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ABSTRAK 

 

 

 Butik  “Calista” merupakan salah satu perusahaan busana muslimah yang ada 

di kota Palembang. Dimana biasanya suatu perusahaan itu memilik satu persepsi 

gerak langkah dari semua komponen perusahaan dalam rangka implementasi 

strategi induk dan strategi operasional, tujuan dan berbagai sasaran yang telah 

ditetapkan untuk dicapai. 

 Peneleitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran islami disini 

yang terdiri dari beberapa karakteristik. Untuk Mengenali karakteristik pasar dan 

struktur pasar sangatlah menguntungkan bagi perusahaan untuk dapat tetap 

bersaing dan survive. Kelemahan dan keunggulan perusahaan hendaknya 

dianalisis sehingga menjadi sebuah titik tolak yang kuat buat perusahaan dalam 

mengambil keputusan yang efektif dan efisien serta untuk memperkuat posisinya 

dari para pesaing yang ada. Dalam laporan keuangannya pun di butik Calista ini 

mengalami peningkatan penurunan penjualan. 

 Dan dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Dengan 

cara mewawancari para informan butik Calista. Prosedur penelitian lapangan yang 

menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-

orang atau perilaku yang diamati. Karena itu dalam penelitian ini setiap gejala 

yang terkait dengan pemasaran islami di Butik Calista akan dikaji secara 

menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam 

tentang fenomena yang ditemukan. 

 Dari hasil penelitian dapat ditinjau dari perspektif strategi pemasaran Islami, 

Butik Calista selain menerapkan teori dan konsep strategi pemasaran 

konvensional, juga menerapkan strategi pemasaran Islami yang terdiri atas tiga hal 

pokok pertama,penerapan karakteristik pemasaran Islami; kedua, penerapan etika 

bisnis Islami;ketiga, mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW. 

Berdasarkan sifat Nabi Muhammad SAW yaitu : Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan 

Tabligh. 

 

Kata Kunci : Butik Calista , Strategi Pemasaran Islami 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 Pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan 

No. 0543b/U/1987  

Konsonan 

Huruf Arab Nama Penulisan 

 Alif Tidak Dilambangkan ا

 Ba B ب

 Ta T ت

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ر

 Zai Z ز

 Sin S س

 Syin Sy ش

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 ‘ Ain‘ ع

 Gain Gh غ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك

 Lam L ل

 Mim M م

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H ه

 , Hamzah ء

 Ya Y ي
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Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

(monoftong) dan vokal rangkap (diftong ) 

Vokal tunggal (monoftong) 

Vokal di dalam Bahasa Arab: 

No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

1         َ       A Fathah 

2              َ    I Kasrah 

3    َ  U Dammah 

 

Vokal rangkap (diftong) 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara 

harakat dan huruf, dengan transeliterasi berupa gabungan huruf. 

No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

 Ai a dengan i .           ي 1

 Au a dengan u .            و 2

 

Contoh: 

 kataba : كتب 

 fa’ala :  فعل 

Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan 

transekiterasi berupa huruf atau benda. 
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No Huruf Arab dan Harakat  Huruf Latin Keterangan 

 Fathah dan alif Ā a dan garis panjang di ا ي 1

atas 

ا  ي 2  Kasroh dan ya Ī i dan garis panjang 

diatas 

 Dhommah dan waw Ū u dan garis panjang و  3

diatas 

 

Contoh: 

سبحنك  قال    : qāla subhānaka 

 ramā :            رمى

 fīhā manāfi’u :    فيهامنافع

Ta marbûtah 

Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori: 

a) Huruf ta marbûtah pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan 

menjadi /h/, misalnya:  محكمة menjadi mahkamah.  

b) Jika huruf ta marbûtah diikuti oleh kata sifat (na’at), huruf tersebut 

ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi  al-madÎnah 

al-munawarah. 

c) Jika hurup ta marbûtah  diikuti oleh kata benda (ism), huruf  tersebut 

ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة األطفال menjadi raudat al-atfâl. 

Syaddah (Tasydîd) 

 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
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Contoh:   

 

 nazzala : نّزل   

 rabbanâ :  ربّنا

 

Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. 

Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah, misalnya :  الفيل(al-fîl), 

 .(al-syams bukan asy-syams)الشمس  dan ,(al-wujûd)الوجود 

Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khudzuna:         تاخذون

 ’an-nau:             نّوءال 

 akala:           اكل 

 inna:   انّ 

Penulisan Huruf 

Setiap kata, baik kata kerja (fi’il), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis 

secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kaa lain 
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yang mengikutinya. Penulisan dapat digunakan salah satu dari dua pola sebagai 

berikut: 

Contoh: 

 Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn: وإنلهالهوخيرالراقين

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna :  فأوفواالكيلوالميزان
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sejalan dengan kemajuan teknologi yang pesat membuat banyak dampak pada 

kehidupan masyarakat. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

melahirkan berbagai dampak baik dan dampak buruk. Salah satunya pada mode 

busana khususnya mode busana muslimah. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

manusia memerlukan kebutuhan Sandang, Pangan, Papan. Seperti kita ketahui bahwa 

kebutuhan sandang yang juga bearti pakaian adalah salah satu yang sangat 

dibutuhkan manusia. Dimana pada saat ini telah terdapat banyak sekali pedagang 

pakaian yang membuka butik busana muslim. Tidak hanya butik pakaian biasa 

sekarang ini juga telah banyak terdapat Butik untuk kaum muslimah yang tersedia 

dengan berbagai mode. 

 Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian peniliti dan mungkin pula 

menarik perhatian banyak orang yaitu tren berpakaian saat ini. Dengan adanya 

beragam kreatif membuat pakaian untuk muslimah semakin cantik dan semakin 

banyak diminati oleh konsumen khususnya kaum hawa. Namun terlepas dari alasan 

dibalik fenomenanya, semakin banyak muslimah yang semakin anggun dan cantik 

memakain baju muslimah modern. 

Hal ini juga bisa dilihat dari semakin maraknya usaha butik-butik pakaian 

muslimah modern baik itu perusahaan yang sejenis maupun pedagang-pedagang di 

1 
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pasar tradisional. Dengan keadaan seperti ini, tentu saja tidak menutup kemungkinan 

butik–butik tersebut akan bersaing ketat dengan butik lainnya yang mengeluarkan 

produk yang bisa saja sejenis. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi suatu 

perusahaan untuk melaksanakan promosi dengan strategi yang tepat agar dapat 

memenuhi sasaran yang efektif. 

 Keadaan pasar yang semakin komplek ini, menuntut para produsen atau 

pengusaha untuk memiliki strategi pemasaran yang baik dan handal, sehingga 

produk-produknya tidak hanya laku dijual dipasaran, akan tetapi juga mampu 

bersaing dan bertahan dalam persaingan yang ada. Dengan menggunakan strategi 

pemasaran para pengusaha butik juga diharapkan benar-benar mampu mengetahui 

segala bentuk kekuatan ataupun kelemahan produk dan kondisi internal toko, 

sehingga mampu melakukan manajemen kontrol yang baik dalam segi produksi. 

 Sementara itu para pengusaha juga harus jeli dalam melihat segala bentuk 

kesempatan ataupun ancaman yang dapat atau akan dihadapi oleh produknya di 

pasaran. Terjaganya eksistensi suatu perusahaan diantaranya tergantung pada 

kemampuan perusahaan tersebut untuk melihat peluang-peluang pasar yang ada, serta 

mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman pasar dari produk lain yang sejenis. 

 Kegiatan promosi suatu perusahaan dilakukan sebaik mungkin yaitu dengan 

direncanakan, diarahkan, dikendalikan dan dianggarkan sesuai dengan kondisi 

keuangan di suatu perusahaan tersebut. Dengan adanya upaya kegiatan promosi itu 

berarti bahwa ada upaya peningkatan penjualan pada suatu perusahaan. 
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Meningkatnya penjualan itu juga bisa disebut meningkatnya kegiatan Jual – Beli. 

Kegiatan jual beli ini konsumen ataupun pelanggan dapat saling melengkapi satu 

sama lain dengan cara tukar menukar barang atau jasa sesuai kesepakatan.
1
 

 Secara umum, pemasaran adalah suatu proses sosial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok 

lainnya
2
. 

 Kegiatan pemasaran selama ini tidak terlepas dari unsur persaingan. Tidak ada 

satu bisnis pun, yang leluasa bisa santai menikmati penjualan dan keuntungan, karena 

akan ada persaingan yang ingin turut menikmatinya. Oleh karena itu, masalah 

persaingan mendapatkan perhatian dalam pemasaran
3
. 

Tujuan utama dari sebuah perusahaan ialah pencapaian profit (laba) dan hal ini 

dapat juga sebagai tolak ukur dalam sukses atau tidaknya sebuah perusahaan dalam 

pencapaian tujuannya. Selain itu efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan 

operasional perusahaan juga memegang peranan penting. Efesiensi yang dimaksud 

adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan 

yang tepat sehingga tidak ada pemborosan biaya baik itu dalam operaional maupun 

dalam biaya promosi maupun iklan dan efektifitas yang dimaksud ialah pemilihan 

                                                           
1
 Ahmad asad bar,” Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli toko di pasar 

desa catur tunggal kecamatan mesuji makmur kabupaten ogan komering ilir”. Skirpsi ,(Palembang : 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 2015), hal 1 
2
 Daryanto, “Manajemen Pemasaran”: Sari Kuliah ( Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani 

Sejahtera, 2011) 
3
 Daryanto, “Manajemen Pemasaran”: Sari Kuliah ( Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani 

Sejahtera, 2011) 
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stategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan pasar yang dilayani oleh perusahaan 

sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai
4
. Demikian juga dalam pemasaran 

dibutuhkan suatu strategi, terlebih lagi dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, 

maka strategi sangat penting yang kemudian disebut strategi pemasaran. 

