang, harga perbuah dan jumlah harga 

keseluruhan. Dalam hal pembayaran hanya 

dapat di bayar dengan tunai dan apabila 

ada kekurangan maka akan ada dua pilihan 

yaitu konsumen dapat mengurangi barang 

yang dibeli sesuai dengan jumlah 

kurangnya uang atau menjadikannya 

hutang dan akan di bayar kemudian pada 

saat pembelian selanjutnya. Setelah 

adanya kesepakatan tentang pembayaran 

maka barang di kemas dalam plastik atau 

kardus agar konsumen tidak kesulitan 

membawa barang belanjaannya. Barang 

akan di kemas sesuai dengan jenisnya 

sehingga tidak ada rusak. Setiap harinya 

toko di tutup pukul 17.00 WIB, kecuali 

apabila kedatangan barang maka bisa lebih 

dari itu. Dalam memenuhi kebutuhan 

pengisian barang di toko ada dua yaitu 

yang pertama sebagian besar pemenuhan 

barang membeli langsung di pasar 

tradisional, toko modern yang sedang 



 

 

 

 

diskon besar atau toko modern dengan 

sisitem grosiran. Adanya perbedaan harga 

yang terjadi membuat sebagian besar 

barang di beli dengan cara ini karena 

harganya jauh lebih rendah. Yang kedua 

yaitu produk yang berasal dari sales yang 

mengirimkan langsung baranya ke toko, 

barang yang diambil hanya barang tertentu 

karena harganya yang jauh lebih tinggi 

meskipun pembayarannya tidak secara 

langsung. Pembelian barang ini biasanya 

dilakukan pada sore hari setelah toko tutup 

dan setelah dilakukan pengecekan jumlah 

stok barang. Namun untuk produk tertentu 

seperti kue kering banyak yang berasal 

dari home industri yang ada di lingkungan 

sekitar. 

2.  Bagaimana  strategi pemasaran 

syariah toko tradisional dan 

modern  di desa Durajaya 

kecamatan Greged kabupaten 

Cirebon? 

a. Bagaimana penerapan 

a. Toko menerapkan sistem tawar 

menawar dalam sistem jual beli 

terutama bagi konsumen yang membeli 

dalam jumlah banyak. Konsumen juga 

dapat mengembalikan atau menukar 

barangnya apabila di temukan 



 

 

 

 

strategi pemasaran dalam 

rangka meningkatkan 

penjualan? 

b. Bagaimana tinjauan 

strategi pemasarannya  

menurut ekonomi Islam? 

 

 

kecacatan yang tidak disebabkan oleh 

konsumen. Selain itu konsumen juga 

dapat melakukan pemesanan barang 

yang stoknya sudah habis.  

b. Dalam kegiatan bermuamalah keridaan 

dari dua belah pihak yang 

melaksanakannya sangatlah penting, 

dilakukan untuk menghindari adanya 

perselisihan, oleh karena itu tawar 

menawar dilaksanakan demi mencapai 

hal tersebut. Dalam ekonimi Islam 

tawar menawar termasuk khiyar yaitu 

khiyar majelis. Adanya kecacatan 

barang dapat menjadikan suatu hal 

yang negatif bagi toko dan 

mengecewakan bagi para 

pelanggannya, oleh karena itu toko 

memberikan kebijakan  pengembalian 

barang yang kerusakannya tidak 

disebabkan oleh konsumen. Sistem 

pemesanan barang merupakan 

salahsatu solusi apabila stok barang 

habis. Dalam agama islam jual beli 



 

 

 

 

dengan sistem pemesanan dinamakan 

akad salam. 

3.  Hal apa yang menjadi kendala 

dan bagaimana 

penyelesaiannya? 

 

Beberapa masalah yang sering ditemukan 

dalam proses jual beli antara lain: 

1. Adanya kesalahan pembelian stok 

barang yang disebabkan tidak adanya 

catatan stok barang. Penyelesaian 

masalah ini yaitu dengan 

dibuatkannya catatan daftar barang 

yang harus di beli dan daftar pesanan. 

2. Adanya pembeli yang belum 

membayar hutangnya. Penyelesaian 

masalah ini yaitu dengan ditanyakan 

langsung kepada pihak yang 

berhutang selain itu pemberian hutang 

juga dapat dibatasi hanya pada orang-

orang yang dekat atau di ketahui 

dengan baik, hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir penunggakan. 

3. Variasi barang yang kurang beragam 

sehingga dapat mengecewakan 

pelanggan. Masalah ini diselesaikan 

dengan mengurangi jumlah barang 



 

 

 

 

yang kurang diminati dan dialihkan 

ke barang yang lebih diminati.  

