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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Landasan Pustaka 

2.1.1. Muamalah  

Menurut Haroen (2007:2), kata muamalat )م. ت  yang kata tunggalnya )المعا 

berakar pada kata   ََعاَمل secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau 

berbuat secara timbal balik. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dakam memenuhi 

kebutuhan masing-masing. Ruang lingkup muamalah terdiri dari dua yaitu:  

a. Muamalah Madiyah, pada muamalah madiyah membahas tentang jual 

beli, sewa menyewa, gadai, jaminan, dan tanggungan, hiwalah, syirkah, 

dan ‘ariyah (Ghazaly,dkk 2010:2). Sedangkan; 

b.  Muamalah adabiyah membahas tentang ijab, kabul, saling meridai, hak 

dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala 

sesuatu yang bersumber, dari indra manusia yang ada kaitannya dengan 

peredaran harta dalam bermasyarakat (Ghazaly,dkk 2010:2) 

2.1.2. Pemasaran 

2.1.2.1 Pengertian Pemasaran 

Pengertian pemasaran menurut Kotler (2005:10) adalah suatu proses sosial 

dan manajerial yang mana dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan daengan menciptkan, menawarkan dan 

secara bebas mempertukanrkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. 

Pemasaran juga dapat di artikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual 
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produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu (Kasmir dan Jakfar, 

2004:74). 

2.1.2.2. Marketing Mix 

Marketing Mix (bauran pemasaran) merupakan kegiatan pemasaran yang 

dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara bersamaan diantara 

elemen-elemen yang ada di dalam marketing mix itu sendiri.Setiap elemen tidak 

dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan dari elemen yang lain. 

Elemen-elemen yang ada dalam marketing mix menurut  Kasmir dan Jakfar 

(2012: 51) adalah Product (produk), Price (Harga), Place (Tempat), dan Promotion 

(promosi) atau yang biasa disebut 4P. 

1. Produk (Product) 

Setiap produk yang diluncurkan ke pasar tidak selalu 

mendapatkan respon yang positif. Bahkan cenderung mengalami 

kegagalan jauh lebih besar dibandingkan keberhasilannya. Untuk 

mengantisipasi agar produk diluncurkan berhasil sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan, maka peluncuran produk diperlukan strategi-strategi 

tertentu. 

Dalam dunia bisnis. strategi pengembangan produk yang dapat 

dilakukan adalah : 

a. Penentuan Logo dan Moto 

Logo merupakan ciri khas suatu bank, sedangkan moto 

merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi bank 

dalam melayani masyarakat. Logo dan moto sering disebut sebagai 
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ciri produk. Baik logo dan moto harus dirancang dengan benar. 

Pertimbangan permbuatan logo dan moto adalah (a) logo dan moto 

harus memiliki arti, (b) mampu menarik perhatian bagi siapa saja 

yang melihat, dan (c) mudah di ingat bagi siapa saja yang melihatnya 

(Kasmir dan Jakfar, 2012: 52). 

b. Menciptakan Merek (brand) 

Tujuan dari penggunaan merek adalah agar mudah dikenal 

dan diingat. Merek merupakan sesuatu untuk mengenal barang atau 

jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan sebagai 

nama, istilah, simbol, desain atau kombinasi dari semuanya. 

Penciptaan merek harus mempertimbangkan faktor-faktor 

diantaranya yaitu (a) mudah di ingat, (b) terkesan hebat dan modern, 

(c) pastinya memiliki arti dan (d) mampu menarik perhatian bagi 

siapa saja yang melihatnya (Kasmir dan Jakfar, 2012: 53). 

c. Menciptakan Kemasan 

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Dalam 

dunia perbankan kemasan lebih diartikan kepada pemberian 

pelayanan atau jasa kepada para nasabah disamping juga sebagai 

pembungkus untuk berbagai jenis jasanya seperti buku tabungan, 

cek, bilyet giro, atau kartu kredit (Kasmir dan Jakfar, 2012: 53). 

d. Keputusan Label 

Label merupakan sesuatu yang dilengketkan pada produksi 

yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam 
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label dijelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat, cara 

menggunakannya, waktu kadaluwarsa, komposisi isi, dan informasi 

lain (Kasmir dan Jakfar, 2012: 53). 

2. Harga (Price) 

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam 

kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, 

mengingat harga sangat menentukan dapat diterimanya produk atau jasa 

(Kasmir dan Jakfar, 2012: 53). Tujuan dari penentuan harga menurut 

(Kasmir dan Jakfar, 2012: 54) adalah 

a. Untuk bertahan hidup, 

b.  Untuk memaksimalkan keuntungan,  

c. Untuk memperbesar market share , 

d. Mutu produk, dan 

e. karena pesaing. 

3. Tempat (Place) 

Pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah dalam 

menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan 

nantinya. Lokasi yang tidak strategis akan mengarangi minat konsumen 

untuk berhubungan dengan perusahaan (Kasmir dan Jakfar, 2012: 56). 

Paling tidak ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan dalam 

penentuan lokasi: 
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a. Faktor Utama (Primer) 

(a) Dekat dengan pasar, (b) Dekat dengan bahan baku, (c) Tersedia 

tenaga kerja, (d) Baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan, 

(e) Terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya dan 

transportasi angkutan umum, (f) Tersedia sarana dan prasarana, 

seperti listrik, telepon dan lain-lain, (g) Respon Masyarakat, (h) 

Jumlah pesaing yang terdapat di lokasi tersebut (Kasmir dan Jakfar, 

2012: 57). 

b. Faktor Sekunder 

(a) Biaya yang dikeluarkan untuk investasi di lokasi tersebut, (b) 

Prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut, (c) 

Kemungkinan untuk perluasan lokasi, (d) Terdapat fasilitas 

penunjang lainnya seperti pusat perbelanjaan atau perumahan 

(Kasmir dan Jakfar, 2012: 57). 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan 

ketiga kegiatan diatas. Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha untuk 

mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik 

langsung maupun tidak langsung (Kasmir dan Jakfar, 2012: 58). 

