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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil pencarian penelitian terdahulu yang membahas 

mengenai strategi ditemukan penelitian Ainun Nazhifah “Penerapan 

Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kinerja Bisnis Di Bank Muamalat 

Cabang Palangka Raya”. Disimpulkan bahwa penerapan manajemen strategi 

pada Bank Muamalat Cabang Palangka Raya memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan kinerja bisnis Bank Muamalat Cabang Palangka Raya, ini dapat 

dilihat dari meningkatnya pendapatan bank dari bisnis yang dijalankan, baik 

dari segi asset maupun pembiayaan yang dilakukan, juga dana pihak ketiga 

(DPK) yang berhasil dihimpun.
1
 

Dari penelitian tersebut membuktikan bahwa penerapan strategi 

memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan 

bisnis terutama pada Bank Muamalat Cabang Palangka Raya. 

Dilihat dari penelitian penulis, perbedaannya terletak pada pengaruh 

manajemen strategi kepada peningkatan kinerja, sedangkan penulis kepada 

meningkatkan pangsa pasar Bank Muamalat Cabang Palangka Raya. 

Selain penelitian Ainun ditemukan juga penelitian yang dilakukan oleh 

Fitriah “Manajemen Pemasaran Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Palangka 

                                                           
1
 Ainun Nazhifah, Penerapan Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kinerja Bisnis 

Di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya. Skripsi, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri, 2011, h. 159. 
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Raya”. Dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syari’ah Cabang Palangka Raya 

menggunakan beberapa strategi pemasaran seperti riset pasar, segmentasi 

pasar dan memperhatikan service dan tidak lupa menyampaikan bauran 

pemasaran kepada konsumen. Penerapan manajemen pemasaran memiliki 

peranan penting terhadap pertumbuhan omset selama ini. Meskipun omset 

bertambah terlihat masih banyak kendala yang dihadapi oleh pegadaian 

syari’ah sehingga mengharuskan membuat strategi baru. 
2
 

Perbedaan penelitian penulis dengan Fitriah terletak pada pemilihan 

tempat dan objek penelitian. Jika Fitriah di Pegadaian Syari’ah Cabang 

Palangka Raya (perusahaan non bank) dan objek penelitiannya adalah 

manjemen pemasaran sedangkan peneliti pada Bank Muamalat Cabang 

Palangka Raya dan objek penelitiannya adalah strategi pemasaran dalam 

meningkatkan pangsa pasar. 

B. Pengertian Strategi Pemasaran 

Pemasaran menurut Philip Kotler yang dikutip oleh Kasmir adalah 

suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara 

menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.
3
 

Sedangkan menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri Pemasaran 

adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

                                                           
2
 Fitriah, Manajemen Pemasaran Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Palangka Raya. 

Skripsi, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2011, h. 118. 
3
 Kasmir, Kewirausahaan edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers 2012, h. 171 
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barang-barang yang dapat memuaskan dan jasa baik kepada para konsumen 

saat ini maupun konsumen potensial.
4
 

The American Marketing Association Marketing memberikan definisi 

atau mengatakan bahwa marketing adalah “pelaksanaan aktivitas dunia bisnis 

yang mengarahkan arus barang atau jasa para produsen kepada konsumen 

atau pihak yang menggunakannya.
5
 

Sedangkan, strategi sebagai sebuah kosa kata pada mulanya berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu “Strategos”. Kata “strategos” ini berasal dari kata 

“stratos” yang berarti militer dan “ag” yang artinya memimpin.
6
 

Menurut Jones strategi merupakan suatu kelompok  keputusan, tentang 

tujuan-tujuan apa yang akan diupayakan  pencapaiannya, tindakan-tindakan 

apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana cara memanfaatkan sumber-sumber 

daya guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.
7
 

Adapun strategi dapat berarti sebagai memilih cara yang paling efektif 

untuk menggunakan sumber-sumber daya perusahaan guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi direncanakan untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dalam dan luar perusahaan, artinya strategi 

menunjukkan faktor-faktor mana yang harus mendapatkan perhatian utama 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
8
 

                                                           
4
 Thamrin Abdulah & Francis Tantri, Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rajawali Pers, 

2013, h. 2 
5
 Manulang. Pengantar Bisnis. Jakarta: Indeks 2013, h. 192 

6
 Triton, Manajemen Strategis: Terapan Perusahaan dan Bisnis. Jakarta: ORYZA, 2011, 

h. 1. 
7
 J. Winardi, Entrepreneur & Entrepreneurship. Jakarta: kencana 2003 

8
 George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 58. 
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Dari beberapa beberapa pengertian di atas strategi pemasaran 

merupakan sebuah tindakan atau langkah untuk mendapatkan semua tujuan 

organisasi atau perusahaan melalui beberapa tahap yang berdasarkan fakta 

atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai konsumennya. 