4. Adanya perbedaan pemberian harga 

dari  orang yang berbeda. 

Penyelesaiannya saat ada perubahan 

harga maka dilakukan pencatatan 

tentang perubahan harga tersebut atau 

minimal mengkomunikasikan tentang 

perubahan harga tersebut. 

5. Karena keadaan bangunan yang 

kurang baik penjagaannya beberapa 

produk banyak yang rusak karena 

hama tikus dan beberapa serangga. 

Penyeleaiaiannya selalu memeriksa 

keadaan barang dan juga tempat. 

 

 

 

 

 

TRIANGULASI DATA 



 

 

 

 

 

Nama Narasumber : Abdurrahman (Konsumen toko tradisional) 

Waktu dan Tanggal : Senin, 10 Desember 2018 

Alamat   : Blok Mandiangin Desa Durajaya 

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1. Bagaimana pemasaran toko 

tradisional dan modern di desa 

Durajaya kecamatan Greged 

kabupaten Cirebon? 

 

Jam operasional toko biasanya  mulai 

pukul 08.00 hingga pukul 17.00 WIB. 

Selanjutnya dilakukan pembersihan dan 

penataan barang  yang baru di beli karena 

biasanya pembelian stok barang dilakukan 

pada malam hari. Saat ada pembeli maka 

pembeli dapat mengambil barang sendiri, 

atau kadang ada yang di pilihkan oleh 

pegawainya biasanya bagi yang belum tau 

letak barang yang di jual. Barang-barang 

yang nanti sudah di beli akan di masukan 

dalam plastik atau kardus agar 

memudahkan saat membawanya dan juga 

produk akan dipisahkan dalam beberapa 

kategori agar tidak rusak. Pembayarannya 

hanya dapat dilakukan secara tunai. Sistem 

penjualan di toko Unah yaitu secara eceran 



 

 

 

 

dan grosir.  

2.  Bagaimana  strategi pemasaran 

syariah toko tradisional dan 

modern di desa Durajaya 

kecamatan Greged kabupaten 

Cirebon? 

a. Bagaimana penerapan 

strategi pemasaran dalam 

rangka meningkatkan 

penjualan? 

b. Bagaimana tinjauan 

strategi pemasrannya  

menurut ekonomi Islam? 

 

 

 

a. Toko akan memberikan nota berupa 

tulisan barang yang dibeli dengan 

format nama barang, jumlah 

pembelian, harga barang perbuah dan 

jumlah keseluruhan yang harus 

dibayarkan pembeli. Toko juga pada 

kondisi tertentu biasanya menjelaskan 

bagaimana harga suatu barang 

terbentuk dan pengambilan keuntungan 

oleh penjual sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman dan dapat dicapai 

kesepakatan antar penjual dan pembeli. 

Adanya kebijakan berhutang bagi 

konsumen dalam memenuhi kebutuhan 

besar seperti hajatan dengan tujuan 

memberikan kemudahan dan juga 

membantu konsumen. Hal ini biasanya 

diberikan pada konsumen yang 

terpercaya atau orang-orang terdekat 

untuk menghindari penunggakan. 

b. Nota yang diberikan oleh penjual 

mengenai beberapa hal terkait barang 



 

 

 

 

dan harganya merupakan salahsatu 

bentuk akad yang digambarkan dengan 

tulisan meskipun ada perbedaan 

pendapat tentang hal ini. Dengan 

adanya tulisan (nota pembelian) ini 

juga dapat membantu ketika ada 

kesalahpahaman karena dapat dijadikan 

sebuah bukti. Pada kondisi tertentu 

pedagang menjelaskan cara 

pengambilan keuntunga, hal ini seperti 

yang dilakukan nabi Muhammad SAW 

dalam memasarkan produknya. Hal ini 

selain dapat membangun kepercayaan 

konsumen hal ini juga dilakukan untuk 

mencapai keridhaan bagi semua 

pelakunya. Pemberlakuan kebijakan 

berhutang dalam pemasaran produknya 

merupakan suatu hal yang dilakukan 

guna memberikan kemudahan bagi 

konsumen.  

3.  Hal apa yang menjadi kendala 

dan bagaimana 

penyelesaiannya? 

Ada beberapa masalah yang menjadi 

kendala dalam proses jual beli yaitu: 

1. Jenis barang kurang bervariatif 



 

 

 

 

 sehingga menyulitkan saat barang itu 

tak ada. Penyelesaiannya yaitu 

dengan menambah jumlah barang 

yang lebih diminati.  