 Tingkat persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pemasar untuk mampu 

melaksanakan kegiatan pemasarannya dengan lebih efektif dan efisien. Kegiatan 

pemasaran tersebut membutuhkan sebuah konsep pemasaran yang mendasar sesuai 

dengan kepentingan pemasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan/konsumen. 

 Dalam hal ini, pemasaran islami memiliki posisi yang sangat strategis, karena 

pemasaran islami merupakan salah satu strategi pemasaran yang didasarkan pada Al-

Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Pemasaran islami merupakan sebuah disiplin 

bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai 

dari satu pemrakarsa kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya 

sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Islam dan muamalah dalam Islam
5
 

 Butik  “Calista” merupakan salah satu perusahaan busana muslimah yang ada di 

kota Palembang. Dimana biasanya suatu perusahaan itu memilik satu persepsi gerak 

langkah dari semua komponen perusahaan dalam rangka implementasi strategi induk 

                                                           
4
 Pekerjadata, “Peranan Strategi Pemasaran dalam upaya meningkatkan penjualan produk jasa 

asuransi pada Pt. Sun Life Financial Indonesia”. http://www.pekerjadata.com/2013/11/.html (diakses 

,25 Agustus 2016) 
5
 Suindrawati, ”Strategi pemasaran islami dalam meningkatkan penjualan toko Jesy Busana 

Muslim, Bapangan Mendenrejo Blora”. http://eprints.walisongo.ac.id/(diakses , 25 Agustus 2016) 

 

http://www.pekerjadata.com/2013/11/.html
http://eprints.walisongo.ac.id/
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dan strategi operasional, tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan untuk 

dicapai
6
. 

 Butik Calista ini menarik untuk diteliti. Strategi pemasaran islami disini yang 

terdiri dari beberapa karakteristik. Untuk Mengenali karakteristik pasar dan struktur 

pasar sangatlah menguntungkan bagi perusahaan untuk dapat tetap bersaing 

dan survive. Kelemahan dan keunggulan perusahaan hendaknya dianalisis sehingga 

menjadi sebuah titik tolak yang kuat buat perusahaan dalam mengambil keputusan 

yang efektif dan efisien serta untuk memperkuat posisinya dari para pesaing yang 

ada
7
. Dalam laporan keuangannya pun di butik Calista ini mengalami peningkatan 

penurunan penjualan. 

 Dari karakteristik pemasaran islami inilah terdapat beberapa pertanyaan oleh 

karena itu yang menjadi masalah yaitu strategi pemasaran islami yang bagaimana 

yang diterapkan di Butik Calista dalam meningkatkan penjualan. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik dan  

bermaksud melakukan penelitian guna mengetahui strategi pemasaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan penjualan produk busana muslim di Butik Calista 

dengan mengambil judul 

“STRATEGI PEMASARAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN 

PENJUALAN PADA BUTIK CALISTA PALEMBANG”... 

                                                           
6
 Prof.Dr.Sondang P. Siagian,MPA,Manajemen stratejik,(Jakarta : PT Bumi Aksara ,2012) 

hal 32 
7
 Giatno,”Analisis penerapan strategi pemasaran dalam Upaya meningkatkan penjualan 

batikDi batik putra laweyan”, http://eprints.ums.ac.id/35642/( diakses, 22 Agustus 2016) 

http://eprints.ums.ac.id/35642/
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan pembahasan  dalam  

penelitian yang akan penulis laksanakan, maka penulis terlebih dahulu membuat 

batasan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah strategi pemasaran Islami Butik Calista Palembang dalam 

meningkatkan penjualan? 

2. Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Strategi Pemasaran Islami 

pada Butik Calista Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian : 

 Dari perumusan masalah yang hendak diteliti di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Strategi Pemasaran Islami di Butik Calista Palembang 

dalam meningkatkan Penjualan. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan Strategi 

Pemasaran Islami pada Butik Calista Palembang. 

 

Kegunaan Penelitian: 

Adapun kegunaan yang ingin diberikan penulis dari skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Akademisi 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pengaruh promosi terhadap penjualan,serta sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi program strata satu (SI)Sarjana Ekonomi Islam. 

b. Bagi Almamater 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi 

perbendaharaan perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang di 

harapakan dapat menjadi bahan bacaan dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan,serta acuan untuk peneliti selanjutnya. 

2. Praktisi 

a. Bagi Masyarakat umum / Konsumen 

Bagi Butik Calista Palembang penelitian ini dapat menjadi salah satu 

bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam rangka pengambilan 

keputusan dan kebijaksanaan strategi pemasaran dalam usaha 

meningkatkan penjualan perushaan. Bagi masyarakat ataupun konsumen 

penelitian ini berguna sebagai pengetahuan dan informasi tentang 

pentingnya pengarauh promosi terhadap penjualan. 

D. Telaah Pustaka 

Pemasaran islami merupakan sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran dan perubahan nilai satu inisiartor kepada pemilik tokonya, 
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yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Islami 

dan Muamalah dalam Islam.
8
 Strategi Islami seperti apa yang sesuasi dengan tinjauan 

Ekonomi Islam. Dalam bentuk skripsi Srategi pemasaran islami dalam meningkatkan 

penjualan. 

 Dan Peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneitian ini antara 

lain : 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama/Judul/ Tahun Kesimpulan Persamaan Perbedaan 

1. Suindrawati / 

Strategi Pemasaran 

Islami dalam 

meningkatkan 

Penjualan toko 

Jesy Busana 

Muslim / 2015 

Adalah ketuhanan 

(tauhid), akhlak, 

realistis, humanistis. 

etika bisnis Islami 

yang diterapkan Toko 

Jesy Busana Muslim 

yaitu produk yang 

halal dan thoyyib, 

produk yang berguna 

dan dibutuhkan, 

produk yang 

berpotensi ekonomi 

atau benefit, produk 

yang bernilai tambah 

yang tinggi, dalam 

jumlah yang berskala 

ekonomi dan sosial, 

produk yang dapat 

memuaskan 

masyarakat. 

 

Menggunakan 

Metodologi dan 

teori yang 

berkaitan 

dengan strategi 

pemasaran 

islami. 

Tempat study 

kasusnya 

berbeda, teknik 

analisis data dan 

sumber datanya 

terdapat 

perbedaan. 

2. Giatno / Analisis 

Penerapan Strategi 

Pemasaran Dalam 

Bahwa perusahaan 

Batik Putra Laweyan 

dalam keadaan sedang 

Pada penelitian 

ini memeliki 

persamaan , 

Memiliki 

perbedaan yaitu 

beda study 

                                                           
8
Ibid hal 20 
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Upaya 

Meningkatkan 

Penjualan Batik di 

Batik Putra 

Laweyan/  2015 

tumbuh atau 

berkembang, sehingga 

perlu dilakukan 

strategi-strategi yang 

bersifat intensif 

(melakukan 

pengembangan pasar 

dan produk), serta 

dapat melakukan 

strategi-strategi 

integratif (pembauran) 

horisontal, sehingga 

strategi intensif yang 

hendak dilakukan lebih 

mudah dicapai. 

 

meneiti tentang 

strategi 

pemasaran.Dan 

persamaan 

Metodologi 

penelitian yang 

bersifat sama 

Kualitatif. 

kasus dan lokasi 

penelitian. Serta 

dberbeda pada 

objek data dan 

cara 

menganalisis 

datanya. 

3. Ayu Intan Pandini/ 

Tinjauan Ekonomi 

Islami Terhadap 

Jual Beli Sistem 

Online pada 

Magnolia Fashion 

Muslimah 

Palembang / 2015/ 

Membahas Jual beli ini 

termasuk dalam jual 

beli ba’i salam yang 

menggunakan akad 

tulisan, akad tulisan 

disini tidak hanya 

dilakukan lewat 

manual (tulisan 

tangan) atau lewat 

surat, tetapi juga 

melalui via internet 

akadmya dapat 

dilakukan oleh kedua 

pelaku akad yang tidak 

berada dalam majelis 

(tempat) kemudian 

diaplikasikan dalam 

bentuk gambar-gambar 

produk dan jenisnya 

melalui internet. 

 

Persamaan pada 

penelitian ini 

ialah membahas 

tentang jual beli 

secara islami 

dan juga 

persamaan 

tentang meneliti 

penjualan 

busana. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

adalah dimana 

penelitian ini 

meneliti tentang 

sistem online 

dan cara 

meneliti. 

4. Fera Agustina/ 

Strategi Pemasaran 

Produk 

Mudharabah Di 

BMT Ihsanul Fikri 

Dengan perencanaan 

promosi yang matang 

akan membantu BMT 

BIF dalam 

mendapatkan nasabah. 

Penelitian ini 

membahas 

strategi 

pemasaran yang 

memiliki 

Perbedaan pada 

Jenis penelitian, 

sumber data dan  

lokasi penelitian 

dan juga produk 
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Yogyakarta/ 2008 Perencanaan promosi 

tersebut diberikan 

tanggung jawab bagian 

pemasaran 

berlandaskan intruksi 

dan wewenang yang 

telah diberikan kepada 

bagian pemasaran oleh 

pimpinan utama BMT 

BI, sesuai dengan 

ketetpan manajer 

terhadap bagian 

pemasaran yang siap 

mengemban tugas 

disertai tanggung 

jawab dan sesuai 

dengan keahliannya.  

 

kesamaan. 