Dalam praktiknya paling tidak, terdapat 4 sarana promosi yang 

dapat digunakan oleh setiap bank dalam mempromosikan produk 

perbankan tersebut yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan 

penjualan pribadi (Kasmir dan Jakfar, 2012: 59). 
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1. Periklanan (advertising) Merupakan promosi yang dilakukan 

dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang 

tertuang dalam spanduk, brosur, billboard, koran, majalah, TV, 

atau radio (Kasmir dan Jakfar, 2012: 59). 

2. Promosi penjualan (Sales Promotion) merupakan promosi yang 

digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan 

harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang 

tertentu pula (Kasmir dan Jakfar, 2012: 60). 

3. Publisitas (Publicity) merupakan promosi yang dilakukan untuk 

meningkatkan citra bank di depan para calon nasabahnya 

melalui kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan amal 

sosial atau olahraga (Kasmir dan Jakfar, 2012: 60). 

4. Penjualan Pribadi (Personal Selling) merupakan promosi yang 

dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan bank dalam 

melayani serta ikut mempengaruhi nasabah (Kasmir dan Jakfar, 

2012:60. 

2.1.2.3. Pemasaran Syariah (Syariah Marketing) 

Kartajaya dan Sula (2006:62) menjelaskan bahwa: 

 Syariah  marketing adalah  sebuah disiplin bisnis strategis  yang 
mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari 
suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan 
prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) 
dalam Islam. 
 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa:  

Syariah marketing, merupakan seluruh proses mulai dari proses 
penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai 
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(value) tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan 
prinsip-prinsip muamalah yang islami. Selama hal tersebut dapat 
dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah yang Islami 
tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam proses suatu bisnis 
(Kartajaya dan Sula, 2006:63).  
 

Prinsip-prinsip pemasaran Islam menggabungkan konsep maksimalisasi 

nilai dengan prinsip ‘keadilan’ untuk kesejahteraan yang lebih luas di masyarakat. 

Prinsip-prinsip ini menawarkan cara untuk menciptakan nilai dan meninggikan 

taraf hidup  masyarakat secara umum melalui kegiatan komersial. Kebutuhan 

konsumen telah berfokus pada perubahan yang sangat cepat bagi kegiatan 

pemasaran. Namun sebelum keadaan sekarang ini, pelanggan menjadi lebih 

menuntut dan lembaga keuangan semakin saling bersaing maka yang dilakukan 

oleh penyedia keuangan tidaklah cukup jika hanya berorientasi pada pelanggan 

saja. Pada konteks pemasaran ada nilai-nilai yang maka, digunakalah aturan lima P 

(5P) dari marketing mix. 

2.1.2.4. Marketing Mix dalam Perspektif Islam 

Menurut Johnstone dalam Kum-Lung dan Tek-Chai (2010) diketahui 

bahwa, agama adalah suatu sistem keyakinan dan praktik-praktik suatu kelompok 

seseorang yang menafsirkan dan menanggapi apa yang mereka rasakan. 

Kebanyakan agama meresepkan atau melarang perilaku tertentu, termasuk perilaku 

konsumsi. Sebagai contoh, Essoo dan Dibb (2004:706) dalam penelitiannya: 

"Nilai praktis dari penelitian ini adalah bahwa strategi pemasaran dapat 
menemukannya berguna dengan tujuan untuk melihat afiliasi keagamaan dan 
religiusitas sebagai prediktor perilaku konsumen Pemahaman yang 
disempurnakan perbedaan agama dalam konsumsi bisa berguna diterapkan 
dalam pengembangan strategi dan taktik pemasaran. Pada tingkat 
strategis,mungkin ada nilai dalam menggunakan agama sebagai dasar 
segmentasi. Taktik pemasaran mungkin kemudian dirancang yang 
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mencerminkan dan lebih cocok dengan karakteristik konsumen perilaku dalam 
kelompok agama yang berbeda. " 

 

Hasan dan Latiff (2008:30),membuat upaya untuk menganalisis pemasaran 

yaitu dengan lima P (5P) dari Marketing Mix yaitu antara lain : Promosi 

(Promotion), Produk (Product), Harga (Price),  Tempat (Place), dan Orang 

(Peoples)  

1. Promosi (Promotion) 

Menurut Irawan dkk. (1997:163-164) terdapat 4 sarana promosi 

yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan dalam mempromosikan 

produk tersebut yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan 

penjualan pribadi. 

a. Periklanan (advertising) merupakan setiap bentuk penyajian dan 

promosi bukan tentang pribadi tetapi tentang gagasan barang 

jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. (Irawan dkk. 1997:163) 

b. Promosi penjualan (sales promotion) merupakan insentif jangka 

pendek untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. (Irawan 

dkk. 1997:163) 

c. Publisitas (publicity) merupakan rangsangan permintaan bukan 

pribadi atas produk, jasa atau satuan bisnis dengan memasang 

berita signifikan secara komersial mengenai produk, jasa, atau 

satuan bisnis pada media cetak atau dengan memperoleh 

penyajian yang menarik melalui radio, TV, atau pentas yang 

tidak dibayar oleh sponsor. (Irawan dkk. 1997:163) 
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d. Penjualan Pribadi (personal selling) merupakan penyajian lisan 

dalam percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan 

maksud menciptakan terjadinya penjualan. (Irawan dkk. 

1997:164) 

Menurut Hassan dan Latiff  (2008:33) dalam penelitian mereka 

menjelaskan bagaimana aturan untuk mempromosikan suatu produk 

yaitu tidak ada ruang dalam Islam yang membenarkan menutupi setiap 

perilaku promosi yang berunsur penipuan. Al-Quran juga melarang 

segala bentuk dan pernyataan palsu, tuduhan tidak berdasar, dan 

kesaksian palsu. Di dalam pemasaran Islam itu tidak etis untuk 

seseorang penjual maupun pemasar memberikan pujian yang berlebihan 

terhadap produk dan atributnya dimana dalam produk yang mereka jual 

atau produk yang dipasarkan tidak memiliki kualitas produk seperti 

yang mereka ucapkan. Tiga aturan untuk Promosi produk yang 

dituliskan oleh Hassan dan Latiff (2008:33) 

a. Menghindari iklan palsu dan menyesatkan; 

b. Penolakan atas manipulasi, atau taktik penjualan yang 

menyesatkan; dan, 

c. Menghindari promsosi penjualan yang menggunakan 

penipuan atau manipulasi. 
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2. Tempat (Place) 

  Pengambilan keputusan tentang lokasi/tempat sangat penting di 

bidang pemasaran karena tempat merupakan saluran distribusi produk. 