2. Tempatnya walaupun luas namun 

kurang bersih dan gelap sehingga 

terkesan suram. Untuk 

menyelesaikannya dilakukan 

pembersihan dan di jaga 

kerapihannya. 

3. Adanya pemberian harga yang 

berbeda pada suatu barang apabila 

pegawainya berbeda. 

Penyelesaiannya dilakukan dengan 

komunikasi yang lebih baik antara 

pegawai dan pemilik apabila ada 

perubahan harga. 

4. Sering ditemukan barang yang rusak 

atau sudah kadaluarsa. Masalah ini 

diselesaikan dengan cara pengecekan 

barang yang lebih teliti.  

  

TRIANGULASI DATA 



 

 

 

 

Nama Narasumber : Ainun Nisa (konsumen toko tradisional) 

Waktu dan Tanggal : Senin, 10 Desember 2018 

Alamat   : Blok Lurah  Bandar Desa Durajaya 

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1. Bagaimana pemasaran toko 

tradisional dan modern di desa 

Durajaya Kecamatan Greged 

Kabupaten Cirebon? 

 

Toko mulai di buka setelah di bersihkan 

dan dirapihkan sekitar pukul 08.00 hingga 

tutup pada pukul 17.00 setelah 

sebelumnya dibersihkan dan di lakukan 

pengecekan stok barang. Apabila pembeli  

akan membeli suatu produk maka biasanya 

mereka memilh sendiri  sesuai yang 

dibutuhkan. Barang yang sudah di pilih 

kemudian di tulis beserta jumlah uang 

yang harus dibayarkan. Pembayaran 

dilakukan secara tunai. Barang yang sudah 

dibeli kemudian di masukan dalam 

kantong plastik atau kardus dengan di 

bedakan berdasarkan kategori produk 

makanan atau bukan. Menjelang tutupnya 

toko dilakukan pengecekan barang, yang 

nantinya akan dijadikan panduan untuk 

pembelian stok barang. Menjelang tutup 

juga dilakukan pembersihan tempat sekali 



 

 

 

 

lagi.  

2.  Bagaimana  strategi marketing 

syariah toko tradisional dan 

modern di desa Durajaya 

Kecamatan Greged Kabupaten 

Cirebon? 

a. Bagaimana penerapan 

strategi marketing dalam 

rangka meningkatkan 

penjualan? 

b. Bagaimana tinjauan 

strategi marketingnya  

menurut ekonomi Islam? 

 

 

 

a. Adanya kebijakan berhutang bagi 

konsumen terutama di waktu yang  

mendesak. Selain itu toko juga 

menerapkan kebijakan tawar 

menawar dalam penentuan harga. 

b. Kegiatan hutang piutang merupakan 

suatu kegiatan sosial untuk membantu 

orang lain dalam hal kebaikan. 

Membantu orang lain adalah 

salahsatu yang dianjurkan dalam 

agama Islam. Tawar menawar adalah 

suatu cara yang dilakukan untuk 

mencapai keridhaan antara penjual 

dan pembeli, hal ini harus di capai 

agar akad jual beli tersebut menjadi 

sah dan tidak terjadi perselisihan.  

3. Hal apa yang menjadi kendala 

dan bagaimana 

penyelesaiannya? 

 

Ada beberapa hal yang menjadi kendala 

dalam proses jual beli yaitu: 

1. Toko sering tutup mendadak sehingga 

menyulitkan saat akan membeli barang 

kebutuhan. Penyelesaian dalam maslah 

ini selalu berusaha untuk 



 

 

 

 

mengkomunikasikan kepada konsumen 

apabila toko akan tutup. 

2. Sering di temukan barang yang rusak 

atau kadalaursa. Penyelesaian masalah 

ini yaitu dengan lebih teliti lagi dalam 

pemeriksaan kualitas barang 

3. Sering adanya perbedaan pemberian 

harga dari orang yang berbeda. 

Penyelesaiannya yaitu dengan 

mengkomunikasikan perubahan harga 

tersebut atau menuliskannya pada 

memo agar dapat diketahui dengan 

baik. 

4. Adanya salah perhitungan jumlah uang 

yang harus di bayar karena 

penghitungan masih bersifat manual. 

Penyelesaiannya lebih teliti lagi dalam 

proses perhitungan. 

 

 

 

TRIANGULASI DATA 



 

 

 

 

Nama Narasumber : Niah (konsumen toko tradisional) 

Waktu dan Tanggal : Senin, 10 Desember 2018 

Alamat   : Desa Cipinang Kecamatan Beber  

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1. Bagaimana pemasaran toko 

tradisional dan modern di desa 

Durajaya Kecamatan Greged 

Kabupaten Cirebon? 