Senada dengan itu, strategi pemasaran menurut Philip Kotler adalah 

rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang yang didasarkan pada riset pasar, penilaian produk, 

promosi, dan perencanaan penjualan serta distribusi. 
9
 

Serta menurut Suliyanto strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan 

dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta 

lokasinya.
10

  

C. Tahapan Strategi Pemasaran 

Kotler menyatakan bahwa strategi pemasaran modern secara umum 

terdiri dari tiga tahap, yaitu segmentasi pasar (segmenting), penetapan pasar 

sasaran (targeting), dan penetapan posisi pasar (positioning). Setelah 

mengetahui segmen pasar, target pasar, dan posisi pasar maka strategi 

pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari strategi produk, harga, 

penyaluran/distribusi, dan promosi dapat disusun.
11

 

1. Segmentasi Pasar (Segmenting) 

                                                           
9
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan 

Pengendalian alih bahasa Adi Zakaria Affif vol ke 1 Jakarta: Fakultas Ekonomi UI 1993, h. 5 
10 Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Praktis. Yogyakarta: Andi, 2010, h. 93 
11 Ibid.,, h. 93. 
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Segmentasi adalah seni mengdentifikasi serta memanfaatkan 

peluang-peluang yang muncul di pasar. Dan pada saat yang sama, ia 

adalah ilmu untuk melihat pasar berdasarkan variabel-variabel yang 

berkembang di tengah masyarakat.
12

 

Menurut Swasta yang dikutip Suliyanto segmentasi pasar merupakan 

kegiatan membagi-membagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu 

produk ke dalam satuan-satuan pasar (segmen pasar) yang bersifat 

homogen pasar suatu produk sangat beraneka ragam, baik dilihat dari sisi 

kebutuhan, keinginan, maupun dari daya beli. Segmentasi pasar bertujuan 

agar perusahaan lebih mudah dalam melayani berbagai kebutuhan dan 

keinginan pasar. Segmentasi pasar dapat dilakukan dengan beberapa cara 

berikut;
 
 

a. Segmentasi Geografis, adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen 

dengan membagi-bagi pasar yang didasarkan atas lokasi konsumen atau 

daerah penjualan. Lokasi konsumen meliputi lokasi geografis 

konsumen atau lokasi daerah penjualan, yang terdiri dari lokasi kota 

dan desa, lokasi pantai dan pegunungan, dan lain sebagainya. 

b. Segmentasi Demografis, adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang 

dilakukan produsen berdasarkan faktor-faktor demografis, seperti umur, 

jenis kelamin, suku, agama, kebangsaan, pendidikan, maupun 

pekerjaan. 

                                                           
12

 Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula, Syari’ah Marketing. Bandung: PT 

Mizan Pustaka, 2006, h. 165. 
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c. Segmentasi Psikografis, adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang 

dilakukan produsen berdasarkan faktor-faktor psikologis, seperti 

kepribadian, sikap, opini, dan gaya hidup.
 13

 

Segmentasi dilaksanakan untuk membuat sebuah perusahaan 

menjadi lebih fokus dalam memilih dan memasuki pasar. Freddy Rangkuti 

dalam buku Business Plan yang dikutip oleh Sofiniyah Ghufron 

mengatakan ada 3 strategi dalam memasuki pasar. 

Pertama, undifferentiated marketing. strategi ini mengandalkan 

perusahaan melakukan strategi yang sama untuk seluruh pasar. Kedua, 

differentated marketing. pada cara ini perusahaan melakukan pembedaan 

yang sangat spesifik tergantung pada segmen pasar yang dilayani. Ketiga, 

concentrated marketing. Strategi ini dilakukan apabila perusahaan ingin 

fokus pada pasar yang relatif sempit, tetapi memiliki potensi pasar yang 

besar.
14

 

Ketika akan melakukan segmentasi pasar maka perusahaan harus 

selalu memperhatikan beberapa syarat, syarat-syarat tersebut antara lain; 

a. Dapat diukur, misalnya ukuran, daya beli konsumen, profil segmen atau 

perilaku konsumtif. 

b. Dapat dijangkau, segmen pasar dapat dijangkau sehingga mampu 

dilayani secara efektif. 