Oleh karena itu Hasan dan Latiff (2008: 34-35) menunjukkan dalam hal 

menentukkan lokasi/ tempat  maka lembaga keuangan Islam akan 

mengikuti prinsip-prinsip berikut : 

a. Tidak untuk memanipulasi ketersediaan produk untuk tujuan 

eksploitasi; 

b. Tidak menggunakan pemaksaan dalam saluran pemasaran 

c. Tdak memberikan pengaruh yang tidak semestinya atas pilihan 

penjualan kembali terhadap produknya; 

d. Tidak untuk produk yang berbahaya bagi masyarakat; 

3. Harga (Price) 

  Kebijakan harga diformulasikan untuk mengeksploitasi dan 

memanipulasi psikologi manusia yang disaksikan oleh pengamat 

praktek umum di pasar dimana harga eceran yang direkomendasikan 

pada suatu produk dicetak dengan harga yang lebih tinggi dari harga 

eceran yang sebenarnya. Tujuan dari kebijakan harga tersebut adalah 

untuk memberikan kesan palsu bahwa mereka sebenarnya mendapatkan 

suatu penawaran (Shaw, 1996). Jenis praktek terebut dilarang oleh 

Hukum Islam karena Islam melarang mendapatkan sesuatu yang terlalu 

mudah tanpa adanya kerja keras, atau bisa saja disebut sebagai 

menerima keuntungan tanpa bekerja (Shaw,1996). Selain itu, tidak 
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diperbolehkan untuk mengubah harga tanpa mengubah kualitas atau 

kuantitas produk karena hal ini merupakan suatu bentuk kecurangan 

yang mudah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak 

diperbolehkan dari suatu pelanggan (Ibnu Taimiyyah, 1982) 

Islam juga melarang propaganda palsu atau publisitas dari pemasar 

mengenai posisi permintaan dan penawaran melalui media. Hal ini harus 

menunjukkan bahwa Islam tidak melarang kontrol harga dan manipulasi 

untuk memenuhi kebutuhan pasar yang maksudnya adalah bahwa dalam 

beberapa waktu di mana dalam hal memberikan harga yang lebih tinggi 

sebagai akibat hasil kelangkaan alamai pasokan komoditas tertentu atau 

menentukan pengaturan harga untuk mengekang kecenderungan antar 

pedagang. 

4. Produk (Product) 

Islam menggabungkan unsur-unsur moral dan transendental dalam 

menciptakan produk. Proses pengambilan keputusan dalam 

pengembangan produk ini menurut Hassan dan Latiff (2008:30-31) 

dipandu oleh prinsip-prinsip yang menentukan bahwa: 

a. Produk harus halal dan tidak menyebabkan kebodohan 

pikiran dalam bentuk apapun; 

b. Produk ini merupakan aset yang didukung; 

c. Produk harus diserahkan karena penjualan produk tidak sah 

jika tidak bisa disampaikan; 
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d. Ada kebutuhan untuk mengidentifikasi fitu biaya tambahan 

ekstra yang secara material dapat mengubah produk atau 

terhadap dampak keputusan pembeli; dan 

e. Pembeli dan penjual harus memenuhi kewajiban mereka, 

yaitu keuangan dan sebaliknya dalam kondisi baik da harus 

didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. 

Menurut pendekatan Islam, prduk harus dipandu dengan kriteria 

nilai dan dampak dari produk atas seluruh masyarakat. Hal ini 

disebabkan tingginya kepentingan yang diberikan kepada pengaktualan 

kesejahteraan optimal manusia dan masyarakat (al-Faruqi, 1992) 

5. Orang (People) 

 Islam menekankan pentingnya “bebas” dan “penilaian yang 

independen pada bagian pelanggan. Hasan dan Latiff (2008) 

menegaskan bahwa “Hak pelanggan untuk memperoleh informasi yang 

sejujurnya, serta hak-hak yang mendarah daging dan merupakan suatu 

indikasi status yang diberikan kepadanya oleh Islam berupa 

kekayaannya untuk menghabiskan dalam pembelian produk dan jasa. 

Hal ini adalah tanggung jawab pemasar untuk tidak melakukan segala 

bentuk pemaksaan dan dalam segala keadaan mereka harus 

memperhatikan sebuah tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari 

konsumen untuk memastikan bahwa uang yang diperoleh dari kerja 

keras pelanggan tidak terbuang sia-sia.” 
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 Menurut prinsip-prinsip Islam, daya tarik kepribadian, daya tarik 

emosional, daya tarik ketakutan, iklan  subliminal dan semua yang 

memiliki unsur pemaksaan yang menyebabkan mereka menjadi 

dikategorikan sebagai tidak etis sebagai sarana pemasaran oleh karena 

itu, bahwa kebebasan mengambil keputusan pada pelanggan harus 

dilindungi dari semua unsur pemaksaan (Hassan dan Latiff, 2008:35) 

2.1.3.    Promosi 

2.1.3.1. Bauran Promosi (Promotional Mix) 

Menurut Basu Swastha (1998:228), promotional mix adalah kombinasi 

strategi yang paling baik dari variabel-variabel Periklanan, Personal Selling dan 

alat Promosi lainnya, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program 

penjualan. 

1) Periklanan (Advertising)  

Suatu kegiatan untuk memperkenalkan produk atau jasa dimana 

didalam kegiatannya tidak dibenarkan untuk melakukan pembodohan 

dengan cara berdusta, karena sumpah yang berlebihan tidak akan 

membawa kebaikan dalam berdagang (Gunara dan Sudibyo, 2008:67). 