 

Toko dibuka pagi mulai pukul 08.00 WIB. 

Kemudian dilakukan pembersihan dan 

perapihan produk. Dilakukan juga 

pengemasan pada barang-barang tertentu 

contoh seperti gula merah dan minyak 

curah yang dilakukan berdasarkan 

beratnya. Pembeli yang akan berbelanja 

akan memilih barangnya secara langsung 

atau ada juga yang akan dipilihkan 

barangnya oleh pegawai yang ada di sana. 

Barang yang sudah dipilih kemudian akan 

di catat beserta harga dan jumlah uang 

yang harus di bayar dalam kertas dengan 

format yang sederhana. Pembayaran hanya 

dapat dilakukan secara tunai. Apabila ada 

kekurangan dalam pembayaran maka 

pembeli boleh berhutang yang nantinya 

akan di bayarkan pada saat pembelian 

berikutnya atau juga boleh mengurangi 



 

 

 

 

jumlah barang yang di beli untuk 

mengurangi jumlah pembayaran. Setelah 

terjadi kesepakatan dalam pembayaran 

maka berakhirlah proses jual beli tersebut. 

Toko tutup pukul 17.00 WIB setelah 

sebelumnya dilakukan pembersihan dan 

pengecekan barang yang kosong atau 

kurang stoknya.  

2.  Bagaimana  strategi pemasaran 

syariah toko tradisional dan 

modern di desa Durajaya 

Kecamatan Greged Kabupaten 

Cirebon? 

a. Bagaimana penerapan 

strategi pemasaran dalam 

rangka meningkatkan 

penjualan? 

b. Bagaimana tinjauan strategi 

pemasarannya  menurut 

ekonomi Islam? 

 

a. Toko tradisional menerapkan 

kebijakan konsumen dapat 

mengembalikan barangnya apabila 

memiliki kerusakan dengan catatan 

bahwa kerusakan tersebut tidak 

disebabkan oleh pembeli. Toko juga 

menyediakan layanan pesanan barang 

yang habis stoknya. 

b. Toko tradisional memiliki kelemahan 

pada kualitas barang, tidak jarang di 

temukan barang yang rusak sehingga 

dapat mengecewakan konsumen, oleh 

karena itu toko menerapkan kebijakan 

bahwa konsumen dapat 

mengembalikan barangnya dengan 



 

 

 

 

catatan bahwa kerusakan tersebut 

bukan disebabkan oleh konsumen. 

Hal ini dilakukan demi kenyamanan 

konsumen. Menjalin kepercayaan 

dengan konsumen sehingga mereka 

percaya bahwa toko dapat 

memberikan layanan yang baik bagi 

setiap konsumennya dan tidak akan 

berpindah ke toko lain. 

3.  Hal apa yang menjadi kendala 

dan bagaimana 

penyelesaiannya? 

 

Hal yang menjadi kendala dalam proses 

jual beli serta penyelesaiannya yaitu: 

1. Toko sering tutup dadakan tanpa 

pemberitahuan. Penyelesaiannya yaitu 

dengan lebih mengkomunikasikan 

kepada konsumen apabila akan tutup 

2. Sering di temukan barang yang rusak 

atau kadalaluars. Penyelesaiannya yaitu 

lebih teliti lagi dalam hal pemeriksaan 

barang dan kualitasnya. 

3. Tempat yang kurang bersih, produk 

yang tidak tertata dengan baik dan 

pencahayaan yang kurang sehingga 

terkesan suram. Masalah ini 



 

 

 

 

diselesaikan dengan cara 

membersihkan dan merapihkan setiap 

menjelang buka dan tutup. 

4. Barang kurang bervariasi di karenakan 

kesalahan pembelian barang. 

Penyelesaian masalah ini yaitu dengan 

di buatkan catatan stok barang untuk 

meminimalisir kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIANGULASI DATA 



 

 

 

 

Nama Narasumber : Ina 

Jabatan  : Kepala Toko 

Nama Toko  : Alfamart (Durajaya, Greged) 

Waktu dan Tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018 pukul 15.00 

Alamat                         : Blok Lurah Bandar Desa Durajaya  

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1. Bagaimana pemasaran toko 

tradisional dan modern di desa 

Durajaya Kecamatan Greged 

Kabupaten Cirebon? 

 

Jam operasional toko di mulai pukul 07.00 

WIB. Hal pertama yang dilakukan adalah 

membersihkan dan merapihkan barang dan 

juga toko serta melengkapi barang yang 

yang sudah habis di rak. Apabila ada 

konsumen yang hendak membeli maka 

konsumen dapat memilih sendiri barang 

yang dibutuhkan yang sudah tersedia di 

rak. Setelah konsumen selesai memilih 

barang maka selanjutnya adalah 

pembayaran yang dapat dilakukan di kasir. 

