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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat strategis bagi pertumbuhan

kegiatan ekonomi berbasis syariah, hal ini karena mayoritas penduduknya

merupakan pemeluk agama Islam dan merupakan Negara dengan penduduk

Muslim terbesar di dunia. Sampai saat ini penduduk Muslim di Indonesia telah

mencapai hampir sekitar 200 juta jiwa, membuktikan bahwa Indonesia merupakan

pasar yang sangat besar (Kartajaya dan Sula, 2006). Berdasarkan hasil survei Pew

Research Center (2011), jumlah populasi Muslim dunia sebesar 1,6 miliar atau

23.4% dari 6,9 miliar total penduduk dunia. Sebagai populasi manusia terbesar di

dunia, negara-negara yang tergabung dalam OKI (Ogranisasi Konferensi Islam)

mengembangkan gelombang baru dengan memberikan perhatian atau tuntutan

khisis terhadap halal product, halal treat dan syariah system (Ernawati, 2010).

Syariah Islam telah mengetur dan membimbing manusia di seluruh aspek

kehidupan, termasuk juga bisnis yang merupakan bagian dari aspek kehidupan,

maka bisnis juga termasuk dalam bagian yang diatur oleh koridor syariah. Dengan

tuntunan syariah inilah manusia bisa mencapai al-falah (kesuksesan, keberhasilan

dan kemenangan) dan hayatan thayyiban (kehidupan yang baik, mashlahat dan

sejahtera) (Sofyan, 2011:28).

Di Indonesia bisnis ritel mulai muncul dan berkembang seiring dengan

perkembangan perekonomian, teknologi, gaya hidup masyarakat, serta faktor
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kenyamanan seseorang dalam berbelanja. Hal ini ditandai banyaknya investor

yang mulai menanamkan investasi di bidang ini, dam mulai tergusurnya gerai

tradisional menjadi gerai modern seperti supermarket. Kata ritel berasal dari

bahasa Perancis, ritellier, yang berarti memotong, memecah atau membagi

menjadi bagian yang lebih kecil (Utami, 2014). Dunia bisnis ritel di Indonesia

pada era sebelum 1960-an merupakan era perkembangan ritel tradisional yang

terdiri atas perdagangan independen, dan kini ditahun merupakan era

perkembangan ritel modern, yang ditandai dengan maraknya pertumbuhan

hypermarket, supermarket dan minimarket yang tak hanya menyebar dikawasan

ibu kota, namun telah memadati di kota kecil. Pesatnya perkembangan industri

ritel ini terjadi karena Indonesia merupakan negara dengan pasar domestic yang

sangat besar. Besarnya potensi pasar domestic tersebut tercermin dari luasnya

wilayah dan besarnya jumlah populasi dengan daya beli yang semakin meningkat

dengan besarnya nilai produksi perekonomian (Kementrian Perdagangan RI,

2010). Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 16 dari 133 negara

dalam Global Competiveness Index untuk aspek Dosmestic Market Size

(Kementrian Perdagangan RI, 2010). Hal tersebut tercermin dalam data Price

Waterhouse Coopers (PWC, 2013) yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi

negara peringkat ke-4 dalam penjulan ritel di Asia pada tahun 2009 hingga tahun

2012 seperti terlihat dalam Tabel 1.1 yang menunjukkan posisi Indonesia sebagai

negara berkembang memiliki potensial cukup besar di Asia setelah negara China,

Jepang, dan India. Selain itu, peningkatan penjualan produk ritel di setiap
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tahunnya di Indonesia menunjukkan dampak positif bagi peningkatan

perkembangan industri ritel dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1

Penjualan Ritel di Asia (dalam juta US$)

Wilayah
Tahun

2009 2010 2011 2012
China 1.384.700 1.611.600 1.935.500 2.265.900
Jepang 1.413.508 1.544.663 1.683.805 1.723.518
India 574.819 742.694 821.838 873.398

Indonesia 225.956 284.503 326.778 334.946
Korea Selatan 206.572 245.331 271.377 273.924