Melalui Jenis 

penelitian yang 

sama-sama 

bersifat 

Kualitatif. 

yang akan di 

teliti. 

5. Nila Sari/ Strategi 

Pemasaran Produk 

Busana Muslim 

Muslimah pada PT 

Shafira Palembang 

Berdasarkan 

Analisis SWOT/ 

2014 

Strategi pemasaran 

yang dilakukan oleh 

Pt.Shafira Palembang 

meliputi strategi 

produk, dengan 

menggunakan kualitas, 

merk, ciri khas. 

Selanjutnya strategi 

harga yang relatif 

tinggi. Strategi 

distribusi yaitu dengan 

datang langsung, 

sistem online, by 

phone, via BBM. 

Strategi promosi 

dengan bekerjasama 

dengan pihak lain dan 

segmentasi pasar yang 

diperuntuhkan untuk 

golongan menegah 

keatas. 

Persamaan pada 

penelitian ini 

adalah 

mengenai 

strategi 

pemasaran pada 

Pt yang 

bergerak pada 

bidang busana. 

Serta 

menggunakan 

jenis penelitian 

yang bersifat 

kualitatif. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

terdapat di cara 

menganalisisnya 

dan terletak 

pada lokasinya 

juga. 

6. Ahmad Tohir/ 

Strategi Pemasaran 

Dalam Usaha 

Strategi pemasaran 

yang dilakukan pihak 

DPU DT dalam 

Terdapat 

persamaan pada 

teori yang di 

Terdapat 

perbedaan pada 

jenis usaha, 
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Ternak Mandiri 

(UTM) di DPU 

DAARUT TAUHID 

Palembang/ 2015 

memasarkan program 

UTM menggunakan 

strategi Marketing mix. 

Strategi pemasaran 

yang efektif dengan 

menerapkan sistem 

bauran pemasaran 

(marketing mix) yang 

dikenal dengan 4P 

yaitu product, price, 

place, dan promotion. 

Selain itu, DPU DT 

juga menggunakan 4 

karakteristik syariah 

marketing yaitu 

keTuhanan 

(Rabbaniyah), Etis ( 

Akhlakiyyah), 

Realitis( al-

Waqi’iyyah), 

Humanistis(al-

Insaniyyah) yang 

dilakukan dengan 

cukup baik. 

 

gunakan 

mengenai 

strategi 

pemasaran. Dan 

juga dilihat dari 

jenis penelitian 

yang bersifat 

kualitatif. 

sumber data 

serta teknik 

analisis datanya 

yang diteliti dan 

lokasi 

penelitiannya. 

7. Desi Novitasari/ 

Strategi Pemasaran 

Produk Takafuling 

Dana Istiqomah di 

PT Asuransi 

tafakul keluarga 

Cabang Palembang 

dalam 

meningkatkan 

minat nasabah/ 

2013 

Dalam Penelitian ini 

dijelaskan bahwa 

konsep pemasaran 

produk Tafakuling 

meiputi tiga hal, yaitu 

menekan sekecil 

mungkin ketidak 

pastian maupun 

keragua-raguan calon 

nasabah, memahami 

problema serta 

keinginan calon 

nasabah dan penjualan 

profesional, agen harus 

mampu 

memperomosikan 

kepada calon nasabah 

Dalam 

penelitian ini 

dijelaskan 

bahwa 

persamaan 

terletak pada 

strategi 

pemasarannya. 

Dalam 

penelitian ini 

dijelaskan 

bahwa 

perbedaannya 

terletak pada 

jenis , produk , 

dan lokasi 

penelitian. 
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dan penjualan serta 

memiliki wawasan 

yang luas. 

8. Marhamah/ 

Strategi Pemasaran 

Produk Jilbab 

Rabbani Menurut 

Ekonomi Islam / 

2014 

Penelitian ini strategi 

yang diterapkan ialah 

mengembangkan 

strategi bauran 

pemasaran syari’ah 

yakni meliputi 

Rabbaniyah, akhlaqiah 

, al- waqiyyah dan al- 

insaniyah. Rabbani 

selalu mengedapankan 

nilai – nilai Islam 

dalam Strategi 

marketing syariah dan 

kemudian 

menggunakan bauran 

pemasaran umum yang 

terdiri dari empat 

unsur yaitu Product, 

Price , Place, dan 

Promotion. 

 

Penelitian  ini 

memiliki 

persamaan pada 

teorinya di 

strategi 

pemasaran. 

Penelitian ini 

memiliki 

perbedaan pada 

lokasi 

penelitiannya. 

9. Agus Athori, 

Supriyono/ Analisis 

Strategi Pemasaran 

Dalam 

Meningkatkan 

Volume Penjualan 

Produk pada 

Perusahaan Snack 

Lucky Olympic 

Kediri/ 2013 

Strategi pemasaran 

yang dilakukan oleh 

perusahaan Snack 

LuckyOlympic Kediri 

strategi stabilitas 

(stability). Yaitu 

menekankan pada 

tidak bertambahnya 

produk, pasar dan 

fungsi-fungsi 

perusahaan, lebih pada 

upaya peningkatan 

efesiensi dalam rangka 

peningkatan kinerja 

dan keuntungan. 

 

Memiliki 

persamaan pada 

metodologi 

penelitian , jenis 

data, sumber 

data dan  

meneliti tentang 

strategi 

pemasaran. 

Memiliki 

perbedaan pada 

jenis, produk 

,lokasi dan 

teknik analisi 

penelitiannya. 
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10. Geger Wahyudi/ 

Strategi Pemasaran 

Produk 

Pembiayaan Arrum 

pada 

PT.Pegadaian 

Syariah A.Yani 

ditinjau dari 

Perpesktif Ekonomi 

Islam/ 2012 

Dalam Penelitian ini 

strategi pemasaran 

pembiayaan ARRUM 

(Ar-Rahn Untuk Usaha 

Mikro / kecil ) pada Pt 

Pegadaian Syariah 

UPS A.Yani sudah 

berjaan Efekif. 

 

Dalam 

penelitian ini 

terdapat 

persamaan ialah 

pada strategi 

pemasarannya. 

Dalam 

penelitian ini 

terdapat 

perbedaan yaitu 

pada lokasi, 

jenis dan cara 

menelitinya. 

 

 Adapun dalam penelitian ini berjudul “Strategi Pemasaran Islam dalam 

Meningkatkan Penjualan diButik Calista Palembang”. Terdapat perbedaan dengan 

penelitian – penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi penelitian. Dan belum ada 

penelitian terdahulu yang sama dengan judul yang akan diambil penulis untuk diteliti. 

 

E. Kerangka Teori 

 Strategi Pemasaran adalah proses perencanan, pemikiran dan pelaksanaan 

konsepsi, pricing, promosi serta pendistribusian barang atau jasa dalam menciptakan 

pertukaran untuk mencapai tujuan atau sasaran perusahaan. 

Stanton yang mengemukakan pendapatnya mengenai strategi bauran pemasaran 

adalah kombinasi dari 4 variable atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran perusahan yaitu produk, harga , kegiatan distribusi dan promosi. 

Pemasaran islami memiliki posisi yang sangat strategis, karena pemasaran islami 

merupakan salah satu strategi pemasaran yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunah 

Rasulullah SAW. 
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Strategi dalam ekonomi islam menurut Abdul manan dalam bukunya Ekonomi 

Islam “ Teori & Praktek” ialah rancangan untuk setiap kegiatan ekonomi. Karena 

strategi seperti itu mencakup pemanfaatan sumber yang disediakan oleh Allah SWT 

dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan dan kesenangan manusia.
9
. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, 

yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

diamati. Karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan 

pemasaran islami di Butik Calista akan dikaji secara menyeluruh dan 

mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang 

fenomena yang ditemukan. Dengan demikian antara gejala yang satu dengan 

gejala yang lainnya akan saling terkait. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek data dari 

mana data diperoleh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

                                                           
9
 Marhamah,”Strategi Pemasaran Produk jilbab Rabbani menurut Ekonomi Islam”. Uin Raden 

Fatah Palembang 
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a. Data primer  

Data diperoleh dari Pemilik Butik Calista Palembang dan bagian 

pemasaran Butik Calista Palembang. Melalui prosedur dan teknik 

pengambilan data yang dapat berupa interview, dan Observasi. 

b. Data sekunder 

Data diperoleh dari perpustakaan, buku-buku mengenai strategi 

pemasaran, dan dokumen-dokumen ataupun catatan yang berkaitan 

dengan strategi pemasaran islami. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis 

dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. 

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data. Kedua 

teknik pengumpulan data tersebut yaitu: wawancara, dan observasi. 

a. Wawancara 

Metode interview (wawancara) adalah percakapan yang dilakukan oleh 

dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa 

orang informan. Mereka meliputi Pemilik Butik Calista Palembang dan 

bagian pemasaran Butik Calista Palembang. 

 



16 
 

 
 

b. Observasi 

Metode observasi adalah sebagai metode yang dilakukan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh 

data tentang aktifivitas di Butik Calista Palembang dalam pemasaran 

usaha bisnis Islam dengan mengamati secara langsung kinerja para 

karyawan Butik Calista Palembang. Hal ini dimaksudkan agar penelitian 

dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan dengan 

aktivitas pemasaran islami diButik Calista Palembang. 

4. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif 

atau menggunakan deskriptif Kualitatif yaitu menganalisi, menggambarkan 

dan meringkas berbagai kondisi, dari berbagai data yang dikumpulkan berupa 

hasil wawancara atau pengamatan mengenai berbagai masalah yang diteliti 

dan terjadi dilapangan. 