Iklan di sini dianalisis menurut perintah Al-quran pada kejujuran, 

perilaku belanja,produk halal dan haram. Hal ini dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Kejujuran disini ada apa pun yang dikomunikasikan melalui 

iklan (dan sarana promosi lainnya) harus akurat dan benar-benar 

mewakili produk atau jasa yang diiklankan. Tidak seharusnya 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENERAPAN PROMOTIONAL MIX PERSPEKTIF ISLAM PADA BIRO 
PERJALANAN UMROH/ HAJI SHAFIRA TOUR AND TRAVEL 
SURABAYA

KAMILINA RHODIYAH LD



24 
 

 
 

ada klaim harga palsu atau menyesatkan dalam iklan (Anwar dan 

Saeed,1996). 

2. Perilaku belanja disini mempunyai dua maksud pertama, 

pemasar harus menahan diri dari atas pengeluaran pada kegiatan 

promosi; dan kedua, kegiatan promosi harus tidak menghasilkan 

atau mendorong pengeluaran boros antara konsumen (Anwar 

dan Saeed,1996). 

3. Kriteria halal dan haram, produk yang diiklankan harus baik, 

murni dan berkualitas tinggi. iklan yang tidak murni dan produk 

yang buruk tidak dapat diizinkan dalam masyarakat Islam 

(Anwar dan Saeed,1996). 

2) Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Promosi penjualan dirancang dalam semangat sedekah (kontribusi 

untuk kesejahteraan sosial) dan mendistribusikan hadiah kepada orang-

orang yang terpuji. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan oleh 

pemasar dalam upaya untuk menyediakan lingkungan yang bersih, 

melestarikan satwa liar dan habitatnya yang tepat, mendukung 

pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengelola 

keseimbangan ekologi, menyediakan wanita dengan tempat yang 

sebenarnya di masyarakat, menghilangkan prasangka stereotip, 

perempuan sebagai objek seks dalam iklan dan perangkat promosi, akan 

dihitung sebagai sedekah (Anwar and Saeed,1996). 
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3) Publisitas (Publicity) dan Hubungan Masyarakat (Public Relationship)  

Sejumlah informasi mengenai orang, barang atau organisasi yang 

disusun dalam ruang editorial suatu media tanpa dipungut biaya untuk 

dibaca, dilihat atau didengar oleh para konsumen atau calon konsumen 

dengan maksud khusus untuk mencapai tujuan penjualan. Publisitas 

dilakukan dalam bentuk berita atau komentar editorial mengenai produk 

atau jasa dari perusahaan. Publisitas dan humas berfungsi sebagai 

mediator antara perusahaan dan masyarakat luas. Contoh dari publisitas 

ini adalah adanya berita di sebuah majalah mengenai Indosat yang 

mengadakan event di suatu tempat. 

Kegiatan kehumasan harus didorong di bawah pemasaran islamic 

karena mereka memberikan tekanan tidak hanya pada hubungan 

perusahaan dan keuangan, tetapi juga pada hubungan masyarakat. 

Menurut Jefkins dalam Anwar and Saeed (1996), “kebisingan, bahaya 

publik, polusi, dan isu-isu lingkungan lainnya dapat mempengaruhi 

pemasaran operasi.” 

4) Penjualan pribadi (Personal Selling) 

Bentuk komunikasi antar individu dimana tenaga penjual atau 

wiraniaga menginformasikan, mendidik, dan melakukan persuasi 

kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. 

Contoh dari personal selling adalah menugaskan sales untuk 

menyampaikan informasi mengenai produknya (Kotler dan Amstrong, 

1999:423). 
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Penjualan pribadi melibatkan pertemuan langsung antara pembeli 

dan penjual untuk tujuan perdagangan produk atau jasa. Oleh karena itu, 

tenaga penjualan melakukan peran interpersonal dan informasi. Sesuai 

dengan ajaran Islam, mereka diwajibkan untuk menyarankan konsumen 

untuk melakukan hal-hal yang baik dan untuk menahan diri dari yang 

buruk. Seseorang penjualan harus memberikan yang benar dan 

"lengkap" informasi tentang produk atau layanan kepada konsumen. 

Semua tawaran personal selling harus bebas dari paksaan, pengaruh 

yang tidak semestinya, ambiguitas, penipuan, pernyataan palsu dan 

penipuan (Anwar and Saeed, 1996). 

5) Pemasaran langsung (Direct Marketing)  

Pada Direct Marketing ini orang-orang dapat menggunakan 

beberapa macam saluran, saluran ini terdiri dari penjualan tatap muka, 

pemasaran direct mail, pemasaran melalui catalog, telemarketing, TV 

dan media dengan tanggapan langsung , pemasaran melalui kios dan 

saluran online. Contoh direct marketing adalah perusahaan produk 

kecantikan Oriflame yang menggunakan katalog sebagai alat promosi 

dalam penjualan produknya. 

6) Acara dan Pengalaman 

Acara dan pengalaman merupakan suatu kegiatan dan program yang 

disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciprakan interaksi 

harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu (Kotler 

dan Keller, 2009:174).  
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7) Pemasaran dari mulut ke mulut 

Kotler & Keller (2007:204) mengemukakan bahwa word of mouth 

Communication (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut 

merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi 

baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa 

yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. 

Bauran promosi tersebut merupakan alat komunikasi pemasaran 

produk agar sampai pada pelanggan. Promosi, bauran promosi ataupun 

komunikasi pemasaran terintegrasi menjadi suatu manajemen  

integrated marketing communication (IMC), sebagaimana gambar 2.1 

dibawah ini: 

      Promotion             Promotional Mix   IMC 

  

 

Sumber: Richard J. Semenik. 2002. Promotion and Integrated Marketing 
Communication. Ohio. South Western Thompson learning 

 
Gambar 2.1 Skema Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Gambar 2.1 disampaikan oleh Semenik (2002:9) bahwa:  

Promosi merupakan suatu proses yang membutuhkan alat yakni 
penggunaan bauran promosi, dari dua hal tersebut akan digabungkan 
pada suatu manajemen sehingga menjadi suatu integrated marketing 
communication (IMC). IMC merupakan konsep sederhana yang 
mengarahakan semua bentuk komunikasi menuju pada satu solusi. 
Implementasi dari manajemen IMC yang baik dapat menghasilkan 
suatu integrasi dalam pesan dan tujuan perusahaan. 
 