Autralia 183.035 226.152 263.281 272.576
Taiwan 203.365 118.909 136.020 138.481

Thailand 85.955 102.484 112.248 122.179
Filipina 77.194 889.660 99.601 107.976

Malaysia 58.246 68.616 79.530 83.877
Vietnam 43.026 46.118 53.878 62.704

Hongkong 35.440 41.825 52.069 53.366
Selandia Baru 29.346 34.987 39.727 39.981

Singapura 28.573 33.439 38.636 41.395
Sumber : www.pwchk.com. 2013 Outlook for the Retail and Consumer Product

Sector in Asia (diolah)

Salah satu faktor peralihan belanja dari pasar tradisional ke pasar modern

adalah di pasar modern lebih banyak menyadiakan berbagai jenis barang-barang

dengan kualitas yang lebih baik dibanding dengan pasar tradisional. ini salah satu

usaha retailer untuk menarik konsumen sehingga dapat mendongkrak penjualan,

disamping untuk memenuhi kebutuhan para konsumennya. Pada masa sekarang

masyarakat dituntut untuk serta praktis dan efisien termasuk dalam berbelanja.

Yang dulunya masyarakat lebih sering berbelanja di pasar tradisional ataupun

warung sekarang telah beralih ke pasar swalayan (supermarket).
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Yang menjadi pembeda pasar modern dan pasar tradisional adalah 1.

open display yaitu displaynya terbuka dan barang bisa disentuh konsumen; 2.

Fixed price yaitu harganya tetap dan tidak perlu adanya tawar menawar; 3. Self

service yaitu konsumen melayani dirinya sendiri.

Outlet modern seperti swalayan lebih menarik dan berkembang dan

dilirik banyak konsumen untuk berbelanja disana dikarenakan ada beberapa faktor

yaitu (kompas.com ) pasar modern banyak tumbuh dan berkembang di tempat

yang strategis serta mudah dijangkau oleh sarana transportasi, banyak pilihan

barangnya, adanya kepastian harga, kualitasnya lebih terjamin, pelayanannya

lebih baik, bisa sekaligus melakukan window shopping ataupun rekreasi dan

lainnya.

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 memiliki jumlah

penduduk muslim sebesar 212 jiwa penduduk atau sekitar 88% dari total jumlah

penduduk (www.prb.org, 2011). Indonesia merupakan negara strategis bagi

pertumbuhan kegiatan bisnis berbasis syariah. Adanya potensi pasar tersebut

menjadikan Indonesia memiliki peluang besar yang menjanjikan bagi

perkembangan industri bisnis yang berkaitan dengan Syariah Islam. Mas’ud

(2010, dalam Ulfa, 2014) juga menyebutkan bahwa salah satu bisnis syariah yang

berkembang pesat saat ini adalah bisnis hotel syariah dan pasar syariah. Bisnis

yang berbasis syariah dalam Sofyan (2011:23) dijelaskan sebagai bisnis yang

mengikuti koridor syariah sejak memperoleh dana investasi, menetapkan

komoditas, yang menjadi mata dagangnya, dan proses memproduksi maupun cara

ketika menjualnya.Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa bisnis termasuk
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pekerjaan yang mulia apabila dijalankan sesuai dengan syariah Islam, hal ini

tercantum dalam hadits di bawah ini.

ُسئِلَ  النَّبِيُّ  َصلَّى �͉Ϳ َعلَْیھِ  َوَسلَّمَ  َعنْ  أَْفَضلِ  اْلَكْسبِ  فَقَالَ  بَْیعٌ  َمْبُرورٌ  ُجلِ  لُ َوَعمَ  رَّ بِیَِدهِ 

“Suila An-nabiyyu ṣolallahū ‘alaihi wa sallama’an afḍalil kasbi faqāla 
baiuƞ mabrūraƞ wa ‘amalur rājuli biyadihi” (HR. Ahmad). 

Artinya: “Dari Hani’ bin Nayar bin Amru ra berkata, bahwa Nabi
Muhammad SAW ditanya mengenai pekerjaan yang paling mulia. Beliau
menjawab, ‘Jual beli (bisnis) yang mabrur (sesuai syariat dan tidak mengandung
unsur tipuan dan dosa) dan pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan kedua
tangannya.” (HR. Ahmad).