Disebut Kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan 

tidak menggunakan alat pengukuran sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata atau tindakan.
10

 

 Pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data. Langkah berikutnya 

mengelompokkan data dan mengategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah 

                                                           
10

 I made Wirartha, metode penelitian sosial ekonomi,(Yogyakarta :ANDI,2006),hal 155. 
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ditentukan. Kemudian data disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan 

kesimpulan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dari pemahaman dalam penulisan skripsi ini 

perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi 

ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub- sub bab. Penyusunan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab satu ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang yang mendasari 

diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, kegunaan kontribusi 

penelitian serta sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini mengkaji teori yang digunakan dalam penelitian untuk pngembangan 

hipotesis dan menjelaskan fenomena hasil penelitian sebelumnya.Dengan 

menggunakan teori yang telah dikaji dan juga penelitian – penelitian sebelumnya. 

3. BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan setting penelitian,desain penelitian,jenis  dan sumber 

data,populasi dan sampel penelitian,teknik pengumpulan data, variable – variable 

penelitian, instrument penelitian (Teknik analisis data). 
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4. BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini terdiri dari : gambaran umum objek penelitian karakteristik 

responden,data desriptif, analisis data ( disesuaikan yang digunakan ) , hasil 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

 

5. BAB V KESIMPULAN 

Bab ini terdiri : Kesimpulan yang menunjukan keberhasilan tujuan dari 

penelitiannya. Kesimpulan juga menunjukkan hipotesis mana yang didukung dan 

mana yang tidak didukung oleh data. Implikasi dari penelitian yang menunjukkan 

kemungkinan penerapannya. Kelebihan dan kekurangan, saran- saran yang berisi 

keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukakan dan saran bagi penelitian yang 

akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Strategi  

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, telah umum diketahui bahwa istilah 

strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan 

sebagai "kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu 

peperangan". Dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi 

dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan hanya 

saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya, karena 

dalam arti yang sesungguhnya, manajemen puncak memang terlibat dalam satu 

bentuk "peperangan" tertentu.
11

Sementara itu, secara konseptual strategi dapat 

dipahami sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran 

yang telah ditentukan. 

       Istilah Stratrgi (Strategy), oleh manajer diartikan sebagai rencana skala besar 

yang berorentasi jangka panjang untuk berinteraraksi dengan lingkungan yang 

kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebuah strategi merupakan rencana 

permainan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Suatu strategi mencerminkan 

kesadaran perusahaan tentang bagaimana, kapan, dan dimana perusahaan tersebut 

                                                           
11

 Prof.Dr.Sondang P. Siagian,MPA,Manajemen stratejik,(Jakarta : PT Bumi Aksara ,2012) 
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berkompetisi;akan melawan siapa dalam kompetisi tersebut;dan untuk tujuan apa 

suatu perusahaan berkompetisi.
12

 

       Strategi dapat didefinisikan paling sedikit dari dua perspektif yang berbeda: dari 

perspektif mengenai apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dan juga dari 

perspektif mengenai apa yang pada akhirnya dilakukan oleh sebuah organisasi, 

apakah tindakannya sejak semula memang sudah demikian direncanakan atau tidak. 

Dari perspektif yang pertama, strategi adalah "program” yang luas untuk 

mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. 

Kata "program" dalam definisi ini menyiratkan adanya peran yang aktif, yang 

disadari, dan yang rasional, yang dimainkan oleh manajer dalam merumuskan strategi 

perusahaan/organisasi. Dari perspektif yang kedua, strategi adalah "pola tanggapan 

organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu”. Dibutuhkan 

suatu pelaksanaan Program pemasaran yang tepat. 

Dalam definisi ini, setiap organisasi mempunyai suatu strategi walaupun tidak 

harus selalu efektif sekalipun strategi itu tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. 

Artinya, setiap organisasi mempunyai hubungan dengan lingkungannya yang dapat 

diamati dan dijelaskan. Pandangan seperti ini mencakup organisasi di mana perilaku 

para manajernya adalah reaktif, artinya para manajer menanggapi dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan hanya jika mereka merasa perlu untuk melakukannya. 
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Pembahasan mengenai strategi dalam tulisan ini akan menyangkut kedua definisi di 

atas, namun akan menekankan pada peran aktif. 

Menurut para ahli yang mengemukakan tentang pengertian Strategi diantaranya 

adalah : 

 Steiner dan Milner mengemukakan strategi adalah penetapan misi 

perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan 

eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan implementasi secara tepat 

sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. 

 Hamdun Hanafi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari 

suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
13

 

 Johnson dan Scholes yang dimaksud strategi ialah arah dan ruang lingkup 

dari sebuah organisasi atau lembaga dalam jangka panjang, yang mencapai 

keuntungan melalui konfigurasi dari sumber daya dalam lingkungan yang 

menantang, demi memenuhi kebuthan pasar dan suatu kepentingan. 

B. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran sering diartikan dengan penjualan. Pengertian pemasaran sebenarnya 

lebih luas dan kegiatan penjualan. Bahkan sebaliknya, penjualan adalah sebagian dari 

kegiatan pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas yang saling bersaing untuk 

mendapatkan perhatian dan uang. 
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       Saat ini pemasaran harus dipahami tidak dalam pemahaman kuno sebagai 

membuat penjualan dan menjual tetapi dalam pemahaman modern yaitu memuaskan 

kebutuhan pelanggan. Menurut guru manajemen Peter Drucker,” Tujuan pemasaran 

adalah membuat penjualan tidak diperlukan lagi”.
14

 

Konsep bauran pemasaran pada hakekatnya sama dengan pemasaran. Pemasaran, 

lebih dari fungsi bisnis lainnya, berhubungan dengan pelanggan.Terdapat banyak 

definisi mengenai Pemasaran. Definisi paling sederhana pemasaran adalah proses 

mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan. Dua sasaran pemasaran adalah 

menarik pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan nilai serta menjaga dan 

menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. 

Definisi lain Pemasaran (Marketing) sebagai proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.
15

Dan 

Pemasaran menurut para ahli: 

1) Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong adalah proses sosial dan 

manjerial dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptan dan pertukaran nilai dengan yang 

lain. 

2) Basu Swasta dan Irawan mengemukakan pemasaran adalah suatu sistem 

kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan ditujukan untuk merencanakan, 
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menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa 

kepada pembeli
16

. 

3) Stanton dalam Manajemen Pemasaran Modern, pemasaran adalah keseluruhan 

sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan 

harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa 

yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli actual dan potensial
17

 

       Dari definisi pemikiran para ahli dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah 

sebuah proses sosial dan manajerial yang melibatkan kepentingan-kepentingan baik 

individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui 

pertukaran barang atau jasa kepada pelanggan dari produsen. 

 

C. Pengertian Strategi Pemasaran 

       Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan 

yang memberikan arahan kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu, pada 

masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 

perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing yang selalu berubah. 

       Dunia pemasaran di ibaratkan dengan suatu medan tempur bagi para produsen 

dan para pedagang yang bergerak dalam komiditas yang sama sehingga perlu sekali 

diciptakan strategi pemasaran agar dapat memenangkan peperangan tersebut. Dan 

menurut para ahli Pengertian Strategi Pemasaran sebagi berikut : 
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a) Menurut Tjiptono – Strategi pemasaran merupakan alat fundamental yang 

dirancang atau direncanakan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dengan 

melakukan pengembangan keunggulan bersaing yang berkesinambungan 

lewat pasar yang dimasuki dan program yang digunakan untuk melayani pasar 

sasarannya. 

b) Menurut Philip Kotler – Strategi pemasaran merupakan pola pikir yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan, bisa 

mengenai startegi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran 

pemasaran (marketing mix), dan besarnya sebuah pengeluaran pemasaran. 

c) Menurut Guiltinan dan Paul – Strategi pemasaran merupakan pernyataan 

pokok yang berkenaan dengan dampak atau akibat yang diharapkan mencapai 

permintaan pada target pasar yang sudah ditentukan.
18

 

       Dari ketiga definisi Strategi Pemasaran menurut para ahli dapat disimpulkan 

bahwa dalam strategi pemasaran terdapat dasar tindakan yang mengarah pada 

kegiatan pemasaran perusahaan tersebut. Kondisi persaingan dan lingkungan yang 

bisa selalu berubah-ubah dengan harapan dapat tercapainya seuatu tujuan yang 

diinginkan. Sebelum strategi pemasaran dipakai dalam suatu perusahaan, harus dilihat 

dulu kondisi pasar sekaligus menilai posisi di pasar tersebut, hal itu bertujuan supaya 
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 Seputar Pengetahuan.com// http://www.seputarpengetahuan.com/2016/01/4-pengertian-
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dapat ditentukan kegiatan pemasaran apa yang pas untuk diterapkan di pasar 

tersebut
19

. 

1. Jenis-jenis Strategi Pemasaran 

Dalam strategi pemasaran sebuah perusahaan atau lembaga perlu menentukan 

pasar target dan bauran pemasaran yang terkait. Unsur-unsur tersebut menurut 

Fredy Rangkuti diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Unsur Strategi Pemasaran 

1) Segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk 

kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing 

konsumen dibedakan menurut karakteristik kebutuhan produk dan bauran 

pemasaran tersendiri. 

