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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Alam semesta ini diciptakan oleh Allah swt. untuk dikelola oleh manusia 

sebagai khalifatullah fil ardhi. Manusia memiliki peran strategis dalam pengendali 

ciptaan Tuhan yang lainnya di bumi. Hal itu menempatkan manusia sebagai 

makhluk yang mulia (Ghani, 2005:7). Kemuliaan itu hanya dapat diperoleh jika 

manusia memahami bagaimana hubungannya dengan Tuhannya karena secara 

fungsional manusia diciptakan dengan satu tujuan agar menjadi makhluk yang 

mengabdi kepada Penciptanya. Dalam rangka itulah manusia wajib untuk mencari 

keridhaan Allah swt. dalam seluruh aktivitas kehidupannya di dunia ini dan 

berpedoman pada al-Quran serta al-Hadits sebagai sumber dari segala sumber 

aturan (Ghani, 2005:11). 

Qardhawi (1995:71) mengatakan bahwa seorang muslim yang mencari 

keridhaan Allah swt. diharuskan untuk berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi 

kehidupannya sendiri mencari rezeki diseluruh penjuru bumi. Salah satunya 

adalah dengan melakukan aktifitas pemasaran. Sebagaimana seorang muslim yang 

berpedoman pada al-Qur’an dan al-Hadits maka aktifitas pemasaran yang 

dilakukannya tentu saja harus sesuai dengan aturan yang telah ada dalam al-

Qur’an dan al-Hadits. Salah satunya adalah memperhatikan kehalalan karena 

aspek halal menjadi bagian dari perundang-undangan di atas landasan 

merealisasikan kebaikan untuk manusia, menolak kesulitan dan beban yang berat, 
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serta memberikan kemudahan (Qardhawi, 2011:10). Dalam surat An-Nahl ayat 

114 Allah SWT. berfirman: 

� َرَز�َُ�ُ
  	َُ��ُ�اْ  ُ ٱِ��َّ ٗ� َط�ِّٗ�� وَ  �َّ َٰ��ِ ٱ#ِۡ"َ�َ!  ۡ ُ�ُ�واْ ٱَ 
 إِ(َّ�هُ 'َۡ"�ُُ&وَن إِن  �َُّۡ*+,ُ 

Fakulu mimma rozaqokumul-lahu halālan toyyibā wasykuru ni’matallahi 
ingkuntum iyyāhu ta’budūn 
 
Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan 
Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja 
menyembah (Departemen Agama RI 2011:281). 
 

Shihab (2002:757) dalam tafsir Al Misbahnya menjelaskan bahwa ayat 

diatas adalah perintah Allah agar manusia memakan makanan yang halal lagi 

baik. Meskipun halal namun tidak semua makanan adalah baik karena masih 

terbagi menjadi empat: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Selain itu, tidak semua 

yang halal juga bisa sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi.  

Dalam ayat ini Allah SWT. memerintahkan pada umat Islam untuk 

memakan makanan yang halal sesuai dengan kaidah syariah, termasuk aktifitas 

pemasaran. Al Haritsi (2006:64-65) menjelaskan kaidah syariah yang dimaksud 

tidak hanya dari sisi halal dan haram saja namun lebih luas mencakup tiga hal: 

akidah, ilmu dan amal. Dalam akidah seorang muslim berkeyakinan bahwa 

aktifitasnya akan bernilai ibadah, selain itu keuntungan dan rizki yang 

didapatkannya semata-mata karena pertolongan Allah SWT. dan Takdir-Nya 

(2006:64). Keterkaitannya dengan ilmu yang dimaksud adalah mempelajari 

hukum-hukum syariah berkaitan aktifitas perekonomian (2006:65). 

Pemasaran dilakukan sebagai upaya untuk menunjang aktifitas bisnis. 