Menurut Bob Foster (2008:41) pasar swalayan (supermarket), yaitu suatu

toko yang cukup besar, menyediakan makanan, minuman, kebutuhan rumah

tangga, barang-barang kosmetik, bahkan obat-obatan. Menurut Direktorat Jendral

Perdagangan Dalam Negri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia (1997),

Supermarket (swalayan/rumah belanja), adalah pasar modern tempat penjualan

barang-barang eceran yang berskala besar dengan pelayanan yang bersifat self

service. Kepemilikannya bisa dimiliki oleh satu orang atau lebih. Komoditi inti

yang dijual adalah barang-barang rumah tangga, makanan, minuman, dan lain-

lain.

Perilaku seorang konsumen di dalam Islam harus mencerminkan

hubungan dengan Allah Swt. Dengan demikian, konsumen lebih memilih jalan

yang dibatasi Allah dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak

tamak supaya hidupnya selamat baik dunia maupun akhirat menurut Muflih

(2006:4). Ini salah satu faktor yang mendorong untuk membentuk Supermarket

berbasis syariah. Menurut Kartajaya, nilai pemasaran syariah digunakan sebagai
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orang Islam agar dapat menginspirasi orang lain. Semakin banyak orang non

muslim yang ikut menerapkannya akan semakin bagus, demikian itulah makna

dari rahmatan lil alamin dalam pemasaran syariah (www.syakirsula.com).

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang harus dilaksanakan

untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Setiap peruhaan harus menggunakan

strategi pemasaran yang tepat. Menurut Kotler (2003:450) elemen bauran

pemasaran terdiri dari produk, harga, lokasi. Yang pertama adalah produk

diartikan sebagai konsep keseluruhan atas obyek atau proses yang memberikan

berbagai nilai bagi pelanggan.

Kertajaya dan Sula (2006) mendefinisikan pemasaran dalam prespektif

syariah sebagai sebuah dispilin bisnis strategis yang mengarahkan proses

penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada

stakeholder-nya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan

prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam

Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial,

dan pribadi konsumen itu sendiri. Dengan mengenal konsumen akan memahani

karakteristik pembeli maupun bagaimana seorang pembeli membuat keputusan

dan bagaimana faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menggambil

keputusan. Konsumen akan mempertimbangkan beberapa informasi sebelum

mereka membeli suatu produk, salah satunya adalah informasi dari unsur-unsur

bauran pemasaran.
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Muflih (2009:93) menjelaskan bahwa karakteristik perilaku konsumen

muslim dan konsumen non muslim berbeda. Konsep ekonomi konvensional

berupa konsep utility dimana konsepnya hanya demi kepuasan dalam konsumsi

barang dan jasa, tidak ada batasan di dalamnya karena memiliki karakteristik

kebebasan lahir. Dengan demikian konsep utility membentuk persepsi kepuasan

materialistis, mempengaruhi persepsi keinginan konsumen, dan mencerminkan

peranan self-interest konsumen yang lebih menonjolkan ego individu. Perilaku

konsumen muslim dengan perilaku konsumen muslim berbeda. Sedangkan

perilaku konsumen muslim didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah

SWT serta mengharapkan ridhoNya. Perilaku konsumen muslim berdasarkan pada

konsep maslahah dimana yang pertama konsep pemetaan perilaku konsumen

berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas. Yang kedua adalah motivasi aktualisasi

diri konsumen dan peranan manusia berdasarkan rasio yang dikendalikan oleh

prinsip-prinsip syariah. Islam juga mengatur hal dalam berkonsumsi, seperti

larangan memakan makanan haram dan tidak berlebihan (Muflih, 2006:93-96).

Tujuan dari batasan konsumsi adalah untuk menjaga perilaku manusia

dari sifat yang buruk. Batasan konsumsi dalam Islam tercantum dalam surat Al-

a’raf ayat 31 :

              

   

“Ya banee adama khuthoo zeenatakum AAinda kulli masjidin wakuloo
waishraboo wala tusrifoo innahu la yuhibbu almusrifeena”
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Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap
(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Pengertian bauran pemasaran adalah seperagkat alat pemasran yang

digunakan perusahaan unruk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran dalam

pasar sasaran (Kotler, 2002 : 12). Konsep bauran pemasaran itu sendiri dimaknai

sebagai elemen organisasi perusahaan yang dapat dikontrol perusahaan dalam

melakukan komunikasi dengan konsumen. Konsep bauran pemasaran menjadi

salah satu faktor yang penting bagi perusahaan dalam merancang strategi

pemasaran yang efektif, dengan harapan konsumen dapat menjadikannya sebagai

faktor pengambil keputusan pembelian produk. Bauran pemasaran terdiri dari 4

yaitu produk, harga, distribusi/ tempat serta promosi yang ditawarkan oleh

perusahaan tersebut.