2) Targeting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan 

dimasuki. Dalam targeting ini segmen-segmen yang perlu dievaluasi 

adalah: 

a. Ukuran dan pertumbuhan segmen, perusahaan perlu mengevaluasi 

data mengenai tingkat permintaan pasar, tingkat pertumbuhan pasar, 

serta tingkat keuntungan yang diharapkan dari setiap segmen. 

b. Daya tarik segmen, setelah mengetahui ukuran dan pertumbuhan 

segmen, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi daya tarik jangka panjang setiap segmen. 
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c. Sasaran dan sumber daya perusahaan, apabila setiap segmen memiliki 

ukuran dan pertumbuhan segmen tepat, maka perusahaan perlu 

menentukan sasaran dan sumber daya perusahaan. Suatu segmen yang 

besar dan menarik mungkin tidak akan berarti apa-apa apabila 

perusahaan tidak memiliki sumber daya yang tepat untuk bersaing 

disegmen ini. 

 

3) Positioning adalah menetapkan posisi pasar, tujuannya adalah untuk 

membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang 

ada di pasar ke dalam benak konsumen. Strategi penentuan posisi pasar 

terdiri dari: dasar atribut (harga murah atau harga mahal), menurut kelas 

pengguna, menurut kelas produk. 

b) Unsur Taktik Persaingan 

1. Differensiasi terkait dengan cara membangun strategi pemasaran di 

berbagai aspek perusahaan. Kegiatan membangun strategi pemasaran 

inilah yang membedakan differensiasi yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

2. Bauran pemasaran (marketing mix) mengenai produk, harga, promosi dan 

tempat yang lebih dikenal dengan 4 P, yaitu produk, price, promotion dan 

place. 
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a) Produk, segala sesuatu yang memiliki nilai di pasar sasaran dan 

manfaat serta kepuasan dalam bentuk barang dan jasa. Strategi 

penentuan produk ini adalah: 

 Penentuan logo/moto 

 Menciptakan merek 

 Menciptakan kemasan 

 Keputusan label 

b) Price, salah satu aspek dalam bauran pemasaran yang memberikan 

pendapatan bagi perusahaan, harga menjadi satuan ukur mengenai 

mutu suatu produk dan harga merupakan unsure bauran pemasaran 

yang fleksibel artinya dapat berubah secara cepat. Tujuan dari 

penetapan harga adalah: 

 Untuk bertahan hidup 

 Memaksimalkan laba 

 Memperbesar market-share 

 Mutu produk 

 Persaingan 

c) Promotion, pemasaran perlu lebih dari sekedar pengembangan produk, 

penetapan harga dan membuat produk yang ditawarkan dapat 

dijangkau oleh konsumen. Pemberian informasi mengenai produk atau 

jasa yang ditawarkan tersebut melalui kegiatan promosi. 
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d) Place, merupakan strategi yang erat kaitannya dalam mendistribusikan 

barang atau jasa kepada konsumen. Faktor yang mempengaruhi dalam 

penentuan distribusi ini adalah: 

 Pertimbangan pembeli atau faktor pasar 

 Faktor produksi atau pengawasan dan keuangan. 

c) Unsur nilai pemasaran 

 

Merek (brand) adalah nama, cermin, tanda, symbol, desain atau kombinasi 

dari semuanya yang ditujukan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa 

sebuah atau sekelompok penjual dan membedakannya dengan para pesaing. 

Merek mempunyai banyak arti buat konsumen, yaitu: 

1) Sebagai identifikasi untuk membedakan satu produk dengan produk 

lainnya. 

2) Sebagai garansi atas kualitas dan kinerja dari produk yang akan dibeli
20

. 

 

D. Strategi Pemasaran Islami 

Semua aktivitas kehidupan perlu dilakukan berdasarkan perencanaan yang baik. 

Islam agama yang memberikan sintesis dan rencana yang dapat direalisasikan melalui 

rangsangan dan bimbingan. Perencanaan tidak lain memanfaatkan “karunia Allah” 

secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memperhatikan kebutuhan 

masyarakat dan nilai kehidupan yang berubah-ubah. Dalam arti lebih luas, 
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perencanaan menyangkut persiapan menyusun rancangan untuk setiap kegiatan 

ekonomi. Konsep modern tentang perencanaan, yang harus dipahami dalam arti 

terbatas, diakui dalam Islam. Karena perencanaan seperti itu mencakup pemanfaatan 

sumber yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala dengan sebaik-baiknya 

untuk kehidupan dan kesenangan manusia. 

Dalam dunia bisnis, pemasaran merupakan strategi bisnis yang mengarahkan 

proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari seorang inisiator kepada 

pelanggannya. Menurut ajaran Islam,  kegiatan pemasar harus dilandasi dengan nilai-

nilai islami yang dijiwai oleh semangat ibadah kepada Allah dan berusaha 

semaksimal mungkin kesejahteraan bersama. Menurut prinsip syariah, kegiatan 

pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada  Tuhan Sang Maha Pencipta, 

berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk 

kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. 

       Istilah pemasaram tidak banyak dikenal pada masa Nabi. Saat itu konsep yang 

banyak dikenal adalah jual beli (bay’) yang memang sudah ada sebelum islam datang. 

Pemasaran dapat dilakukan melalui komunikasi dan silahturahmi dalam rangka untuk 

memperkenalkan produk atau barang dagangan. Dalam Hadis Nabi dari Anas ibn 

Malik yang diriwayarkan oleh al-bukhari dan muslim : “Barangsiapa ingin agar 

rezekinya dilapangkan dan pengaruhnya diluaskan maka hendaknya ia menyambung 

tali silahtuhrami”.
21
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 Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pemasaran juga 

melakukan silahtuhrami sesama manusia. Menjaga silahturahmi sesama manusia 

adalah hal yang wajib. Karena dalam pemasaran tentunya akan bertemu dengan orang 

banyak, semakin banyak relasi yang dikenal akan semakin memperpanjang tali 

silahturahmi. Maka dari itu sebaiknya senantiasa untuk selalu menjaga tali 

silahturahmi sesama manusia. 

Islam agama yang sangat luar biasa. Islam agama yang lengkap, yang berarti 

mengurusi semua hal dalam hidup manusia. Islam agama yang mampu 

menyeimbangkan dunia dan akhirat;  antara hablum minallah (hubungan dengan 

Allah) dan hablum minannas (hubungan sesama manusia). Ajaran Islam lengkap 

karena Islam agama terakhir sehingga harus mampu memecahkan berbagai masalah 

besar manusia. 

Dalam kehidupan haruslah selalu seimbang, baik dunia dan akhirat. Seperti 

ajaran islam yang menyimbangkan dunia dan akhirat. Seperti yang telah tertulis di 

dalam al-Qur’an di surah al-Jumu’ah : 

َ ت ن ُف تُف ِْْح َِّكفتم ْ ثحيًراتل ع  واتَّللاَّ تك  كفرف اذ ْ حتو  تَّللاَّ لح تف ض ْ ن ْ ناتمح اب ْت غف ضحتو  واتفحيتاْل ْ ر ْ رف ةفتف ان ْت شح َل  ي تحتالصَّ اتقفضح  ف إحذ 

“ Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.
22

 

 

 Sesuai dari ayat diatas dikatakan bahwa apabila teah menjalankan sholat 

perintah dari Allah Swt maka akan bertebaran rezeki pada umat manusia. Saat sedang 

melakukan pemasaran maka akan berhubungan dengan sesama manusia, itulah 
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mengapa kita harus menjaga silahtuhrami terhadap sesama manusia dan mengerjakan 

sholat (mengingat Allah) agar bertebaran rezeki dimuka bumi. 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengajarkan pada umatnya untuk 

berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam beraktivitas ekonomi, 

umat islam dilarang melakukan tindakan bathil. Namun harus melakukan kegiatan 

ekonomi yang dilakukan saling ridho, sebagaimana firman Allah Swt: 

فنات تُ ق ْتِف َل  تۚتو  م ْ ن ْكف اٍضتمح تُ ر  ن ْ ةًتع  ار  تُحج   َ ن تُ كف تأ  َْ تإحَلَّ لح تبحال ْب اطح م ْ تب ي ْن كف م ْ ال كف ن  ِفناتأ م ْ كف
تُ أ ْ نفناتَل  تآم  ين  ي اتأ يُّه اتالَّذح

يًما حح تر  م ْ تبحكف  َ ا تَّللاَّ تك  ََّ تۚتإح م ْ كف  أ ن ْْفس 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
23

. 

 

Dalam Ekonomi islami yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk 

mencari ridha Allah, maka bentuk transaksinya insyaAllah menjadi nilai ibadah 

dihadapan Allah SWT
24

. Ada beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil 

dalam melakukan bisnis yaitu : 

 Shiddiq (jujur atau benar) dalam berdagang Nabi Muhammad selalu 

dikenalsebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam 

menginformasikan produknya. 
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 Amanah (atau dapat dipercaya) saat menjadi pedagang Nabi Muhammad 

selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu berupa hasil penjualan 

maupun sisa barang. 

 Fathanah (cerdas) dalam hal ini pemimpin yang mampu 

memahami,menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya 

dengan sangat baik. 

 Tabligh (komunikatif) jika seorang pemasar harus mampu menyampaikan 

keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tetap sasaran tanpa 

meninggalkan kejujuran dan kebenaran. 

Dalam melakukan pemasaran terdapat etika bisnis yang ada. Seperti etika bisnis 

pemasaran islami. Terdapat ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai etika 

dalam pemasaran menurut Islam, yaitu : 

1) Memiliki kepribadian yang baik dan spiritual (takwa) sehingga dalam 

melakukan pemasaran tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri 

melainkan juga untuk menolong sesama. Pemasaran dilakukan dalam rangka 

untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah dan bukan 

sebaliknya. 

2) Berlaku adil dalam berbisnis (‘adl). Sikap adil akan mendekatkan pelakunya 

pada nilai ketakwaan. 