 
 
 

Proses Alat Manajemen 
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2.1.2.1 Promosi menurut perspektif Islam 

Kegiatan promosi, khususnya iklan, dapat berkontribusi pada kemajuan 

ekonomi dan pembangunan sosial suatu masyarakat. Secara khusus, alat promosi 

dapat disesuaikan untuk mencapai: (1) persaingan yang sehat di pasar; (2) 

kebebasan bagi konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan 

fungsional dan sosial; (3) peningkatan kualitas produk; dan (4) peningkatan 

perilaku moral Islam. Apakah alat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Islam 

atau tidak tergantung, sebagian, apa tujuan mereka layani. Secara umum, jika 

promosi berarti dan tujuan mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, 

satu dapat melanjutkan dengan mereka (Anwar and Saeed, 1996). 

Menurut Anwar and Saeed (1996), “Alat promosi, terutama iklan, 

memainkan peran penting dalam orientasi nilai, karena mereka membentuk dan 

mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Iklan dan langkah-langkah promosi lainnya, 

diterapkan di masyarakat muslim”. Oleh karena itu, perhatian khusus harus dibayar 

untuk merancang promosi yang akan membantu dalam memproyeksikan nilai-nilai 

Islam, membangun karakter pelanggan, dan menyebarkan kebenaran dalam 

masyarakat. Promosi dibenarkan atas dasar dukungan Islam untuk kebolehan dan 

dorongan untuk perdagangan terdapat pada Q.S. Al-Baqarah:275: 

ِبَو   ُكلُوَن ٱلر 
ۡ
ِيَن يَأ نذُهۡم قَالُٓواْ إِنذمَ ٱَّلذ

َ
ِّۚ َذ لَِك بِأ ِ ۡيَط ُن ِمَن ٱلَۡمس  ِي َيتََخبذُطُه ٱلشذ ُُ اْ ََل َيُقوُموَن إَِلذ َكَما َيُقوُم ٱَّلذ َۡي ۡۡ ۡۡ ُُ ا ٱ  ِم

ب ِهِۦ فَٱنتَ  ِن رذ ِّْۚ َفَمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةٞ م  ا ِبَو  َم ٱلر  َُ وََحرذ َۡي
ۡۡ ُ ٱ َح ُذ ٱَّللذ

َ
ْْۗ َوأ ا ِبَو  ِِۖ َوَمۡن ََعدَ ٱلر  ۥٓ إََِل ٱَّللذ ۡمُرهُ

َ
ََه  فَلَُهۥ َما َسلََف َوأ

وَن  ۡصَح ُب ٱنلذارِِۖ ُهۡم فِيَها َخ ِِلُ
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
  ٢٧٥فَأ

 
Al-Ladhīna Ya'kulūna Ar-Ribā Lā Yaqūmūna 'Illā Kamā Yaqūmu Al-Ladhī 
Yatakhabbaţuhu Ash-Shayţānu MinaAl-Massi    ۚ Dhālika 
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Bi'annahum Qālū 'Innamā Al-Bay`u Mithlu Ar-Ribā    ۚ Wa 'Aĥalla Allāhu Al-
Bay`a Wa ĤarramaAr-Ribā   ۚ Faman Jā'ahu Maw`ižatun Min Rabbihi Fāntahá 
Falahu Mā Salafa Wa 'Amruhu~ 'Ilá Allāhi   ۚ Wa Man `Āda Fa'ūlā'ika 
'Aşĥābu An-Nāri    ۚ Hum Fīhā Khālidūna 
 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya (Q.S. 2:275) 
 

Maksud dari surat diatas adalah Allah telah mengizinkan perdagangan dan 

mengharamkan riba. Karena tujuan akhir dari semua alat promosi adalah untuk 

meningkatkan perdagangan, kegiatan seperti iklan, PR, promosi penjualan, dan 

kontes adalah Islam jika mereka konsisten dengan prinsip-prinsip Islam dan 

perintah. Perusahaan yang, oleh karena itu, dibenarkan dalam pengeluaran cukup 

pada kegiatan promosi dengan maksud untuk menginformasikan konsumen, yang 

berhak untuk mengetahui kualitas yang tepat, jumlah, dan nilai produk di pasar. 

  Allah berbicara tentang perusahaan yang berjuang untuk mata pencaharian 

dalam hal kegiatan promosi yang sehat. Persaingan di antara perusahaan-

perusahaan dapat diterima. Oleh karena itu, prinsip moderasi harus memandu 

kegiatan promosi dalam rangka untuk menjamin kompetisi yang sehat dan praktik 

pemasaran yang adil (Anwar and Saeed, 1996). Melalui sarana promosi, orang 

terpikat untuk membeli model yang berbeda dan merek barang-barang konsumsi, 

sebagian besar untuk memamerkan dan membual. 
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 Menurut Lupiyoadi (2001:108) Promosi merupakan salah satu variabel 

dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan dalam memasarkan 

produk. Promosi merupakan bagian dari aktifitas yang dibutuhkan dalam dunia 

perdagangan, baik barang maupun jasa. Promosi dipandang sangat penting dalam 

dunia perdagangan saat ini dimana persaingan semakin sulit akan tetapi meskipun 

demikian, promosi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan 

pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa promosi dalam perspektif Islam 

harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:  

1. Jujur (tidak ada yang disembunyikan) 

Diantara nilai transaksi yang terpenting adalah nilai kejujuran. 