Produk convience adalah barang-barang yang biasanya dibeli konsumen

dengan harga yang relatif murah dan hanya menggunakan sedikit upaya untuk

mendapatkannya, sehingga konsumen tidak perlu bersusah payah dalam

berbelanja guna medapatkannya.

Kesadaran untuk memproduksi komoditi yang halal dan baik merupakan

perwujudan dari keimanan kepada Allah SWT. Keimanan di samping

mewujudkan dalam bentuk ibadah mahdhah, harus juga diwujudkan dalam

kesadaran bermuamalah yang sesuai dengan Syariat Islam (Hadidhuddin dalam

Umi 2007 : 55). Islam melarang mengdarkan barang-barang haram, baik cara

membeli, menjual dan memindahkan atau cara apa saja untuk memperolehnya,

barang-barag ini yang mengancam kesehatan manusia.
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Harga adalah sebuah peran penting dalam menentukan keuntungan

kepada penjual. Dalam Islam menitikberatkan keadilan kepada manusia. Selain itu

Islam juga mengharamkan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan

prinsip Islam diatas dapat disumpulkan secara garis besar dalam proses

menetapkan harga adalah jangan sampai harga yang telah ditetapkan dalam

produk atau barang yang dijual dapat memberatkan konsumen dan jangan

mengabaikan hak penjual untuk mendapatkan keuntungan. Harga tidak boleh

terlalu tinggi yang dapat memberatkan konsumen dan terlalu rendah yang

merugikan penjual. Ini sesuai dengan sifat hamba Allah yang bersifat hemat

dalam berbelanja.

Menurut Bob Foster (2008:52) lokasi akan mempengaruhi jumlah dan

jenis konsumen akan tertarik untuk datang ke lokasi yang strategis, mudah

dijangkau oleh sarana transportasi yang ada, serta kapasitas parkir yang cukup

memadai bagi konsumen. Lokasi toko sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas

dan keberhasilan usaha dalam jangka panjang. Lokasi dari suatu swalayan adalah

sesuatu yang membentuk kunci keberhasilan. Lokasi tersebut Menurut Muslich

dalam (Umi, 2001) konteks distribusi dalam etika pemasaran meliputi kecepatan

dan ketetapan waktu, keamanan dan kebutuhan barang, sarana kompetisi

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan konsumen mendapatkan

pelayanan tepat dan cepat. Lokasi akan mempengaruhi konsumen untuk

melakukan pembelanjaan. Lokasi tersebut dapat dijangkau atau tidak, lokasi

haruslah strategis dekat dengan pemukiman dan jalan yang ramai dilewati oleh

banyak orang.
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Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tingkatan yang menciptakan

pertukaran dalam pemasaran (Basu Swastha, 2002:237). Islam melarang keras

melakukan penipuan, kebohongan, dan mengingkari janji. Oleh karena itu

pelaksanaan promosi pebisnis muslim harus menghindari tindakan kebohongan,

janji palsu, iklan porno (ilusi ketidak senonohan) serta publikasi produk yang

menghalalkan segala cara.

Supermarket Sakinah merupakan merk dagang Koperasi Pondok

Pesantren Hidayatullah. Supermarket ini berada di Jln. Arif Rahman Hakim No.

32 Surabaya. Supermarket ini menjual berbagai macam produk, makanan

minuman, obat-obatan dan sebagainya. Supermarket ini terbilang cukup lengkap

dan tidak menjual barang yang haram, seperti rokok, minuman keras, dan barang-

barang lainnya yang tidak termasuk dalam barang halal. Supermarket Sakinah ini

terletak sangat strategis dengan jalan, dapat dijangkau dengan kendaraan umum

maupun pribadi, serta memberikan berbagai macam promosi.