Kotler dan Armstrong (2010:29) menjelaskan bahwa pemasaran merupakan upaya 

untuk menciptakan nilai dan memberikan nilai dari perusahaan untuk pelanggan 
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sebagai timbal balik. Sehingga segala pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 

adalah untuk menciptakan nilai untuk pelanggan dan mendapatkan hubungan yang 

baik antara pelanggan dengan perusahaan termasuk dengan memberikan merek 

pada produk. Wilson et al (2013)  mengatakan, dalam perspektif Islam pemasaran 

bukanlah hal baru karena pemasar terbaik yang pernah ada adalah Nabi 

Muhammad saw. Pemasaran bermula dari Nabi Adam sebagai permulaan manusia 

dan dari Ayah agama-agama Ibrahim, Nabi Ibrahim as. Kartajaya dan Sula 

(2008:42) menggunakan istilah pemasaran spiritual untuk aktifitas pemasaran 

yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual. Sebagai tingkatan tertinggi dari 

pemasaran yang tidak melihat untung dan rugi.  

Nilai-nilai pemasaran tersebut tertanam dalam Brand yang menjadi ujung 

tombak pelanggan mengenal produk maupun jasa. Brand atau merek didefinisikan 

Kotler dan Armstrong (2010:255) sebagai nama, istilah, tanda, symbol, atau 

desain atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau penjual 

dari sebuah produk atau jasa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pemberian 

merek atau branding membantu pembeli dalam banyak cara, seperti 

mengidentifikasi produk yang menguntungkan bagi pembeli. Merek juga 

menjelaskan tentang kualitas produk dan konsistensi. Maka kemudian jika 

pemberian merek dilakukan merujuk pada hukum Islam dapat dikatakan sebagai 

Islamic Branding. Alserhan (2011:162) menjelaskan bahwa untuk 

mendeskripsikan sebuah brand yang Islami terdapat tiga hal yang harus dipenuhi: 

1) Merek tersebut mematuhi aspek syariah 2) berasal dari negeri Islam 3) 

Menargetkan pelanggan muslim. 
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Pemberian merek yang memperhatikan nilai-nilai syariah, untuk menarik 

pelanggan Muslim dimulai dari pemenuhan syariah secara mendasar sampai 

dengan syariah secara keseluruhan pada aspek-aspek identitas merek (brand 

identity), perilaku dan komunikasi karena sebuah konsepsi tentang brand yang 

tidak hanya terbatas pada logo maupun label halal (Young, 2010). Peran dari 

merek religius juga menjadi pertimbangan dalam keputusan pembelian karena 

dianggap memberikan tambahan nilai pada produk (Alserhan,2011), pendapat 

serupa dikatakan oleh Wilson et al (2013) yang berpendapat bahwa fokus dari 

pemasaran Islam adalah pada perorangannya dan bukan objeknya.  

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa merek Islami adalah mitos, 

namun adanya permintaan pasar yang mengharapkan produk, jasa dan komunikasi 

yang memenuhi standar syariah termasuk pasar yang memperhatikan halal dan 

haram (Temporal, 2011:2-3), membuktikan bahwa merek Islami dibutuhkan. 

Merek yang Islami berusaha menjawab permintaan pasar konsumen muslim yang 

mencari produk yang memberikan manfaat bukan hanya fungsional (functional 

benefit) namun juga manfaat emosional (emotional benefit). Merek dekat dengan 

kehidupan sehari-hari seorang muslim karena menganut nilai-nilai sederhana yang 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari: kepercayaan, kebersamaan dan tanggung 

jawab. Merek bukan hanya milik perusahaan namun juga milik masyarakat 

(Kartajaya, 2004:89). Konsumen kemudian mengevaluasi produk yang serupa 

tergantung bagaimana merek produk tersebut (Kotler dan Keller, 2009:277). 

Dalam pemasaran, merek ditempatkan sebagai unsur yang tidak terpisahkan 

dari sebuah produk karena merek (brand)  membantu konsumen untuk 
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mengidentifikasi produk-produk yang memberikan manfaat untuk mereka (Kotler 

dan Armstrong, 2010). Maka, Islamic brand atau merek Islami dapat menjadi 

identitas produk maupun perusahaan untuk menarik perilaku pelanggan muslim. 