Penghitungan di lakukan dengan mesin 

POS (Point Of Sale) yang di operasikan 

oleh kasir. Saat penghitungan maka kasir 

juga akan menjelaskan tentang jenis 

barang-barang tertentu untuk memastikan 

jenis, ukuran, warna ataupun merek suatu 



 

 

 

 

barang untuk meminimalisir kesalahan 

pemilihan oleh konsumen. Setelah proses 

penghitungan selesai maka kasir akan 

menyebutkan jumlah uang yang harus di 

bayarkan, kemudian barang akan di kemas 

dalam kantong plastik sesuai dengan jenis 

barang. Setelah selesai proses 

pembayaran, konsumen akan mendapatkan  

bukti pembelian (struk pembelian) dari 

kasir dengan format nama barang, jumlah 

barang, harga perbuah dan harga 

keseluruhan yang harus di bayarkan. Toko 

di tutup pada pukul 22.00 WIB. Saat 

menjelang tutup para pegawai yang 

bertugas akan membersihkan toko. Karena 

sistem pembayaran menggunakan sistem 

POS yang bersifat online yang sudah 

terprogram ke pusat maka dalam hal stok 

barang, perubahan harga dan juga diskon 

sudah terprogram oleh perusahaan. Dalam 

hal produk karena toko ini berada di 

lingkungan pedesaan maka produk yang 

lebih d utamakan adalah sembako berbeda 



 

 

 

 

dengan toko yang ada di depan jalan 

utama biasanya produk yang diperbanyak 

adalah produk jajanan. Dalam 2 minggu 

sekali akan ada perubahan  pada malam 

tanggal 30 atau 31 dan juga tanggal 16, 

perubahan harga juga akan merubah harga 

barang yang didiskon.  Dalam 

memasarkan produknya toko modern 

alfamart juga dapat dilakukan secara 

online yaitu melalui aplikasi alfacart.com 

2.  Bagaimana  strategi pemasaran 

syariah toko tradisional dan 

modern untuk meningkatkan 

penjualan di desa Durajaya 

Kecamatan Greged Kabupaten 

Cirebon? 

a. Bagaimana penerapan 

strategi pemasaran dalam 

rangka meningkatkan 

penjualan? 

b. Bagaimana tinjauan strategi 

pemasarannya  menurut 

ekonomi Islam? 

a. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen 

toko modern alfamart juga dapat 

diakses secara online dalam aplikasi 

alfacart.com. Sebelum penghitungan 

pembayaran kasir akan menjelaskan 

dan menanyakan jenis barang tertentu. 

Adanya struk atau bukti pembayaran 

yang akan di berikan di akhir transaksi.   

b. Dalam ekonomi Islam jual beli online 

sama dengan jual beli pesanan (salam) 

yang secara bahasa berarti pesanan. 

meskipun transaksi ini masih banyak 

keluhan dari para konsumen. 



 

 

 

 

 

 

Menjelaskan kualifikasi barang tertentu 

untuk mencegah terjadinya kesalahan 

dan kekecewaan dari konsumen, hal ini 

termasuk salahsatu etika bisnis Islam 

yaitu menjelaskan produk dengan jujur 

demi kepercayaan jangka panjang dari 

konsumen. Struk atau bukti 

pembayaran sama halnya dengan 

kwitansi. Bukti pembayaran di 

keluarkan agar apabila terjadi 

kesalahan maka hal ini dapat menjadi 

bukti sehingga mempermudah dalam 

penyelesaiannya. 

 Hal apa yang menjadi kendala 

dan bagaimana 

penyelesaiannya? 

 

Dalam proses jual belinya ada beberapa 

kendala yang dihadapi serta 

penyelesaiannya yaitu: 

1. Kurangnya ketelitian pembeli dalam 

memilih barang sehingga terjadi 

kesalahan (merk, ukuran, warna dan 

lain-lain). Penyelesaian untuk masalah 

ini yaitu kasir akan menanyakan dan 

menjelaskan kembali barang yang telah 

di pilih oleh konsumen sebelum 



 

 

 

 

penghitungan barang. 

2. Adanya barang yang rusak akibat hama 

tikus dan beberapa jenis serangga. 

Penyelesaiannya yaitu memasang 

perangkap atau racun. 