3) Berkpribadian baik dan simpatik serta menghargai hak dan milik ornag lain 

secara benar. Sikap simpatik dan menghargai hak orang lain akan membuat 
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orang lain bahagia dan senang. Islam melarang seseorang mengambil hak 

orang lain secara batil, tidak baik dan tidak simpatik. 

4) Melayani nasabah dengan rendah hati (Khidmah). Rendah hati dan perilaku 

lemah lembut sangat daianjurkan dalam islam. 

5) Selalu menepati janji dan tidak curang dalam pemasaran termasuk dalam 

penentuan kuantitas barang dan jasa.  

6) Jujur dan terpercaya (amanah), tidak menukar barang yang baik dengan yang 

buruk. Ketiika seorang tenaga pemasran mengiklankan barangnya tidak boleh 

dilebih-lebihkan atau mengiklankan barang bagus padahal kenyataannya tidak 

demikian. 

7) Tidak suka berburuk sangka dan tidak suka menjelek-jelekkan barang 

dagangan atau milik orang lain. 

8) Tidak melakukan suap (Risywah). Melakukan suap menyuap dilarang dalam 

islam. 

9) Segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pemasaran. Harus 

memberikan manfaat kepada banyak pihak, tidak hanya untuk individu atau 

kelompok tertentu saja. 

10) Saling bekerja sama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat 

menuju kesejahteraan bersama. 
25
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E. Tujuan dan Fungsi Pemasaran 

Dalam suatu kegiatan atau aktivitas terdapat tujuan dan fungsi. Begitu pula 

dengan kegiatan pemasaran. Dalam Pemasaran terdapat tujuan dan fungsinya. Pada 

umumnya tujuan pemasaran sebenarnya adalah demi kepentingan suatu perusahaan. 

Konsumen yang puas karena kebutuhnya terpenuhi akan merupakan pelanggan yang 

menguntungkan perusahaan. Dengan kata lain, tujuan perusahaaan akan dicapai 

melaui pencapaian tujuan konsumen. 

Dalam hal ini adalah tugas dari manager pemasaran. Adapun tujuan utama 

kegiatan pemasaran : 

1. Jangka pendek 

Tujuan jangka pendek bagi perusahaan adalah untung secepat mungkin. 

Artinya dapat menutup semua biaya-biaya produksi yang digunakan, dan jika 

ada kelebihan maka dikatakan laba/untung. 

2. Jangka menengah 

Tujuan jangka menengah adalah mengusahakan mencapai titik impas antara 

total biaya produksi dan total volume penjualan, memperluas cakupan 

promosi, dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. 

3. Jangka panjang 

Untuk jangka panjang perusahaan mempertahan para pelanggan setia agar 

tetap loyal dengan produknya, antara lain dengan produk yang inovatif, 
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kreatif dan berdaya guna lebih, serta memberikan potongan harga khusus 

bagi pelaggan.
26

 

Selain itu terdapat pula fungsi pemasaran . Adapun fungsi pemasaran dilihat  

secara garis besar adalah :  

1. Fungsi melakukan pertukaran seperti fungsi penjualan dan fungsi pembelian. 

2. Fungsi melakukan kegiatan fisik barang seperti menggudangkan barang dan 

mengangkut barang. 

3. Fungsi memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan seperti memberi 

permodalan, menanggung risiko, dan sebagainya.
27

 

 

F. Tujuan dan Fungsi Pemasaran Islami 

 Dalam pemasaran islami terdapat pula tujuan dan fungsi pemasaran islami. 

Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah 

diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena dengan 

profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan kosumen. Syariah berperan dalam 

pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan 

moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta merta 

menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja ia juga harus berusaha untuk 

menciptakan dan menawarkan bahkan dapat merubah suatu nilai kepada para 

pemilik-nya sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju 

                                                           
26

http://candra-ancep.blogspot.co.id/2012/07/tujuan-utama-kegiatan-pemasaran.html (diakes 

tanggal 10 Oktober 2016 
27

 Ibid Hlm 274 

http://candra-ancep.blogspot.co.id/2012/07/tujuan-utama-kegiatan-pemasaran.html
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bisnisnya sehingga menjadi bisnis yang berkelanjutan seperti tujuan dari Pemasaran 

Syariah yang diberikan Hermawan dan juga Syakir Sula.  

  Tujuan dan fungsi pemasaran islami (syariah) Menurut Hermawan Kertajaya 

dan Muhammad Syakir Sula adalah memberikan dua tujuan utama dari Marketing 

Syariah atau Pemasaran Syariah, yaitu: 

1. Me-marketing-kan Syariah dimana perusahaan yang pengelolaannya 

berlandaskan syariah Islam dituntut untuk bisa bekerja dan bersikap 

profesional dalam dunia bisnis. Juga dibutuhkan suatu program pemasaran 

yang komprehensif mengenai nilai dan value dari produk-produk syariah agar 

dapat diterima dengan baik, sehingga tingkat pemahaman masyarakat yang 

masih memandang rendah terhadap perbedaaan yang ditawarkan oleh 

perusahaan yang berbasiskan islami. 

2. Me-marketing-kan dengan mensyariahkan marketing, adalah sebuah teknik 

pemasaran tidak akan serta merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan 

pribadi saja tetapi juga karena usaha untuk menciptakan dan menawarkan 

bahkan dapat merubah suatu nilai kepada para penguasa utamanya (Allah 

Swt, konsumen, karyawan, pemegang saham). Sehingga usaha tersebut dapat 

menjaga keseimbangan laju bisnisnya dan menjadi bisnis yang berkelanjutan 

yang sessuai dengan konsep Islami atau Syariah.
28

 

 

                                                           
28

http://digilib.uinsby.ac.id/7915/4/bab%202.pdf ( diakses tanggal 10 Oktober 2016) 

http://digilib.uinsby.ac.id/7915/4/bab%202.pdf
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BAB III 

PROFIL BUTIK CALISTA 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia memerlukan kebutuhan 

Sandang, Pangan, Papan. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan sandang yang juga 

bearti pakaian adalah salah satu yang sangat dibutuhkan manusia. Dimana pada saat 

ini telah terdapat banyak sekali pedagang pakaian yang membuka butik busana 

muslim. Tidak hanya butik pakaian biasa sekarang ini juga telah banyak terdapat 

Butik untuk kaum muslimah yang tersedia dengan berbagai mode. 

 Dengan seperti ini, fenomena yang ada adalah semakin banyak pengusaha 

dibidang busana muslim. Seperti yang diketahui bahwa indonesia adalah penduduk 

yang mayoritas beragama Islam. Dan semakin tingginya minat para kaum muslimah 

tanah air untuk memaki hijab dengan  membuat permintaan akan model-model hijab 

terbaru semakin tinggi.  

 Para perancang pun bermunculan untuk memenuhi permintaan para kaum 

muslimah tersebut. Perancang muda pun bermunculan demi memenuhi permintaan 

yang ada. Meraka berlomba-lomba untuk menghadirkan model-model hijab yang , 

terbaru namun masih tetap tampil syar’i. Semakin maju dunia teknologi semakin 

membuat semakin banyak kreaktifitas anak negri dalam memproduksi kerudung, 

hijab, gamis, atau busana muslim lainnya dengan karakter yang kuat serta kualitas 

yang bagus dan baik. Sama halnya dengan salah satu butik busana muslim Calista ini 
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yang menghadirkan berbagai macam variasi yang menarik dalam menghadirkan 

produk-produknya. 

 Butik Calista adalah Butik yang hadir dengan Konsep Casual masa kini, dimana 

cara fashion yang seperti inilah yang disukai kaum hawa. Calista adalah salah satu 

butik yang berdiri sudah lama terhitung dari tahun 1998 tepatnya tanggal 30 Oktober. 

Dimana pada saat itu sang Pemilik yaitu Hj.Ety Marita masih berstatus anak kuliahan 

atau mahasiswi di semester akhir. Jiwa bisnis Hj.Ety Marita sangat kuat sehingga saat 

beliau masih berkuliah ia sudah mampu berwirausaha sendiri. 

 Berawal dari hobby dibidang Fashion Muslimah membuat sang pemilik Hj Ety 

Marita memberanikan diri untuk membuka butik muslimah. Dengan mengumpulkan 

modal sendiri melalui tabungan uang saku saat itu Hj Ety telah mampu mendirikan 

Butik pertamanya di Ruko Cendana tepatnya di Jalan Cendana yang terletak di 

Belakang Hotel Cendana KM 3.5 Palembang. 

 Butik yang berdiri di Ruko Cendana itu menyediakan Busana Muslimah yang 

berasal dari Desainer yang ada di Kota Palembang maupun luar kota Palembang. 

Butik pertama ini diperuntukan untuk kalangan menegah keatas atau disebut 

HighClass. Tepat saat salah satu Mall di kota Palembang resmi di buka yaitu 

Palembang Square pada tahun 2004, Hj Ety mencoba peruntungan untuk membuka 

Butik Calista cabang Palembang Square. 

 Di Palembang Square ternyata butik Calista sangat maju pesat, disukai, digemari 

dan menjadi favorit konsumen. Dan Hj Ety telah mampu membeli lapak tersendiri 



39 
 

 
 

yang berada di Palembang Square Mall. Lalu setahun berikutnya sang pemilik butik 

hijrah ke kota Bandung mengikuti Sang suami namun pada saat beliau meninggalkan 

butik dengan karyawan dan kurang control sehingga membuat butik Calista sempat 

terpuruk rugi. Lalu kemudian 2007 H Ety kembali ke Palembang dan mencoba meniti 

kembali usahanya yang runtuh dan memulai lagi dari awal. Lalu benar tahun 2009 

keadaan kembali membaik dan terus membaik hingga tahun 2013 Calista berhasil 

membuka satu cabang lagi yang berlokasi di PsX Palembang yang berada di satu 

wilayah Palembang Square dan bisa menjalankan ibadah Haji. 