Jujur merupakan puncak moralitas dan karakteristik yang paling 

menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan 

karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak 

akan berdiri tegak dan kehidupan di dunia tidak akan berjalan baik 

(Qardhawi, 2001:293) 

Oleh karena itu, Sifat terpenting bagi pedagang yang diridhai 

Allah adalah kejujuran. Dalam sebuah hadits dikatakan: 

ُد ْوُف ْاأَل مِْيُن  َهَداِء.اَلَْتا ِجُر الَصَّ دِّ يْقِْيَن َوالشُّ َمَع النَّبِِيَن َو الصِّ  

Altaa jiruşaduu fulamiinu ma’annabiyina waşşaddaiqiina 
wassyahadaa. 
 
Artinya: “Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (penuh 
amanat) adalah bersama para nabi, orang-orang yang                                                                         
membenarkan risalah nabi (shiddiqin) dan para syuhada (orang 
yang mati syahid).” (HR. at-Tirmidzi dan di-hasan-kannya, dari 
Abu Sa’id al-Khudri (1209)) 
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Kejujuran ini merupakan faktor penyebab keberkahan bagi 

pedagang dan pembeli. Sebagaimana tersebut dalam hadits shahih: 

ُهْم ِفي  ا ِن ِبا ْلخَِيا ِر َما َلْم يَتََفرَّ َقا, َفِأْن َصَد َق الْبَيَِّعا ِن َو بَيَِّنا, ُبْوِر َك َل اَلْبَيِعَّ

َما, َوِأ ْن كََتَما َو َكَذ َبا, فَعََسى َأ ْن َيْو َبَخا ِر َبج   ِه َما.بَيِْع ِه هَّ بَيِْع ا , َو َيْمحََقا َبَر َك  

Albayi’ani bil khiya>ri ma> lam yatafarraqa>, fainṣadaqal bayyi’a>ni 

wabayyinaa, buurika lahum fii bayihimaa, wainkatamaa wa 

kadabaa, qa’asaanyau bakhori bajaan, wayamhaqaa barakatta 

bai’ihimaa. 

 
Artinya: “Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan 
pilihan selama belum saling berpisah, maka jika keduanya berlaku 
jujur dan menjelaskan yang sebenarnya maka diberkati transaksi 
mereka. Namun, jika keduanya saling menyumbunyikan kebenaran 
dan berdusta maka mungkin keduanya mendapatkan keuntungan 
tetapi melenyapkan keberkahan transaksinya.” (HR. Mutfaq 
‘Alaih dari Hakim Hizam (al Lu’ lu’ wal Marjan: X/9)) 
 

Jadi yang dimaksudkan jujur disini adalah memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan tentang semua 

fasilitas-fasilitas yang diberikan maupun tidak diberikan. 

2. Amanah (Dapat dipercaya) 

Di antara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran yang 

melengkapinya adalah amanat. Berlaku amanah merupakan salah 

satu moralitas keimanan (Qardhawi, 2001:298). Konsekuensi 

amanat adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik 

sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang ia 

miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil 
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penjualan,  fee, jasa, atau  upah buruh. Sebagaimana disebutkan pada 

QS An-Nisa (4):58  

اِس َأن َتۡحُكُموْا  َها َوِإَذا حََكمُۡتم بَۡيَن ٱلنَّ هِۡل ٰٓ َأ ِت إَِلىَٰ وْا ٱأۡلَمََٰنََٰ ُمرُُكۡم َأن ُتَؤدُّ َ َيۡأ ِبٱلَۡعۡدلِ  ِإنَّ ۞ِإنَّ ٱَّللَّ
ا بَصِيٗرا  َ َكاَن َسمِيعََۢ ا يَِعظُُكم ِبهٓۦِٰ  ِإنَّ ٱَّللَّ َ نِِعمَّ   ٨٥ٱَّللَّ

 
“innal la>ha ya’murukum an tu-addul –ama>na>ti i>la> ahliha>.....” 

 
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya,....” 
 

Ayat ini menunjukkan bahwa amanat tersebut harus 

diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau wakilnya. Oleh 

karena itu, jika tidak diserahkan kepada yang berhak menerimanya, 

maka sama saja belum menunaikan amanat. Baik dalam masalah 

darah, harta, kehormatan; kecil maupun besar. Demikian juga 

kepada kerabat maupun bukan, kawan maupun lawan dan orang baik 

maupun orang jahat. Adapun yang dimaksud adil di sini adalah 

dengan mengikuti syari'at Allah melalui lisan Rasul SAW seperti 

dalam masalah ahkam (hukum) maupun hudud, dan hal ini 

menghendaki agar kita mengetahui kedilan itu agar dapat 

memutuskan dengannya. Kata-kata ini merupakan pujian Allah 

terhadap syari'at-Nya karena di dalamnya mengandung maslahat 

manusia di dunia dan akhirat serta menghindarkan madharat. Yang 

demikian karena yang menetapkannya adalah Tuhan yang Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui, Dia mengetahui maslahat yang 

terbaik bagi hamba yang mereka tidak mengetahuinya. (Tafsir 

Muyazzar jilid I, 2009:269) 
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Dalam perdagangan ada yang dikenal dengan istilah 

“perdagangan atas dasar amanat” seperti praktek pembiayaan 

perdagangan atas dasar Murabahah. Pedagang harus berterus terang 

kepada pembeli dengan praktek pengadaan barang dagangan dari 

harga dan pembiayaan tanpa menambah atau memanipulasi 

(Qardhawi,2001:298). Konsekuensi amanah sendiri adalah 

mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun 

banyak, tidak mengambil lebih banyak daripada yang telah dimiliki 

dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil 

penjualan,  fee, jasa atau upah buruh.  Amanah disini akan 

membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung 

jawab pada setiap individu Muslim selain itu juga amanah juga 

memainkan peranan yang fundemental dalam ekonomi dan bisnis, 

karena tanpa kredibilitas dan tanggungjawab, kehidupan ekonomi 

dan bisnis akan hancur (Kartajaya dan Sula, 2006:166) 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa berlaku 

amanah disini seperti memberikan semua yang telah dijelaskan pada 

akad yang telah disetujui seperti janji untuk memberikan diskon, 

atau janji untuk memberikan hadiah. Amanah disini lebih untuk 

melengkapi sifat kejujuran, karena orang atau badan yang jujur 

kemungkinan akan teguh memegang janji sedangkan orang yang 

berdusta sama sekali tidak dapat menepati janji.  
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3. Larangan mempromosikan barang-barang haram  

Di antara yang pertama kali diperingatkan dan diingatkan 

Islam di sini adalah pelarangan untuk memperdagangkan barang-

barang haram, menjual atau membeli, mentransfer, atau melakukan 

praktek apapun untuk memudahkan sirkulasi barang haram 

(Qardhawi, 2001:289).  