Dengan demikian ada beberapa hal yang menjadi keputusan konsumen

berbelanja di pasar swalayan (supermarket), antara lain produk, harga, promosi

dan distribusi. Informasi tersebut merupakan dasar pertimbangan bagi pemasar

untuk merumuskan strategi yang efektif. Dengan menrapkan strategi yang tepat,

akan menghasilkan Istiqomah/ loyalitas konsumen. Apabila konsumen merasa

puas setelah berbelanja di pasar swalayan (supermarket) tentunta dalam

pembelian berikutnya akan memutuskan berbelanja kembali ke pasar swalayan

(supermarket) tersebut. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan apabila
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penulis mengambil judul “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Istiqomah

Konsumen Muslim Berbelanja di Supermarket Sakinah Keputih Surabaya”

dimana faktor yang penting untuk diperhatikan adalah faktor bauran pemasaran

yang merupakan faktor yang ada dalam kendali perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah :

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel produk terhadap

istiqomah konsumen muslim berbelanja di Supermarket Sakinah Surabaya?

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan anatara variabel harga terhadap

istiqomah konsumen muslim berbelanja di Supermarket Sakinah Surabaya?

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel distribusi/ tempat

terhadap istiqomah konsumen muslim berbelanja di Supermarket Sakinah

Surabaya?

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel promosi terhadap

istiqomah konsumen muslim berbelanja di Supermarket Sakinah Surabaya?

5. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara bauran pemasaran terhadap

istiqomah konsumen muslim berbelanja di Supermarket Sakinah Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh produk terhadap

istiqomah konsumen muslim berbelanja di Supermarket Sakinah Keputih

Surabaya.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh harga terhadap

istiqomah konsumen muslim berbelanja di Supermarket Sakinah Keputih

Surabaya.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh distribusi/ tempat

terhadap istiqomah konsumen muslim berbelanja di Supermarket Sakinah

Keputih Surabaya.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh promosi terhadap

istiqomah konsumen muslim berbelanja di Supermarket Sakinah Surabaya.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh bauran pemasaran

terhadap istiqomah konsumen muslim berbelanja di Supermarket Sakinah

Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Sumbangsih akademis untuk perkembangan khazanah pengetahuan pada

umumnya dan ilmu ekonomi Isalam pada khususnya, terutama bidang pemasaran

syariah dan manjemen ritel di Indonesia

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi litelatur dan sebagai

perbandingan untuk penelitian selanjutnya mengenai pegaruh bauran pemasaran
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terhadap Istiqomah/ Loyalitas konsumen untuk berbelanja di supermarket. Dan

juga dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan.

c. Bagi Supermarket Sakinah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi, berupa

informasi, masukan dan saran kepada Supermarket Sakinah dalam peningkatan

mutu dan kualitas dalam segi pengelolaan maupun pelayanannya kepada

pelanggan khususnya pelanggan muslim. Sehingga penelitian ini dapat menjadi

referensi bagi Supermarket Sakinah untuk menentukan strategi pemasaran yang

efektif dan pengambilan keputusan yang tepat dalam meningkatkan jumlah

pelanggan maupun jumlah penjualan.

1.5. Sistematika Penelitian

Secara garis besar susuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang pembuatan pembahasan penelitian

yang menjadi landasan pemikiran secara umum, baik berupa teori maupun fakta

sehingga penulis melakukan penelitian ini. Terdapat pula rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TUJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, yaitu teori-teori konsep yang relevan

dengan permasalahan yang dapat digunakan dalam membantu pemecahan

masalah penelitian hingga kemudian dapat dijadikan proporsi penelitian. Selain
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itu terdapat penelitian sebelumnya dengan tema serupa yang dapat dijadikan

rujukan, hipotesis dan model analisis.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis dan sumber data yang

digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini

yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan dan dapat menjawab

masalah melalui pengujian hipotesis.

BAB 4 : HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai data-data hasil penelitian yang

diperoleh selama proses dokumentasi dilakukan. Pembahasan dilakukan dengan

menjelaskan perbandingan hasil antara penelitian ini dengan yang terdahulu

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan

serta saran-saran yang bisa digunakan sebagai acuan penelitian-penelitian lain di

masa yang akan datang.
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