Pelanggan secara umum melalui tahapan-tahapan dalam melakukan 

konsumsi khususnya jasa seperti supermarket. Lovelock dan Wirtz (2007:38) 

membagi tiga tahap tindakan konsumsi: awalan pembelian; pertemuan pada 

layanan/jasa dan setelah pembelian. Pada awalan pembelian pelanggan akan 

mencari informasi dan melakukan evaluasi terhadap alternatif penyedia jasa. 

Kemudian, saat jasa diberikan oleh penyedia dan pelanggan melakukan konsumsi 

maka akan membentuk pengalaman layanan dalam interaksi. Pada tahap ini 

pelanggan sudah mulai melakukan evaluasi pada kualitas jasa yang didapatkan 

berupa ekspektasi. Selanjutnya setelah jasa dirasakan pelanggan terus melakukan 

evaluasi yang telah diterima yang kemudian akan mempengaruhi tindakannya 

dimasa depan (2007: 39-40).  

  Terdapat dua perspektif tentang apa yang mempengaruhi persepsi kualitas 

yaitu: kualitas produk dan kualitas layanan. Dalam konteks supermarket, bisnis 

ritel dipandang sebagai bentuk usaha jasa yang menawarkan produk-produk 

kepada pelanggannya. Sehingga persepsi kualitas pada bisnis ritel dipengaruhi 

oleh kualitas jasa atau layanannya berdasarkan pada dimensi fisik, reliabilitas, 

responsif, empati, kredibilitas, kepercayaan, dan kesopanan (Aaker, 1991:94). 

Merek Islami dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi 

pelanggan muslim dalam upayanya menawarkan produk yang sesuai ajaran Islam 

melalui pemasaran. Engels et al. (1995) menjelaskan bahwa proses pemasaran 
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dapat memberikan dampak pada motivasi dan perilaku melalui produk dan jasa 

yang ditawarkan, yang didesain untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi 

konsumen. Dalam konteks pemasaran merek Islami, di Indonesia tidak hanya 

melingkupi industri keuangan dan filantropi. Namun juga mulai berkembang pada 

industri pariwisata, ekonomi kreatif dan ritel. 

Merek mulai dipandang ketika studi tentang dampak merek terhadap 

produk maupun jasa memperlihatkan hasil yang signifikan menarik minat 

konsumen untuk membeli. Secara lebih khusus merek diasosiasikan dengan toko  

sehingga konsumen akan memiliki persepsi pada produk maupun layanan yang 

dijual. Penelitian Gurbuz (2008) menyimpulkan  bahwa nama merek, memberikan 

pengaruh pada persepsi kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Pada tahun 

2010 penelitian Champion et al. membuktikan merek toko mempengaruhi 

evaluasi produk pada benak pelanggan dan lebih jauh mendorongnya untuk 

melakukan pembelian.  

Nilai penjualan ritel Indonesia di tingkat ASEAN yang terus meningkat, 

menunjukkan bahwa potensi Industri ritel masih terus akan berkembang. Data 

euromonitor.com periode April 2014 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2013 

industri ritel di Indonesia mempekerjakan sebanyak 12 juta pekerja yang berarti 

menyumbang 11% dari total pekerja di Indonesia secara keseluruhan yang 

berjumlah 112 juta pekerja pada unit toko ritel yang mencapai 2,8 juta unit toko  

baik toko pangan maupun non-pangan. 

Di tengah ketatnya persaingan bisnis ritel di Indonesia. Konsep merek ritel 

berbasis syariah menjadi alternatif untuk menjawab peluang pasar umat Islam 
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yang besar potensinya. Dengan menggunakan identitas merek yang tepat serta 

memberikan persepsi kualitas yang baik sebagai bentuk keunggulan produk Islami 

untuk menarik perhatian konsumen ritel. Indonesia memiliki potensi pasar halal 

sebesar US$ 632 Milyar pada tahun 2010 (Temporal 2011:145) nilai tersebut 

merupakan alasan yang cukup menarik untuk memperoleh keuntungan dari pasar 

umat Islam. Data didukung dengan nilai total industri ritail Indonesia berdasarkan 