 Butik yang berdasarkan dari saham sendiri itu terus maju. Terutama butik cabang 

di Psx yang pendapatannya lebih besar daripada butik utama. Walaupun status butik 

di Psx berstatus sewa. Produk yang ada diButik Calista awalnya barasal dari Jakarta, 

Bandung dan Bangkok ( Thailand) dan mulai di tahun 2013 Calista telah berhasil 

membuat Brand tersendiri bermerk CALISTA yang kerjasama dengan konveksi di 

Jakarta. Dan telah 2 tahun berturut-turut Calista selalu diikutsertakan di Pameran 

Fashion yaitu Palembang Fashion Week di tahun 2015 dan 2016. 

  Hj Ety Marita Menuturkan pula Asal nama Calista itu berdasarkan saat beliau 

pergi ke Kota Bandung saat Kuliah dan ada salah satu Cafe di Bandung bernama 

Calista yang mana pula dalam bahasa Sangsekerta Calista berarti Unik dan Cantik. 

Sesuai dengan keinginan beliau yang ingin memiliki butik dengan nama Calista. 

Begitu senangnya beliau dengan nama Calista itu sehingga membuat ia memberikan 
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nama Anak keduanya Calista.
29

 Hj Ety pun selaku pemilik butik telah menganggap 

para karyawannya sebagai keluarga sendiri. Dan beliau pun selalu memapresiasikan 

kerja karyawannya dengan memberikan hak liburan. Sudah 4 tahun berturut-turut 

karyawan  butik Calista diberikan Liburan diantaranya dengan tujuan ,Malaysia, 

Jakarta, Bandung dan Jogyakarta. 

 

B. Keberadaan Lokasi Butik Calista 

 Pemilihan lokasi yang berada dipusat perbelanjaan ini mudah untuk dilihat 

bahkan dijangkau oleh para calon konsumen. Ini merupakan salah satu cara promosi 

yang termasuk dalam Strategi dari Butik Calista ini dalam memperkenalkan butiknya 

tersebut ke calon pelanggan/konsumen. 

 Pemilihan lokasi di tempat yang dianggap strategis oleh pemilik butik Calista 

Palembang, memang salah satu cara yang baik untuk mempromosikan butik Calista 

ini. Terletak di jalur strategis tepat di Mall Palembang Square lantai 2 dan Psx yang  

Sangat mudah diakses oleh semua orang. 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Wawancara dengan Hj Ety Marita, Selaku Pemilik Butik. Tanggal 13 Januari 2017 
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C. Visi dan Misi Butik Calista 

1. Visi dan Misi 

a. VISI Butik Calista 

 Menjadi Butik Busana Muslim yang menyediakan busana Muslim 

yang berkualitas,Trendi, modern namun tetap dengan harga yang bisa 

dijangkau semua kalangan masyarakat. 

b. MISI Butik Calista 

 Menyediakan busana muslim, dan perlengkapan kaum muslim dan 

muslimah dengan harga yang terjangkau. 

 Menjadikan teladan bagi usaha-usaha busana muslim lainnya. 

 Meningkatkan kinerja profesionalisme sesuai dengan ajaran al-Qur’an 

dan al-Sunnah. 

2. Sasaran dan Tujuan 

a. Sasaran 

 Untuk seluruh masyarakat muslim- muslimah 

 Untuk pelajar-pelajar di SD/MI. SMP/MTs, SMA/SMK/MA. 

 Untuk semua kalangan. 

b. Tujuan 

 Mencari keuntungan/profit yang halal dan barokah 

 Melakukan usaha pedagangan busana muslim sesuai dengan ajaran di 

dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. 



42 
 

 
 

 Melakukan dakwah melalui usaha busana seperti ini. 

 Dengan demikian sudah terlihat jelas bahwasanya butik Calista tidak hanya 

mementingkan kehidupan duniawi saja, tetapi juga untuk kepentingan akhirat sesuai 

dengan ajaran Islam agar keseimbangan hidup di dunia dan akhirat berlaku dalam 

konsep Ekonomi Islam. 

 

D. Struktur Organisasi Butik Calista 

Organisasi adalah kumpulan dari banyak orang yang bekerjasama untuk mencapai 

suatu tujuan. Suatu organisasi termasuk Butik Calista juga memerlukan suatu struktur 

organisasi yang baik untuk mempermudah pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab yang jelas dan sistematis. 

Penentuan struktur organisasi di butik Calista ini sangat penting untuk 

memperjelas dan mempertegas jika digambarkan dalam suatu bagan organisasi. Jadi 

dengan adanya struktur organisasi akan menjadi lebih jelas letak suatu tanggung 

jawab dari masing-masing bagian dan sekaligus dapat mengetahui tugas-tugas yang 

telah dibebankan pada diri dari setiap pegawai. Dimana struktur organisasi ini sudah 

jelas. Dengan memiliki 5 karyawan ini membuat sang pemilik lebih mudah karena 

beliau hanya mengontrol keuangan. 

Bentuk usaha ini adalah usaha perusahaan. Dimana struktur organisasi ini sudah 

jelas. Sehingga untuk struktur organisasi jabatan dan lainnya ada anggotanya, yaitu: 
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Tabel 2.1 

Jabatan dan Anggota Butik Calista 

 

No. Jabatan Nama 

1. Pemilik Butik Hj. Ety Marita 

2. Mobile Store Rika 

3. Model Chieka dan Dilla 

4. Kasir Lela 

5. Pramuniaga Desi,Tini dan Fella 

 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Butik Calista adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Pemilik Butik 

(Owner) 

Mobile Store 

Pramuniaga Kasir 

Model 
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Sumber : Dokumentasi Butik Calista Palembang 

 Dalam suatu Organisasi perlu adanya pembagian tugas dari masing-masing 

karyawan dengan tujuan agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan 

keahlian dan kemampuan masing-masing. Pembagian tugas di butik Calista adalah 

sebagai berikut : 

A. Pemilik Butik 

1. Mengaudit laporan keuangan Butik  

2. Membuat kebijakan butik dan Penanggung jawab usaha 

3. Memantau perkembangan usaha 

4. Mengatur administrasi butik ( Keuangan, kepegawaian, penjualan, dan 

pembelian) 

5. Mengangkat dan memberhentikan pegawai 

6. Mengecek laporan keuangan 

 

B. Mobile Store 

1. Membantu pemilik Butik untuk mengawasi pelaksanaan harian 

2. Menjalankan aktifitas yang berkaitan dengan butik (seperti Bazzar) 

3. Membantu kepala butik dalam mengatur administrasi 

4. Bersama pemilik butik membuat kebijakan di butik 

5. Membantu mengecek laporan keuangan bersama kepala butik 

 

C. Models 

1. Bertugas untuk membantu Mempromosikan Butik 

2. Menjadi Brand Ambassadors Butik  
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D. Kasir 

1. Melayani pembayaran pembelian produk 

2. Menginput barang yang sudah masuk 

3. Membuat laporan keuangan harian 

E. Pramuniaga 

1. Melaksanakan display barang 

2. Mengontrol barang yang baik maupun yang rusak 

3. Membantu pelanggan dalam kegiatan pembelian 

4. Menjaga barang dari tindakan yang merugikan butik 

5. Menjaga kebersihan toko 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Strategi Pemasaran Islami Butik Calista 

Secara umum, strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari 

sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Sondang P. Siagan bahwa 

dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi dan ide-ide 

pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan hanya saja 

aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang rnenerapkannya, karena dalam 

arti yang sesungguhnya, manajemen puncak memang terlibat dalam satu bentuk 

"peperangan" tertentu. 

Dengan demikian strategi pemasaran dalam sebuah perusahaan tidak dapat 

dilakukan hanya sekali proses saja, namun butuh proses panjang untuk membuat 

strategi pemasaran yang sesuai dengan perusahaan tersebut.
30

 Hal yang paling 

mendasar dan diperlukan dalam strategi pemasaran adalah bagaimana cara dan upaya 

untuk menarik minat masyarakat/calon konsumen agar mau berbelanja agar dapat 

bertahan ataupun menambah jumlah pembeli/konsumen di tempat tersebut. 

 Dalam melakukan suatu kegiatan usahanya, seperti butik Calista ini pun telah 

mempunyai dan menerapkan strategi pemasaran dengan menyesuaikan potensi di 

                                                           
30

Sumber dari butik Calista Palembang , Wawancara dengan Pemilik butik Calista Hj Ety       

Marita , tanggal 13 Januari  2017 
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pasar daerah tersebut. Adapun strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh butik 

Calista adalah sebagai berikut: 

Dengan demikian strategi pemasaran dalam sebuah perusahaan tidak dapat 

dilakukan hanya sekali proses saja, namun butuh proses panjang untuk membuat 

strategi pemasaran yang sesuai dengan perusahaan tersebut.
31

 Hal yang paling 

mendasar dan diperlukan dalam strategi pemasaran adalah bagaimana cara dan upaya 

untuk menarik minat masyarakat/calon konsumen agar mau berbelanja agar dapat 

bertahan ataupun menambah jumlah pembeli/konsumen di tempat tersebut. 

 Melakukan kegiatan Promosi. Promosi yang dilakukan oleh butik Calista yaitu 

dengan cara membuat spanduk, pemberian bonus/diskon pada bulan-bulan tertentu 

dan akhir tahun serta ikut dalam Palembang Fashion Week. 