                                                           
13

 Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan praktis.., h. 93 
14

 Sofiniyah Ghufron, Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah: Dasar dan Strategi 

Pemasaran Syari’ah. Jakarta: Renaisan 2005, h. 50. 
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c. Cukup besar, produsen memperhatikan populasi di lingkungan tersebut 

memiliki minat yang cukup besar sehingga mampu memberikan laba 

sesuai keinginan jika dilayani dengan baik. 

d. Dapat dilaksanakan, produsen mempertimbangkan program-program 

yang telah dibuat agar bisa terlaksana dengan efektif sehingga menarik 

dan melayani segmen dengan baik.
15

 

2. Penetapan Pasar Sasaran (Targeting) 

Targeting adalah pemilihan pasar sasaran dari kumpulan pembeli 

dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani 

perusahaan. Perusahaan berusaha memilih pasar yang dapat memberikan 

peluang maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16

 Karena 

jika perusahaan salah dalam menentukan pasar sasaran bisa saja membuat 

aktivas usaha tidak berkembang dan laba yang diinginkan tidak tercapai.  

Dalam menentukan target pasar perlu mempertimbangkan beberapa 

aspek seperti; 

a. Sumber Daya Perusahaan 

Sumber daya perusahaan yang kuat memungkinkan perusahaan untuk 

memilih strategi yang berbeda dengan perusahaan lain. Sehingga 

peluang untuk mendapatkan konsumen lebih tinggi. 

b. Variabilitas Produk 

Dalam pemasaran produk harus memperhatikan jenis produk. Jika 

produk tersebut standar maka pemasaran tanpa pembedaan lebih cocok.  

                                                           
15

 Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan praktis., h. 93 
16

 Ibid., h. 94 
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c. Tahapan Produk Dalam Daur Hidup 

Produsen harus memperhatikan daur hidup produk. Karena setiap 

tingkatan memiliki strategi tertentu dalam memasarkannya. Produk 

pada tingkat kedewasaan dalam siklus hidup produk lebih cocok 

menggunakan strategi konsentrasi, yaitu memilih salah satu target 

pasar. 

d. Variabilitas Pasar 

Produsen harus selalu memperhatikan selera pasar yang akan menjadi 

pasar sasaran. Jika selera pasar cenderung homogen maka strategi tanpa 

pembedaan akan lebih tepat. 

e. Strategi Pesaing 

Strategi pemasaran pesaing harus selalu diperhatikan dan dipelajari. 

Apabila strategi yang dilaksanakan sama dengan pesaing dapat 

mengurangi rasa penasaran konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan.
17

 

Untuk mencapai posisi yang kuat, perusahaan harus dapat memasuki 

segmen pasar yang diperkirakan akan menghasilkan tingkat laba yang 

besar.  

3. Diferensiasi 

Pada dasarnya diferensiasi adalah tindakan merancang satu set 

perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari 

                                                           
17
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penawaran pesaing. Diferensiasi dapat dilakukan melalui lima dimensi 

berikut:
18

 

a. Diferensiasi produk, membedakan produk utama berdasarkan 

keistimewaan, kinerja, kesesuaian, daya tahan, keandalan, 

kemudahan untuk diperbaiki, gaya, dan rancangan produk. 

b. Diferensiasi pelayanan, membedakan pelayanan utama 

berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, 

pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, 

pemeliharaan dan perbaikan. 

c. Diferensiasi personil, membedakan personil perusahaan 

berdasarkan kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat 

diandalkan, cepat tanggap, dan komunikasi yang baik. 

d. Diferensiasi saluran, langkah pembedaan melalui cara 

membentuk saluran distribusi, jangkauan, keahlian, dan 

kinerja saluran-saluran tersebut. 

e. Diferensiasi citra, membedakan citra perusahaan berdasarkan 

perbedaan identitas melalui penetapan posisi, perbedaan 

lambang dan perbedaan iklan. 

 

4. Penetapan Posisi Pasar (Positioning) 

Positioning adalah memberi identitas merek pada produk yang dapat 

membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi tawaran value (build 

a belief offering value system) yang dapat diterima – diperoleh 

pelanggan.
19

 Oleh karena itu, positioning merupakan faktor utama dalam 

meningkatkan kekuatan pasar perusahaan di suatu pasar tertentu 

dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. 