3. Kekurangan stok barang bagi barang-

barang tertentu. Penyelesaian untuk 

masalah ini yaitu dengan mengambil 

barang dari toko alfa terdekat dan tetap 

melakukan pelaporan kepada kantor 

pusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIANGULASI DATA 



 

 

 

 

Nama Narasumber : Ade 

Jabatan  : Asisten Kepala Toko 

Nama Toko  : Alfamart (Durajaya, Greged) 

Waktu dan Tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018 

Alamat                         : Blok Lurah Bandar Desa Durajaya  

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1. Bagaimana pemasaran toko 

tradisional dan modern di desa 

Durajaya Kecamatan Greged 

Kabupaten Cirebon? 

 

Toko mulai jam operasionalnya sejak 

pukul 07.00 WIB, namun para pegawai 

harus tiba sebelum jam tersebut untuk 

melakukan pembersihan toko dan barang-

barang. Apabila ada pembeli yang hendak 

membeli barang maka mereka dapat 

memilih sendiri barang yang diinginkan. 

Setelah selesai memilih barang maka 

mereka dapat memproses pembayarannya 

di kasir. Setelah selasai penghitungannya 

maka konsumen akan dapat membayarnya 

dengan tunai ataupun non tunai. Setelah 

selesai proses pembayaran maka 

konsumen dapat membaa barangnya yang 

sudah di kemas dalam kantong plastik. 

Pemenuhan kebutuhan konsumen juga 

dapat dilakukan via online dengan 



 

 

 

 

berbelanja melalui aplikasi alfacart.com. 

Alfamart juga menyediakan layanan 

payment point untuk beberapa perusahaan 

diantaranya yaitu pembayaran cicilan 

motor (FIF group, PT. WOM Finance, PT 

Bussan Auto Financedan lain-lain), 

pembayaran tagihan listrik, air PDAM dan 

lain-lain. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen dalam 

berbelanja 

2.  Bagaimana  strategi marketing 

syariah toko tradisional dan 

modern untuk meningkatkan 

penjualan di desa Durajaya 

Kecamatan Greged Kabupaten 

Cirebon? 

a. Bagaimana penerapan 

strategi marketing dalam 

rangka meningkatkan 

penjualan? 

b. Bagaimana tinjauan 

strategi marketingnya  

menurut ekonomi Islam? 

a. Alfamart menerbitkan kartu member 

atau dikenal dengan kartu Aku atau 

kartu Ponta untuk memberikan 

kemudahan dan kelebihan adanya 

diskon bagi para penggunanya.  

b. Kartu member disamakan dengan 

pemberian hadiah bagi para 

penggunanya. Kartu member juga 

diberikan secara gratis kepada 

konsumen dan tidak adanya penarikan 

bagi setiap kepemilikannya sehingga 

konsumen tidak akan merasa 

diberatkan, malah dengan adanya 



 

 

 

 

 

 

kartu member konsumen akan merasa 

di spesialkan karena adanya 

pemberian kemudahan berupa 

pemberian diskon atau potongan 

harga. 

4.  Hal apa yang menjadi kendala 

dan bagaimana 

penyelesaiannya? 

 

Dalam pelaksanaan jual beli ada 

beberapa hal yang menjadi kendala dan 

penyelesaiannya diantaranya yaitu: 

a. Aplikasi Alfacart.com yang masih 

banyak kekurangan (proses lama, 

diskon tidak jelas, pelayanan 

karyawan buruk dan lain-lain) 

sehingga menimbulkan keluhan 

dari para konsumen. 

Penyelesaiannya yaitu di buka 

email untuk penginformsian 

keluhan konsumen melalui email 

cs@alfadigital.id dan call center di 

nomor 021-1500860 (Senin-

Minggu pukul 08.00-22.00 WIB) 

untuk kemudian di proses dan 

diberikan pengarahan baik oleh 

bagian pengembangan atau 

mailto:cs@alfadigital.id


 

 

 

 

pemberian edukasi lebih bagi para 

karyawannya. 

b. Banyak masyarakat yang belum 

mengerti dengan barang yang akan 

di belinya sehingga salah dalam 

pemilihan sedangkan barang yang 

sudah di beli tidak dapat 

dikembalikan. Penyelesaian dari 

masalah ini yaitu dengan 

menjelaskan tentang barang 

tersebut sebelum proses 

penghitungan. 

 

 

 

 

 

 

 

TRIANGULASI DATA 



 

 

 

 

Nama Narasumber : Zahra (konsumen toko modern) 

Waktu dan Tanggal : kamis, 20 September 2018 pukul 08.00 

Alamat                         : Blok Lurah Bandar Desa Durajaya  

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1. Bagaimana pemasaran toko 

tradisional dan modern di Desa 

Durajaya Kecamatan Greged 

Kabupaten Cirebon? 