Rasulullah saw, bersabda, 

 ُحِر َمِت التَِّجا َرُة ِفى اْلَخْمِر.

Huri matittija rotufil khamr 
 
Artinya: “ Dan telah diharamkan untuk memperdagangkan 
khamar (minuman keras).” (HR. Bukhari, Muslim, Abu 
Dawud dan Ibnu Majah dari Aisyah). 
 
Haram yang sering terjadi pada aktivitas promosi di sebuah 

travel agent adalah haram yang sifatnya berhubungan dengan tidak 

sahnya akad dan haram selain zatnya (Gambar 2.2). Pada tidak 

sahnya akad terdapat tidak terpenuhi rukun dan syarat, rukun disini 

merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (necessary 

condition). Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtishadiyah 

(muamalah dalam bidang ekonomi yang terdiri dari  pertama pelaku, 

bisa berupa penjual dan pembeli, penyewa-pemberi sewa, dan lain-

lain. Kedua, Objek yang berupa barang atau jasa. Ketiga, Ijab-kabul 

yang merupakan kesepakatan antara  kedua belah pihak yang 

bertransaksi, akad dapat menjadi batal bila terdapat kesalahan,  

paksaan, penipuan. Selain rukun faktor yang  harus ada supaya akad 
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menjadi sah adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang 

keberadaannya melengkapi rukun (sufficient condition) contohnya 

adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum 

(mukallaf) (Karim, 2014:47). 

Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang 

saling dikaitkan maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2 

contoh, A Menjual barang X dengan harga Rp 120 juta secara cicilan 

kepada B, dengan syarat B harus menjual kembali barang X tersebut 

kepada A secara tunai seharga Rp 100 juta (Karim, 2014:48). Selain, 

tidak terpenuhinya rukun dan syarat, Ta’alluq, adapula yang 

membuat akadnya tidak sah yaitu “Two in One”.  

Two in One (Karim, 2014:49) merupakan suatu kondisi di 

mana satu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga 

terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus 

digunakan (berlaku). Two in One terjadi bila semua ketiga faktor 

berikut ini terpenuhi antara lain : objek sama, pelaku sama, dan 

jangka waktu sama. Contohnya: menawarkan barang jualan dengan 

iming-iming hadiah hal ini tidak diperbolehkan karena 

menggabungkan akad jual-beli/ sewa dengan . hibah (hadiah), 

Menawarkan barang/ jasa dengan harga tertentu dengan pembatasan 

waktu seperti menjual barang/jasa dengan membuat slogan, “Harga 

murah ini hanya  berlaku hari ini ataupun seperti Harga murah ini 

untuk stok terbatas sampai pembeli kesekian”. Batas waktu hanya 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENERAPAN PROMOTIONAL MIX PERSPEKTIF ISLAM PADA BIRO 
PERJALANAN UMROH/ HAJI SHAFIRA TOUR AND TRAVEL 
SURABAYA

KAMILINA RHODIYAH LD



36 
 

 
 

dibolehkan di dalam majlis ketika penjual dan pembeli melakukan 

tawar-menawar sampai terjadi ijab qabul.  

Pada haram selain zatnya yang sering terjadi di suatu 

aktivitas promosi travel agency yaitu tadlis (penipuan) dan taghrir 

(Gharar), terjadinya tadlis yaitu pada saat perusahaan menawarkan, 

menginformasikan, dan membujuk pelanggan dengan suatu 

kebohongan. Contoh dari tadlis ini seperti menawarkan paket umroh 

dengan harga yang sangat murah akan tetapi pada hari H jamaah 

tersebut ditelantarkan dan tidak ada kejelasan tentang 

keberangkatannya. Sedangkan untuk taghrir (Gharar) terjadi pada 

saat jamaah tidak mengetahui apa saja yang akan didapatkan dan apa 

saja yang tidak didapatkannya hal ini dikarenakan hanya satu pihak 

saja yang mengetahui informasinya.  

Hal-hal diatas ditunjukkan pada Gambar 2.2 Klasifikasi 

Haraam dibawah ini: 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sumber: Karim, Adiwarman. 2014. Bank Islam: Analisis Fiqih dan 
Keuangan. Edisi kelima . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.  
 

Gambar 2.2 Klasifikasi Haram 
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Termasuk dalam hal ini adalah setiap benda (barang) yang 

membahayakan orang, meskipun syari’ah belum menyebutkan nash 

pengharamannya secara khusus. Islam telah mengharamkan setiap 

bahaya dan tindakan yang membahayakan orang lain. 

4. Nasihat 

Diantara yang menyempurnakan dan menguatkan nilai 

kejujuran dan amanat adalah nasihat, maksudnya adalah menyukai 

kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana ia menyukainya 

untuk dirinya sendiri dan menjelaskan kepada mereka cacat-cacat 

tersembunyi pada barang dagangan yang ia ketahui tetapi pembeli 

tidak dapat melihatnya karena tidak tampak kecuali setelah beberapa 

saat. Contoh, spesifikasi barang-barang yang diawetkan, atau 

kandungan sesuatu yang diproduksi, atau cara memproduksinya, 

dan lainnya (Qardhawi, 2001:299). 

Diriwayatkan dari Uqbah bin ‘Amir secara marfu’: 

ِه  َة َبِن عَا ِمٍر : َا ْلمُسْلُم َأ ُخْو ْا لمُسِْلِم , َو الََيِحلُّ لمُسِْلٍم أ َذا َبا َع ِمْن َأ خِْي َعْن عُفَْب
ا فِْيٌب ِأ الَّبَيَّنُ   بَيْع 

 
An-ufbata aamiri: Almuslimu akhuulmuslimi, wa layahillul 
muslimin ażaaba amin-akhiihi baiaan fiibun  illabayyinahu. 
 