Positioning merupakan elemen yang sangat utama dalam suatu 

strategi pemasaran. Sebuah perusahaan dapat menentukan posisinya 

melalui persepsi pelanggan terhadap produknya dan produk pesaingnya 

sehingga akan dihasilkan peta persepsi. Dengan menggunakan informasi 
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 Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan praktis, h. 95 
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 Ali Hasan. Marketing Bank Syari’ah: Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar 

Bank Syari’ah, h. 130 
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dari peta persepsi itu, berbagai strategi penentuan posisi dapat dikenali. 

Jenis-jenis positioning antara lain:
 20

 

a. Positioning menurut atribut produk, yaitu usaha memosisikan 

diri menurut atribut produknya. 

b. Positioning menurut manfaat, yaitu usaha memosisikan produk 

sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. 

c. Positioning menurut harga/kualitas, yaitu usaha memosisikan 

produk sebagai nilai (harga dan kualitas) terbaik. 

d. Positioning menurut penggunaan/penerapan, yaitu usaha 

memosisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah 

penggunaan/penerapan. 

e. Positioning menurut pemakai, yaitu usaha mempromosikan 

produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok 

pemakai. 

f. Positioning menurut pesaing, yaitu usaha mempromosikan 

produk diri sebagai yang lebih baik dibandingkan pesaing 

utamanya.\ 

g. Positioning menurut kategori produk, yaitu usaha memosisikan 

produk sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk.
 
 

 

5. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Konsep pengembangan strategi pemasaran berkaitan dengan masalah 

bagaimana menetapkan bentuk penawaran pada segmen pasar tertentu. Hal 

ini dapat terpenuhi dengan penyediaan suatu sarana yang disebut bauran 

pemasaran, yang sering juga disebut basis strategi,
21

 yang mencakup 

beberapa aspek seperti produk, harga, distribusi, dan komunikasi 

pemasaran. 

a. Produk.  

Meliputi produk spesifik yang dijual, pembentukan lini produk 

dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. Produk itu 

sendiri menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh pelanggan 
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dengan melakukan pembelian. Pengembangan produk-jasa dengan 

memperkenalkan produk pasar yang sudah ada.
22

 

Dalam perkembangannya produk-jasa yang dihasilkan oleh 

organisasi atau perusahaan ada kalanya mengalami masa-masa tertentu 

yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pemasaran. Karena jika 

memaksakan strategi pemasaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan 

keadaan akan berakibat terhadap pencapaian tujuan.  

Menurut Basu Swastha yang dikutip Sutarno daur hidup 

produk itu dibagi menjadi empat tahap yaitu:
23

 

1) Tahap Perkenalan (Introduction)  

Pada tahap ini, barang mulai dipasarkan  dalam jumlah yang 

besar walaupun volume penjualannya belum tinggi. Barang yang 

dijual umumnya barang yang baru (betul-betul baru) karena masih 

pada tahap permulaaan, biasanya ongkos yang dikeluarkan tinggi 

terutama biaya  periklanan. 

2) Tahap Pertumbuhan (Growth)  

Dalam tahap pertumbuhan ini, penjualan dan laba akan 

meningkat dengan cepat karena permintaan sudah sangat meningkat 

dan masyarakat sudah mengenal barang bersangkutan, maka usaha 

promosi yang dilakukan  oleh perusahaan tidak seagresif tahap 

sebelumnya.  

3) Tahap Kedewasaan (Maturity) 
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Pada tahap kedewasaan ini kita dapat melihat bahwa  

penjualan masih meningkat dan ada tahap berikutnya tetap. Dalam 

tahap ini, laba produsen maupun laba pengecer mulai turun. 

Persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu 

memperkenalkan produknya dengan model yang baru 

4) Tahap Kemunduran (Decline)  

Hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan 

selalu mengalami kekunoan atau keusangan dan harus diganti 

dengan barang yang baru. Dalam tahap ini, barang baru harus sudah 

dipasarkan untuk menggantikan barang lama yang sudah kuno. 

Meskipun jumlah pesaing sudah berkurang tetapi pengawasan biaya 

menjadi sangat penting karena permintaan sudah jauh menurun.  

b. Harga.  

Harga adalah sejumlah uang dan atau barang yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan kombinasi dari barang lain yang disertai dengan 

pemberian jasa. Penentuan tingkat harga sangat menentukan 

keberhasilan sebuah bisnis. Oleh karena itu, analisis yang mendalam 

mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat harga diperlukan 

untuk menentukan harga.  