 

Toko alfamart memulai jam 

operasionalnya pada pukul 07.00 WIB. 

Sebelumnya biasanya para pegawainya 

membersihkan toko dan merapihkan 

barang sekaligus memeriksa barang 

apakah ada yang rusak. Jam 

operasionalnya akan berakhir pada pukul 

22.00 WIB. Saat berbelanja konsumen 

dapat memilih sendiri produk yang 

dibutuhkan. Setelah pemilihan selesai 

konsumen dapat memproses pemabayaran 

di kasir, pembayarannya dapat dilakukan 

secera tunai atau non tunai. Setelah proses 

pembayaran selesai maka pembeli dapat 

mengambil barangnya dan nantinya akan 

di berikan struk (bukti pembayaran). Di 

Alfamart konsumen juga dapat melakukan 

pembayaran lain seperti tiket kereta api, 

listrik, air PDAM dan lain sebagainya.   



 

 

 

 

2.  Bagaimana  strategi pemasaran 

syariah toko tradisional dan 

modern untuk meningkatkan 

penjualan di desa Durajaya 

Kecamatan Greged Kabupaten 

Cirebon? 

c. Bagaimana penerapan 

strategi pemasaran dalam 

rangka meningkatkan 

penjualan? 

d. Bagaimana tinjauan 

strategi pemasarannya  

menurut ekonomi Islam? 

 

 

a. Adanya pemberian diskon bagi 

konsumen terutama bagi para 

pemegang kartu ponta dengan tidak 

memberatkan konsumen dengan 

pembayaran iuran. Konsumen juga di 

mudahkan dengan pemberian bukti 

pembelian agar apabila ada kesalahan 

dapat dijadikan bukti. 

b. Adanya pemberian kartu diskon 

merupakan apresiasi dari perusahaan 

pada konsumen juga merupakan upaya 

dari perusahaan untuk menarik 

konsumen agar berbelanja lebih banyak 

lagi hal ini tidak memberatkan karena 

pengguna tidak dikenakan biaya dalam 

pembuatan ataupun iuran setiap waktu 

tertentu. Sedangkan pemberian bukti 

pembayaran akan memudahkan bagi 

para konsumen dan penjual apabila 

terdapat kesalahan sehingga dapat 

mencegah terjadinya perselisihan.  

3.  Hal apa yang menjadi kendala 

dan bagaimana 

a. Barang yang sudah di beli tidak dapat 

di kembalikan. Penyelesaiannya 



 

 

 

 

penyelesaiannya? 

 

adalah dengan memeriksa kembali 

barang yang akan di beli sehingga 

tidak terjadi kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIANGULASI DATA 



 

 

 

 

Nama Narasumber : Siti (konsumen toko modern) 

Waktu dan Tanggal : Sabtu,15 Desember 2018 pukul 10.00 

Alamat                         : Blok mandiangin Desa Durajaya  

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1. Bagaimana pemasaran toko 

tradisional dan modern di desa 

Durajaya kecamatan Greged 

kabupaten Cirebon? 

 

Alfamart memulai operasionalnya pada 

pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 

22.00 WIB. Saat berbelanja, konsumen 

dapat memilih sendiri barang yang 

dibutuhkan. Setelah selesai proses 

pemilihan barang, konsumen dapat 

melakukan proses pembayaran di kasir. 

Kasir akan memproses pembayaran dan 

memberikan bukti pembayaran di akhir 

transaksi. Selain dapat berbelanja secara 

langsung konsmen juga dapat berbelanja 

secara online melalui aplikasi 

alfacart.com.  

2.  Bagaimana  strategi pemasaran 

syariah toko tradisional dan 

modern untuk meningkatkan 

penjualan di desa Durajaya 

kecamatan Greged kabupaten 

Cirebon? 

a. Sebelum proses pembayaran di kasir, 

biasanya akan di menjelaskan pada 

konsumen mengenai kualifikasi suatu 

barang tertentu untuk memastikan 

konsumen memilih barang yang tepat. 

Para pegawai juga memberi 



 

 

 

 

a. Bagaimana penerapan 

strategi pemasaran dalam 

rangka meningkatkan 

penjualan? 

b. Bagaimana tinjauan 

strategi pemasarannya  

menurut ekonomi Islam? 

 

 

pelayanan yang ramah. 

b. Alfamart memberikan kebijakan 

bahwa barang yang sudah dibeli tidak 

dapat di kembalikan lagi oleh karena 

itu di berikan penjelasan singkat 

mengenai barang yang akan di beli 

untuk menghindari kesalahan. Hal ini 

untuk mendatangkan  keridhaan 

semua pihak dan juga mendatangkan 

manfaat sebagai salahsatu tujuan jual 

beli dalam Islam. Pelayanan yang 

ramah merupakan salahsatu ciri dari 

penerapan etika bisnis Islam. 