harga jual eceran yang telah tumbuh dari 910 Triliun rupiah pada tahun 2008 

menjadi 1.500 Triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 

1.770 Triliun pada tahun 2015. (Euromonitor.com, 2014).  

Toko ritel yang membawa prinsip Islam tentu saja aspek kehalalan setiap 

produk yang dijual menjadi suatu keharusan. Dijaminnya kehalalan setiap produk 

tersebut akan menciptakan persepsi kualitas bahwa toko ritel tersebut memang 

berkualitas baik. Kualitas layanan yang baik dalam kesesuaiannya dengan prinsip 

syariah akan menghindarikan pelanggan  maupun pemilik dari kepalsuan dan 

kebohongan. Sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak karena pelanggan 

akan mendapatkan keuntungan yang tidak tampak (intangible) yang menjadi 

asosiasi terhadap merek pada toko kemudian akan menarik pelanggan tersebut 

untuk membeli jika memiliki persepsi yang baik dan puas terhadap toko.  

Pelanggan yang puas akan menunjukkan komitmen pelanggan terhadap 

perusahaan. Pelanggan yang berkomitmen akan lebih sering membeli, lebih 

banyak membeli, mengeluarkan uang lebih, banyak merekomendasikan, sedikit 

melihat competitor, dan merasa berkomitmen (Hill dan Alexander, 2003:17).  
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Terjaminnya setiap produk yang dijual telah sesuai dengan prinsip kebaikan 

(maslahah) akan mampu memuaskan pelanggan muslim. Dalam ajaran Islam 

kepuasan dalam konsumsi tidak selalu berupa kesenangan, namun yang terpenting 

adalah terpenuhinya kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga sebagai upaya 

mencari Ridho Allah SWT. (Muflih, 2006:104).  

Toko ritel dengan prinsip layanan yang Islami saat ini di Indonesia masih 

sangat minim jumlahnya. Potensi pasar umat Islam yang besar membuat 

pengembangan merek Islami menjadi sebuah tantangan untuk para pemasar untuk 

menawarkan produk dan jasanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan 

kesejahteraan konsumen. Adanya peluang untuk pasar umat Islam adalah upaya 

diferensiasi usaha untuk bersaing dengan toko ritel konvensional. Di samping itu, 

label halal masih menjadi atribut yang dominan dari produk untuk pasar umat 

Muslim.  Power dan Abdullah dalam Alserhan (2011:148) berpendapat bahwa 

konsumen tidak akan membeli produk halal hanya karena produk itu halal. 

Mereka akan membeli makanan yang berkualitas, karena sebuah ideologi tidak 

serta merta memperbaiki kualitas produk meskipun berfungsi menjadi alat 

pemasaran yang kuat. Oleh karena itu dengan hadirnya toko ritel Islami 

diharapkan akan memenuhi kebutuhan konsumen umat Islam yang menginginkan 

produk yang berkualitas serta memuaskan karena produk tersebut sesuai dengan 

kaidah-kaidah syariah.   

Supermarket Sakinah merupakan supermarket yang menerapkan strategi 

pengelolaan merek sebagai supermarket yang sesuai syariah. Supermarket yang 

berdiri sejak tahun 2009 dan saat ini telah memiliki beberapa cabang sebagai 
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bagian dari koperasi pesantren Hidayatullah di Surabaya. Aliawadi dan Keller 

(2004) menyatakan bahwa pemilihan branding yang tepat, yakni sebagai Toko 

Ritel yang Islami menjadi upaya diferensiasi. Positioning sebagai identifikasi dari 

produk yang di jual dan layanan yang diberikan peritel sebagai upaya diferensiasi.  

Surabaya memiliki jumlah penduduk tertinggi di Jawa timur, berjumlah 

2.791.761 penduduk berdasarkan data BPS Jawa Timur tahun 2012 dengan 

populasi umat Islam tertinggi di Jawa timur yang berjumlah 2,3 juta jiwa. 