Menurut Berman dan Evans yang dikutip oleh Solehudin dan Dea 

Tantyo Iskandar, terdapat beberapa variasi penetapan harga, seperti; 
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1. Prestige pricing, dimaksudkan untuk menciptakan image kualitas 

karena hara yang tinggi cenderung menunjukkan kualitas yang 

tinggi. 

2. Competitive pricing, yaitu menempatkan harga pada harga pesaing 

yang dimaksudkan untuk dapat bersaing dengan perusahaan sejenis. 

3. Penetration pricing, yaitu menetapkan harga pada level di bawah 

harga pesaing. Hal ini dimaksudkan untuk menarik konsumen yang 

sensitif terhadap harga dari perusahaan pesaing.
 24

 

c. Distibusi. Saluran retail yang dilalui produk hingga mencapai 

konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya. Tempatkan 

counter ATM secara tepat (pusat-pusat perbelanjaan) atau cari tempat 

yang strategis untuk perluasan akses produk. 

d. Komunikasi pemasaran. Mempertimbangkan penggunaan periklanan, 

personal selling, promosi penjualan, direct marketing dan publik 

relation secara tepat.
25

 

Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan agar 

perusahaan dapat melakukan tugas pemasaran seefektif mungkin. Karena 

jika salah satu ada yang tidak dijalankan dengan baik bisa berdampak 

kepada strategi pemasaran keseluruhan. 
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6. Penjualan (Selling) 

Selling adalah sebuah teknik dalam membujuk atau meyakinkan 

konsumen bahwa dalam produk yang dijual terdapat solusi atau 

keuntungan yang lebih bagi mereka. Inti dari komunikasi dalam penjualan 

adalah untuk fokus pada nilai yang terkandung pada produk atau jasa 

tersebut.
26

 

Penjualan atau selling termasuk dimensi terakhir selain diferensiasi 

dan bauran pemasaran. Secara konseptual penjualan sering dianggap hasil 

dari ramuan segala macam konsep pemasaran. Dan hasil dari penjualan 

merupakan pembuktian dari konsep pemasaran yang diambil yang diambil. 

Dalam melakukan selling, perusahaan tidak hanya menyampaikan fitur-

fitur dari produk  dan jasa yang ditawarkan saja, melainkan juga 

keuntungan dan bahkan solusi dari produk atau jasa tersebut.
27

 

D. Konsep Pemasaran Dalam Islam 

Konsep dasar spiritualisasi marketing adalah tata olah cipta, rasa, hati, 

dan karsa (implementasi) yang dibimbing oleh integritas keimanan, 

ketaqwaan, dan ketaatan kepada syariat Allah SWT. Jika iman, takwa, dan 

taat syariat ini semu, maka aktivitas marketing yang dilakukan itu tidak ada 

sangkut pautnya dengan syariat Islam.
 28

  

                                                           
26

 Thorik Gunara & Utus Hardiono, Marketing Muhammad: Strategi Andal Dan Jitu 

Praktik Bisnis Nabi Muhammad SAW. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2007, h. 35 
27

 Desi Trisnawati, Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Syari’ah. Cakrawala: Jurnal 

Studi Islam Vol IV No 2 Desember 2007, h. 122. 
28
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Bank Syari’ah., h.12 



25 
 

Dalam Al-Quran kita dapat melihat bagaimana ajaran islam mengatur 

kehidupan bisnis (pemasaran) seorang muslim. Beberapa ayat Alquran 

tersebut antara lain: 

  
   
  

    
     

    
    

    Artinya: Wahai orang-orang yang 

beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri, 

sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisaa’:29).
29 

 

    
   

  
    
  

  
    

     
Artinya: Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (Muhammad), 

melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan 

Kami jadikan sebahagian kamu cobaan sebagai cobaan bagi sebagian yang 

lain. Mukah kamu bersabar?; Tuhanmu Maha melihat.(Q.S. Al-

Furqaan:20).
30

 

 

  
   
    

     
    

     

                                                           
29

 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya Juz 1- 30 Edisi Revisi. Surabaya: 

Karya Agung, 2006, h. 107-108. 
30

 Ibid., h. 502  



26 
 

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Maha teliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr:18).
31

 

 

    
  

     
Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang 

lain;(Q.S. Asy-Syu’araa:181).
32

 

 

    
   

     