3.  Hal apa yang menjadi kendala 

dan bagaimana 

penyelesaiannya? 

 

Dalam proses jual belinya ada beberapa 

kendala yang di hadapi dan juga 

penyelesaiannya yaitu: 

a. Barang yang sudah di beli tidak 

bisa di kembalikan lagi. 

Penyelesaiannya yaitu lebih hati-

hati saat memilih barang agar tidak 

terjadi kesalahan. 

TRIANGULASI DATA 

Nama Narasumber : Nia (konsumen toko modern) 



 

 

 

 

Waktu dan Tanggal : sabtu 15 Desember 2018 pukul 12.00 

Alamat                         : Blok Mandiangin Desa Durajaya  

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1. Bagaimana pemasaran toko 

tradisional dan modern di desa 

Durajaya Kecamatan Greged 

Kabupaten Cirebon? 

 

Toko mulai jam operasionalnya pada 

pukul  07.00 hingga pukul 22.00, setelah 

sebelumnya para pegawai membersihkan 

dan merapihkan toko. Seperti toko modern 

pada umumnya apabila ada pembeli maka 

pembeli dapat memilih sendiri barang 

yang dibutuhkan dan setelah selesai 

memilih barang di bayar di kasir. Sebelum 

memulai perhitungan kasir akan 

memastikan barang yang dipilih oleh 

konsumen, biasanya untuk barang-barang 

tertentu seperti susu bubuk, pampers dan 

lain sebagainya. Setelah selesai proses 

pembayaran yang dapat dilakukan secera 

tunai atau non tunai maka pembeli dapat 

membawa barang belanjaannya. Selain 

dapat di akses secara offline belanja di 

alfamart juga dapat dilakukan secara 

online melalui aplikasi alfacart.com 

2.  Bagaimana  strategi pemasaran a. Alfamart memberikan kemudahan 



 

 

 

 

syariah toko tradisional dan 

modern untuk meningkatkan 

penjualan di desa Durajaya 

kecamatan Greged kabupaten 

Cirebon? 

c. Bagaimana penerapan 

strategi pemasaran dalam 

rangka meningkatkan 

penjualan? 

d. Bagaimana tinjauan 

strategi pemasarannya  

menurut ekonomi Islam? 

 

 

dalam berbelanja yaitu dengan 

memasarkannya lewat online melalui 

aplikasi alfacart.com. Selain itu 

adanya penerbitan kartu diskon bagi 

para konsumen tanpa memberatkan 

konsumen dengan penarikan iuran 

dan lain sebagainya. 

b. Jual beli online termask dalam 

transaksi akad salam (pesanan), 

meskipun sampai saat ini masih 

adanya keluhan tapi tetap berusaha di 

tingkatkan. Pemberian kartu diskon 

sama dengan pemberian hadiah bagi 

konsumennya. Selama kartu diskon 

tersebut tidak memberatkan 

pemegangnya dan juga tidak 

menimbulkan permasalahan makan di 

perbolehkan. 

3. Hal apa yang menjadi kendala 

dan bagaimana 

penyelesaiannya? 

 

Dalam pelaksanaan jual beli ada beberapa 

hal yang menjadi kendala dan 

penyelesaiannya diantaranya yaitu: 

a. Konsumen masih belum puas 

berbelanja di alfcart.com karena 



 

 

 

 

masih banyak kekurangan (diskon 

tidak jelas, barang kurang bervariatif 

dan pelayanannya juga masih kurang. 

Untuk menyelesaikan maslah ini 

pihak alfamart membuka sistem 

keluhan dan saran yang dapat 

disampaikan melalalui email 

cs@alfadigital.id dan call center di 

nomor 021-1500860 (Senin-Minggu 

pukul 08.00-22.00 WIB) untuk 

kemudian di proses dan diberikan 

baik oleh bagian pengembangan atau 

pemberian edukasi lebih bagi para 

karyawannya. 

b. Pelayanan para karyawannya masih 

kurang, baik kesopanan maupun 

tanggapan saat pembeli berbelanja. 

Penyelesaiannya yaitu menyampaikan 

keluhan dan saran melalui nomor 

telepon 0211500959 atau sms melalui 

nomor 0817111234 setiap hari mulai 

pukul 08.00-22.00 atau email 

customercareho@sat.co.id  

mailto:cs@alfadigital.id
mailto:customercareho@sat.co.id


 

 

 

 

 

 