Meningkatnya jumlah kelas menengah secara nasional juga banyak di dominasi 

umat Islam yang mayoritas. Potensi umat Islam yang menginginkan perilaku 

berkonsumsi sesuai syariah tentu saja menjadi peluang untuk bisnis ritel seperti 

Supermarket Sakinah untuk berkembang berkompetisi dengan merek-merek ritel 

nasional lainnya di wilayah Surabaya.  

Penelitian dilakukan pada Supermarket Sakinah karena beberapa alasan 

yaitu,  Supermarket didirikan oleh organisasi masyarakat Islam nasional yakni 

Hidayatullah sehingga peneliti percaya Supermarket Sakinah memiliki komitmen 

untuk menjual produk dan memberikan layanan yang sesuai syariah; Supermarket 

Sakinah didirikan berdekatan dengan pesantren Hidayatullah dan lingkungan 

muslim, karena itu pelanggan Supermarket Sakinah yang mayoritas muslim sesuai 

dengan subjek penelitian ini. Supermarket Sakinah juga lebih merepresentasikan 

merek Sakinah dengan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan 

minimarketnya, seperti terdapat mushola dan tempat wudhu.  

Berdasarkan teori dan latar belakang yang telah dipaparkan bahwa merek 

toko mempengaruhi persepsi kualitas sehingga memberikan kepuasan dan niat 
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berperilaku pada konsumen. Maka menjadi sebuah ketertarikan peneliti untuk 

melakukan uji kebenaran tentang teori tersebut. Pengaruh persepsi merek dan 

kualitas layanan toko terhadap kepuasan pelanggan Supermarket Sakinah di 

Surabaya, menjadi judul penelitian ini.   

1.1 Rumusan Masalah 

1. Apakah persepsi merek toko berpengaruh terhadap Kualitas Layanan toko 

Supermarket Sakinah Surabaya? 

2. Apakah persepsi merek toko berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

Muslim supermarket Sakinah Surabaya? 

3. Apakah kualitas layanan toko berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

Muslim supermarket Sakinah Surabaya? 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh merek toko terhadap Persepsi kualitas 

pelanggan Muslim supermarket Sakinah 

2. Untuk mengetahui pengaruh merek toko terhadap kepuasan pelanggan 

Muslim supermarket Sakinah  

3. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Kualitas konsumen terhadap 

kepuasan pelanggan Muslim.supermarket Sakinah 

1.3 Manfaat Penelitian  

1. Untuk menggambarkan pengaruh merek Islami yang terwujud pada 

layanan toko terhadap perilaku konsumen Muslim 

2. Berkontribusi dalam studi pemasaran Islam khususnya pada industri halal 

dan strategi merek Islami dalam bidang ritel. 
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3. Menampilkan sebuah contoh pemasaran ritel yang berdasarkan Islam.  

4. Menguji pembuktian bahwa perilaku pemasaran yang berdasarkan Islam 

akan memberikan kemanfaatan dan kebaikan.  

1.4 Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian skripsi, yang 

menjelaskan setiap masing-masing bab agar lebih mendalam dan fokus. 

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini memuat secara garis besar hal-hal yang mengantar pada pokok 

permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan konsep dan teori yang berkaitan dengan judul 

dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga 

akan disampaikan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Bab ini juga menyampaikan mengenai model analisis yang 

digunakan serta juga disampaikan mengenai model analisis yang digunakan, di 

akhir bab ini disajikan kerangka berpikir penulis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. 

Bagian-bagian dari metode penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis 

dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknis analisis. 
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai inti dari oenulisan skripsi dimana menganalisa 

hasil dari penelitian yang dilakukan dari data yang diperoleh maupun dari hasil 

pengolahan data yang dilakukan penulis. Adapun bagian-bagian dari bab ini 

terdiri dari gambaran umum subjek dan objek penelitian, hasil analisa, dan 

interpretasi. 

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, dimana terdiri 

dari simpulan mengenai hasil dari penelitian dan saran yang berkaitan dengan 

hasil pembahasan. 
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