Artinya: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya(Fir’aun) dengan kata-

kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan dia sadar atau takut".(Q.S. At-

Thaahaa: 44).
33

 

 

Selain di dalam Al-Quran konsep pemasaran banyak terdapat di dalam 

hadist- hadist. Hadist tersebut antara lain: 

1. Allah memberikan rahmatnya setiap orang yang bersikap baik ketika 

menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan. ( H.R Bukhari) 

2. Seutama-utamanya amal ialah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati 

yang beriman, melepaskan rasa lapar, membebaskannya dari kesulitan, 

dan membayarkan utang-utangnya.(H.R. Ibnu Hazar al Asqalani)
34

 

Dari bentangan ayat-ayat dan hadist tersebut, ada empat hal yang 

setidaknya berkaitan dengan konsep pemasaran berorientasi syari’ah Islam, 

yaitu (1) kata lā ta’ kulu> amwālakum bainakum bilbātili = janganlah kamu 

makan dengan cara batil – artinya kebutuhan dan keinginan untuk 

                                                           
31

 Ibid., h. 799 
32

 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya Juz 1- 30 Edisi Revisi., h. 526 
33

 Ibid., h. 435 
34

 Ali Hasan. Marketing Bank Syari’ah: Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar 

Bank Syari’ah., h.12 



27 
 

memperoleh produk (permintaan) tidak diperbolehkan dengan cara batil 

(bohong, tipu, rampok, curi, korupsi); (2) kata illa an-takūnu tijāritin 

‘antarādinn minkum = kecuali dengan suku sama suka, artinya bahwa untuk 

memperolehnya harus dilakukan melalui  pertukaran (barang dari marketer – 

uang dari konsumen) proses pertukaran unit (barang dan uang) inilah disebut 

transaksi yang dilakukan dengan cara suka sama suka; (3) kata wayamsyūna 

fil aswāqi = berjalan di pasar, maknanya bahwa proses jual beli atau 

berbisnis ini terjadi pada sejumlah kumpulan orang (pasar) sebagai tempat 

terjadinya pertukaran dan transaksi: dan (4) kata aufulkaila walatakūnū minal 

mukhsirīn = Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang merugikan, maknanya tidak saja dari kesesuaian harga 

(pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen) dengan fisik produk.
35

 

Ada 4 karakteristik syari’ah marketing sebagai panduan pemasaran 

yang dikutip oleh Umi Rodiyah pada skripsinya yaitu:
36

 

1. Teisis (Rabbaniyah), adalah sifatnya yang religius. Ketika harus menyusun 

taktik pemasaran, apa yang menjadi keunikan dari perusahannya dibanding 

perusahaan lain (diferensiasi), begitu juga dengan marketing mix, dalam 

mendesein produk, menetapkan harga, penempatan, dan dalam melakukan 

promosi senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius. 
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2. Etis (Akhlaqiyah), mengedepankan masalah akhlak (moral, etika) dalam 

segala aspek kegiatannya. 

3. Realistis (al-Waqi’iyah), konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana 

keluasan dan keluwesan syari’ah islamiyah yang melandasinya. Dalam sisi 

inilah pemasaran syari’ah berbeda, ia bergaul, bersilatuhrahmi, melakukan 

transaksi bisnis di tengah tengah realitas kemunafikan, kecurangan, 

kebohongan, atau penipuan yang sudah biasa terjadi dalam dunia bisnis. 

4.  Humanistik (al-Insaniyah), adalah sifat yang humanistik universal. Al-

insaniyah adalah bahwa syari’ah diciptakan untuk manusia agar derajatnya 

terangkat, sifat kemanusiaan terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat 

kehewanan dapat terkekang dengan panduan syari’ah. 

E. Etika Pemasaran Syari’ah 

Ketika memasarkan produk kepada konsumen, produsen harus 

memperhatikan cara yang digunakan. Karena seringkali cara tersebut dapat 

memberi dampak yang tidak baik kepada orang lain maupun dirinya sendiri. 

Islam mengajarkan bahwa dalam pemasaran tidak hanya produk yang 

diutamakan tetapi etika dan moral pelaku dalam memasarkan produk 

memiliki pengaruh yang besar dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Rasulullah pernah mencontohkan beberapa kiat dan etika dalam 

membangun citra dagangnya seperti:
37

 

1. Penampilan, adalah tidak pernah membohongi pelanggan baik menyangkut 

besaran (kuantitas) maupun kualitas barang. 
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2. Pelayanan. Pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya 

diberi kelonggaran atau diberi tempo untuk melunasinya. Tetapi apabila di 

tengah-tengah pelanggan tersebut tidak mampu membayar, jika 

memungkinkan diberikan pengampunan. 