Artinya: “Seorang Muslim adalah saudara muslim (yang lainnya), 
tidak halal bagi seorang muslim jika menjual kepada saudaranya 
suatu barang yang ada cacat padanya kecuali ia menjelaskannya.” 
(HR. Ahmad, at-Thabrani dalam Ansath, (Majma’ az-Zawaid: 
IV/80) dan al-Hakim, ia men-shahih-kannya menurut syarat 
Bukhari-Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi (II/8)) 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 
No Nama 

Penulis 
Judul 

 
Keterangan 

Perbedaan Persamaan 
1 Mohammad 

Anwar and 
Mohammad 
Saeed 
(1996) 

Promotional Tools of 
Marketing: An Islamic 
Perspective 

Mendiskripsikan 
bagaimana sarana 
promosi dari pemasaran 
menurut perspektif 
Islam tanpa adanya 
subjek penelitian.  

Membahas sarana 
promosi dari 
pemasaran menurut 
perspektif Islam. 

2 Febryan 
Sandy 
(2014) 

Pengaruh Bauran 
Promosi Terhadap 
Keputusan Pembelian 
(Survei pada Mahasiswa 
Jurusan Bisnis Angkatan 
2010-2012 
Fakultas Ilmu 
Administrasi Pengguna 
Indosat di Universitas 
Brawijaya) 

Meneliti pengharuh 
bauran promosi 
terhadap keputusan 
pembelian dengan 
metode penelitian 
kuantitatif 

Membahas tentang 
Bauran Promosi 

3 Adebisi 
Sunday. A 
(Ph.D) and 
Babatunde 
Bayode .O 
(2011) 

Strategic Influence Of 
Promotional Mix On 
Organization Sale 
Turnover In The Face 
Of Strong 
Competitors. 

Membahas tentang 
Pengaruh strategi 
bauran promosi dalam 
menghadapi pesaing 
yang kuat dengan 
menggunakan metode 
kuantitatif selain itu 
mempunyai objek 
penelitian yang berbeda 

Membahas bauran 
promosi yang 
dilakukan oleh suatu 
organisasi maupun 
perusahaan  

4 Dr. Mirza 
Hasan 
Hosseini 
and  
Mohsen 
Safaie 
navaie 
(2012) 

Analyzing The Influence 
Of Promotion Mix On 
Increase Of Sale In 
Cosmetics And Beauty 
Products 

Membahas tentang 
Pengaruh strategi 
bauran promosi dalam 
meningkatkan 
penjualan pada 
kosmetik dan produk 
kecantikan selain itu 
mempunyai objek 
penelitian yang berbeda 

Membahas bauran 
promosi yang 
dilakukan oleh suatu 
organisasi maupun 
perusahaan untuk 
meningkatkan 
penjualan 

5 Sarton 
Sinambela 
dan 
Rohayati  
(2008) 

Pengaruh Bauran 
Promosi Terhadap 
Peningkatan Volume 
Penjualan Pada PT. 
Aquasolve Sanaria 

Subjek yang diteliti 
berbeda  
Metode Penelitian yang 
dipakai berbeda yaitu 
memakai metode 
penelitian kuantitatif 

Membahas bauran 
promosi yang 
dilakukan oleh suatu 
organisasi maupun 
perusahaan 
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2.3 Proposisi 

Hasil dari penelitian ini yaitu promosi yang dilakukan oleh SHAFIRA Tour 

and Travel untuk produk jasa pariwisatanya meliputi keenam bauran promosi 

(promotional mix) antara lain : periklanan (advertising), publisitas (publicity) dan 

Hubungan publik (public relationship), penjualan pribadi (personal selling), 

Pemasaran langsung (Direct marketing), promosi penjualan (Sales Promotion), dan 

Acara dan Pengalaman (Event and Experience). Jamaah SHAFIRA Tour and 

Travel secara tidak langsung juga melakukan promosi dengan cara  pemasaran 

melalui mulut ke mulut (word of mouth) yang dilakukan dengan jujur, amanah, dan 

tidak mempromosikan barang haram. Di tahap ini maka promosi yang dilakukan 

SHAFIRA Tour and Travel tersebut sudah sesuai dengan promosi dalam perspektif 

Islam. 

2.4 Kerangka Berfikir    

Penelitian ini berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadits, pada Quran dan 

Hadits didalamnya terdapat hukum-hukum Islam yang menjelaskan tentang 

kegiatan perdagangan atau yang disebut muamalah. Kegiatan pemasaran juga 

merupakan salah satu contoh kegiatan yang dilakukan selama berdagang dan untuk 

pemasaran di penelitian ini hanya akan membahas pemasaran syariah. Di dalam 

pemasaran syariah terdapat sarana dalam memasarkan suatu produk yang disebut 

Marketing Mix yang terdiri dari 5P yaitu Place, Price, Promotion, Product, dan 

Peoples. Di antara ke 5 sarana pemasaran tersebut hanya promotion yang akan 

dibahas lebih dalam begitu pula dengan sarana dalam mempromosikan suatu 

produk yang disebut promotional mix. Penelitian ini diharapkan sesuai dengan 
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promosi-promosi di dalam perspektif islam sehingga masyarakat bisa mengetahui 

bahwa penerapan promosi di SHAFIRA Tour and Travel telah seseuai dengan 

hukum Islam yang berlaku. Dengan meneliti promosi dan bauran promosi tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan pada produk-produk yang 

dikeluarkan. Selain itu, pada penelitian ini diharapkan juga agar SHAFIRA Tour 

and Travel melaksanakan promosi yang sesuai dengan syariat-syariat Islam dengan 

tidak melebih-lebihkan dengan cara menjelaskan produk yang sebenarnya (tidak 

menipu) terkait harga barang maupun manfaatnya kepada jamaah dan tidak 

membuat testimoni palsu terkait produknya. Hal ini ditunjukkan pada gambar 2.3 

di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir 
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