3. Dalam memasarkan produk hendaknya menjauhi sumpah berlebihan 

(persuasi). 

4. Hendaknya dalam memasarkan dan menjual produk berdasarkan 

kesepakan bersama sehingga terhindar dari masalah pada waktu lain. 

Dalam konteks etika, pemasaran yang berorientasi syari’ah marketer 

harus dibimbing oleh Al-Quran dan hadist dalam menawarkan produk kepada 

konsumen, seperti: 

1. Memastikan pertimbangan kegiatan pemasaran itu bersumber dari Al-

Quran dan hadist. Karena dua hal inilah yang memberikan persyaratan 

dalam proses bisnis, yakni persyaratan horizontal (kemanusiaan) dan 

persyaratan vertikal (spritual).  

2. Jaminan yang dijelaskan Allah dalam Alquran, maka dalam rangka 

penjualan itupun, seller harus dapat memberikan jaminan bagi produk 

yang akan dijual, setidaknya dalam dua aspek berikut: 

a. Aspek material, yakni mutu bahan, mutu pengobatan, dan mutu 

penyajian. 

b. Aspek nonmaterial, mencakup aspek halal (makanan, uang, sumber 

rezeki, dll) dan thaharah (higienis: kantor, makanan, dll) dan islami 

dalam penyajian. 
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3. Manfaat produk yang dipasarkan. Marketer harus memberikan penjelasan 

mengenai manfaat produk “ingridients” atau manfaat proses produksi 

dijalankan dengan benar.  

4. Sasaran produk. Marketer dapat menjelaskan bahwa sumber makanan, 

uang, dan rezeki yang halal dan baik (halalaln thoyyiban) akan menjadi 

darah dan daging manusia, akan membuat orang menjadi taat kepada 

Allah, sebab konsumsi yang dapat mengantarkan manusia kepada 

ketakwaan harus memenuhi tiga unsur: (1) materi yang halal, (2) sumber 

dan proses pengolahannya bersih (higienis) dari kotoran, dan dosa (3) 

penyajian yang islami. 
38

 

F. Pengertian Pangsa Pasar (Market Share) 

Pangsa pasar atau market share adalah persentase dari keseluruhan 

pasar untuk sebuah kategori produk atau servis yang telah dan dikuasai oleh 

satu atau lebih produk atau service tertentu yang dikeluarkan sebuah 

perusahaan dalam kategori yang sama. Perhitungan jumlah persentase salah 

satunya dapat diukur berdasarkan pada jumlah total produksi dan penjualan.
39

 

Market share merupakan proporsi kemampuan perusahaan terhadap 

keseluruhan penjualan seluruh pesaing, termasuk penjualan perusahaan itu 

sendiri. Tingkat market share ditunjukkan dan dinyatakan dalam angka 

persentase. Atas dasar angka tersebut dapat diketahui kedudukan 

perusahaan dan juga kedudukan pesaing-pesaing di pasar. Karena itu, 

sering kali tingkat market share dapat dipergunakan sebagai pedoman atu 
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standar keberhasilan pemasaran perusahaan dalam kedudukan dengan 

pesaing-pesaingnya.40 

Pangsa pasar merupakan indikator dalam menentukan tingkat kekuatan 

pasar suatu perusahaan. Pangsa pasar merupakan perbandingan antara 

penjualan suatu perusahaan dengan total penjualan dalam suatu industri. 

Pangsa pasar dapat diukur melalui rasio besar asset terhadap total asset dalam 

perusahaan. Semakin tinggi pangsa pasar suatu perusahaan maka semakin 

tinggi kekuatan pasar yang dimilikinya. Hal tersebut menimbulkan pengaruh 

pada perilaku perusahaan dan perilaku perusahaan pesaing. 

Kemudian diperkuat dengan pendapat Madura yang dikutip oleh I Made 

Sudana dan Chorry Sulistyowati yang menjelaskan bahwa pangsa pasar 

merupakan salah satu karakteristik utama yang mempengaruhi eksposur 

sebuah perusahaan terhadap kondisi suatu industri. Perusahaan yang memiliki 

pangsa pasar lebih besar daripada pesaing akan mendapatkan keuntungan dari 

peningkatan permintaan industri. Perusahaan yang memiliki pangsa pasar 

besar juga terkena dampak lebih besar dibandingkan perusahaan dengan 

pangsa pasar kecil pada saat permintaan industri menurun.
41

 Tingkat market 

share ditunjukkan dan dinyatakan dalam angka persentase. 

Melalui persentase tersebut akan diketahui kedudukan perusahaan dan 

juga kedudukan perusahaan pesaing. Sering kali tingkat market share dapat 
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digunakan sebagai pedoman atau standar keberhasilan pemasaran yang 

diterapkan sebuah perusahaan. 

Market share yang merupakan rasio antara penjualan perusahaaan 

dengan penjualan industri adalah market share absolut. Perusahaaan 

seringkali membandingkan antara penjualannya hanya dengan satu atau 

beberapa pesaing terpilih. Tidak semua pesaing (sebagai anggota perusahaan 

industri) dipergunakan sebagai angka pembanding. Perusahaan perlu 

memilih dan menentukan perusahaan lain yang dianggap sebagai pesaing 

perusahaan. Rasio ini dikenal sebagai Relative Market Share adalah lebih 

realistis karena hanya memperhatikan perusahaan yang benar-benar 

sebagai pesaingnya.42  

Ketika perusahaan mengetahui market share maka perusahaan dapat 

menjelaskan tentang kemampuan menguasai pasar. Karena pada umumnya 

tujuan perusahaan adalah mempertahankan atau meningkatkan market 

share. Sehingga pencapaian itu dapat juga dianggap sebagai keberhasilan 

perusahaan. 

Selain itu perusahaan dapat mengetahui kedudukan atau posisi di 

pasar persaingan melalui urutan atau rangkingnya. Setelah mengetahui 

posisi perusahaan mampu menempatkan diri berada di posisi Market 

Leader,43 Challenger,44 Follower,45 atau Market Nicher.46  
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Pada sektor perbankan pangsa pasar dapat diukur dengan dana pihak 

ketiga dan aset,
47

 serta pembiayaan yang disalurkan suatu bank.
48

 Pangsa 

Pasar Dana Pihak Ketiga (PPDPK) merupakan rasio antara jumlah Dana 

Pihak Ketiga (DPK) yang mampu dihimpun oleh suatu bank dibanding 

dengan total DPK yang dihimpun seluruh bank. Bank yang memiliki pangsa 

pasar dana pihak ketiga tinggi, menunjukkan bank tersebut lebih berhasil 

dalam menghimpun dana daripada bank lain.
49

  

Pangsa Pasar Pembiayaan merupakan rasio antara jumlah pembiayaan 

yang disalurkan oleh suatu bank dibanding dengan total pembiayaan yang 

disalurkan seluruh bank. Kemudian Pangsa Pasar Aset merupakan rasio 

antara jumlah aset yang mampu dikuasai oleh suatu bank dibandingkan 

dengan total aset yang dikuasai seluruh bank. Selain itu tingginya 

pertumbuhan aset tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak 

ketiga dan pertumbuhan penyaluran dana melalui pembiayaan.
50
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G. Kerangka Pikir 

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syari’ah pertama yang hadir di 

Palangka Raya memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan 

bisnisnya dan mengenalkan produk-produk yang berdasarkan prinsip 

syari’ah. Tetapi faktanya pertumbuhan asset Bank Muamalat Cabang 

Palangka Raya mengalami sedikit perlambatan. Jika terus dibiarkan 

kemampuan bank untuk meningkatkan jumlah asset akan menurun. Karena 

pada saat ini, lembaga keuangan syari’ah khususnya perbankan telah banyak 

berdiri seperti, Bank Syari’ah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syari’ah dan 

Bank Rakyat Indonesia Syari’ah. Maka dari itu, Bank Muamalat Cabang 

Palangka Raya harus memikirkan strategi pemasaran yang jitu untuk 

mengembalikan jalur pertumbuhan asset seperti semula.  

Agar lebih jelas penulis menuangkan permasalahan-permasalahan yang 

akan dibahas pada peneliti dalam skema: 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

Bank Muamalat 

Cabang 

 Palangka Raya 

Diferensiasi 

 

Penetapan pasar 

sasaran 

Segmentasi Pasar 

Bauran 

Pemasaran 

Penetapan Posisi 

Pasar 

Pangsa Pasar Bank 

Muamalat 

Cabang Palangka Raya 