 Pelayanan prima, dalam hal ini pramuniaga yang bersikap dengan ramah dan siap 

dalam memberikan pelayanan yang terbaik dengan sesuai konsep 7S, yaitu: Salam, 

Senyum, Sapa, Sopan, Santun, Siap dan Siaga. Serta SDM yang bermutu, sehingga 

potensi pelayanan sangat diutamakan.  

 Butik Calista merupakan usaha yang bergerak didalam bidang perdagangan 

busana muslimah yang modern, sehingga dalam usaha butik Calista tersebut telah 

menjual beragam jenis macam busana untuk kaum muslimah. 

                                                           
31

Sumber dari butik Calista Palembang , Wawancara dengan Pemilik butik Calista Hj Ety       

Marita , tanggal 13 Januari  2017 
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 Untuk harga produk dari butik Calista disesuaikan dengan pasar target. Butik 

yang konsen dengan Produk Shirt, Celana, Kemeja, Gamis, Hijab dan Aksesoris yang 

tentunya bergaya Modern namun tetap Syar’i. Produk yang berasal dari Brand 

tersendiri menjadi incaran para calon konsumen. 

 Dengan harga yang diperuntukan untuk kalangan menegah kebawah sangat 

mudah dijangkau semua kalangan membuat butik ini semakin maju. Berikut daftar 

harga Produk butik Calista: 

Tabel 3.1 

Daftar harga Produk butik Calista : 

No. Jenis Barang Harga 

1. Shirt Rp.90.000- Rp.350.000 

2. Celana Rp.150.000- Rp.450.000 

3. Gamis Rp.150.000- Rp.800.000 

4. Kemeja Rp.150.000- Rp.350.000 

5. Hijab Rp.50.000- Rp.120.000 

6. Aksesoris Rp.70.000- Rp.300.000 

 

Strategi pemasaran butik Calista akan dianalisa berdasarkan (empat) variabel 

dalam bauran pemasaran (marketing mix) dan berdasarkan dengan sifat Nabi 

Muhammad SWT,yaitu; 
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1. Product 

Product adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan 

konsumen
32

. Sesuai dengan sifat Nabi Muhammad SWT dalam berbisnis yaitu : 

a) Shiddiq (Jujur atau Benar ) : Dimana sifat Shiddiq ini sangat dibutuhkan 

karena product yang akan dipasarkan itu haruslah berdasarkan kejujuran, 

Product itu harus benar-benar barang baru, dan bersifat halal untuk digunakan. 

Produk dengan kualitas yang baik butik Calista selalu menyediakan barang-

barang yang lebih banyak varian pilihan produk  dari toko lainnya namun 

tetap memberikan jaminan kualitas yang terjamin serta menguntungkan bagi 

konsumen. Dan selalu berlaku jujur pada setiap produk yang ada. Seperti 

firman Allah dalam QS.An-Nisa’:29 

 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ أَْن َتُكوَن ِِتَاَرًة َعْن  ِإنَّ  ۚۚتَوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم  ۚۚتتَ رَاٍض ِمْنُكْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

Yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlakuatas dasar suka sama suka diantara kam. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh, Alah Maha 

Penyayang kepadamu
33

. 

 

                                                           
32

www.kajianpustaka.com 
33

 Surah An-Nisa’: 29 
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b) Amanah (Dapat di Percaya) : Product haruslah benar-benar dapat dipercaya 

aman untuk digunakan oleh konsumen. Product yang dipercaya bahwa 

product itu asli baru dibuat bukan barang lama. Dan juga dibutik Calista ini 

dapat mencoba product itu terlebih dahulu sebelum mencoba. 

c) Fathanah (Cerdas) : Cerdas / Fathanah dalam artian product tersebut banyak 

kreaktifitas dan inovasi yang bisa membuat berbeda dari butik lainnya namun 

tetap syar’i. 

d) Tabliqh ( Komunikatif) : Produk yang ditawarkan oleh butik Calista dapat 

menunjukkan bahwa melalui produk, butik Calista dapat menarik perhatian 

konsumen dan bertanggung jawab atas kualitas dari produknya sendiri . 

 

2. Place (Saluran Distribusi) 

Place/saluran distribusi merupakan serangkaian organisasi yang saling tergantung 

yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk  

digunakan atau dikonsumsi
34

. Berdasarkan sifat Nabi Muhammad SAW dalam 

berbisnis yaitu: 

a) Shiddiq ( Jujur/ Benar) : Pemilihan lokasi butik Calista adalah. dalam saluran 

distribusi ini butik Calista menyediakan tempat yang bersih, luas, dingin 

untuk kenyamanan bagi para konsumennya dan benar bersifat jujur yang 

memberikan kenyaman pada tempat .  

                                                           
34

 Tutorialkuliah.blogspot.co.id (diakses tanggal 2 November 2016) 
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b) Amanah (dapat dipercaya) : Butik Calista merupakan salah satu butik yang 

menyediakan tempat yang nyaman dan dapat dipercaya keamanannya di butik 

Calista. Pelayanan yang prima juga diutamakan di butik Calista ini sesuai 

konsep 7S, yaitu: Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun, Siap dan Siaga. 

c) Fathanah ( Cerdas) : Cerdas dalam artian di Tempat (Place) ialah dimana 

pemilik butik cerdas dalam menentukan tempat yang strategis sehingga dapat 

dilihat dan dikunjungi oleh calon konsumen. 

d) Tabliqh ( Komunikatif) : Dalam mencari Tempat ( Place) pemilik butik 

bersikap komunikatif sehingga bisa mendapatkan tempat yang strategis. Butik 

Calista mendesain butik layaknya nyaman seperti rumah sendiri, mengutip 

kata mutiara berikut ini : Tempat yang paling kita cintai adalah rumah, rumah 

dimana kaki kita bisa saja meninggalkannya, tapi hati kita tak bisa 

melupakannya. Ini bermaksud agar konsumen yang belanja di butik Calista 

akan selalu kembali berbelanja di butik Calista. 

3. Promotion (promosi) 

Pemasaran perlu lebih dari sekedar pengembangan produk, penetapan harga dan 

membuat produk yang ditawarkan dapat dijangkau oleh konsumen. Pemberian 

informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan tersebut melalui kegiatan 

promosi. Berdasarkan Sifat Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis adalah : 

 

a) Siddiq ( Jujur, Benar ) : Pemberian informasi mengenai produk atau jasa yang 

ditawarkan tersebut secara jujur melalui kegiatan promosi. Salah satunya 
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dengan cara memancing konsumen melalui kegiatan pameran, Fashion Show 

ataupun Bazzar . Sikap siddiq yang diterapkan dibutik Calista ini merupakan 

benar – benar menjelaskan bahwa product dari butik Calista adalah product 

yang baik dan berkualitas.  

b) Amanah ( Dapat dipercaya) : Promosi yang berdasarkan dari sikap jujur 

(siddiq) inilah yang dapat dipercaya oleh para calon konsumen butik Calista. 

Karena butik Calista mempromosikan productnya dengan cara yang jujur dan 

dapat dipercaya tanpa menjelek-jelekkan produk lainnya. Seperti kata mutiara 

ini yang melukiskan bahwa promosi itu harus terpercaya dan kreaktif : Cara 

terbaik untuk memasarkan sesuatu adalah “tidak ada”. Karena setiap hal 

membutuhkan cara pemasaran yang berbeda-beda. Sebuah metode menjadi 

paling baik dilakukan pada produk tertentu, tapi paling buruk jika dilakukan 

di produk yang lain
35

.  

c) Fathanah ( Cerdas ) : Cerdas dalam membaca situasi target pasar dan mencari 

celah agar promosi butik Calista ini bisa berbeda dari promosi butik lainnya. 

d) Tabligh ( Komunikatif ) : Promosi yang Komunikatif dapat membuat para 

calon konsumen antusias dengan promosi itu tersebut. Komunikatif disini 

dimaksudkan agar antara penjual dan calon pembeli jelas mengetahui product 

itu. 

 

                                                           
35

 http://www.bijakkata.com/2013/08/Kumpulan-kata-kata-mutiara-bijak-Tentang-Promosi-

Pemasaran-Marketing.html 

http://www.bijakkata.com/2013/08/Kumpulan-kata-kata-mutiara-bijak-Tentang-Promosi-
http://www.bijakkata.com/2013/08/Kumpulan-kata-kata-mutiara-bijak-Tentang-Promosi-
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4. Price (harga) 

Harga merupakan satuan ukur mengenai mutu suatu produk, harga atau jumlah 

uang (kemungkinan ditambah barang) yang dibutuhkan oleh untuk memperoleh 

kombinasi barang dan pelayanan yang menyertai. Berdasarkan sifat Nabi Muhammad 

SAW dalam berbisnis adalah : 

a) Siddiq ( Jujur, Benar) : Dalam penetapan harga sebuah product butik Calista 

berdasarkan kejujuran, dimana kejujuran itu bearti bahwa benar – benar harga 

apa adanya , harga yang sesuai dengan mutu satu product yang akan di buat. 

Tanpa saling merugikan antara konsumen dan pemilik butik calista sesuai 

dengan kata bijak berikut : Para pelanggan berkata “kami juga manusia”. 

Jika anda mendapat untung dari transaksi ini, maka kami juga ingin 

merasakan untung dari transaksi ini. 
36

 

b) Amanah ( Dapat Dipercaya) : Amanah atau dapat dipercaya itu bearti karena 

harga yang diterapkan pada satu product benar sesuai mutu product itu sendiri 

sehingga ini dapat dipercaya oeh calon konsumen. 

c) Fathanah ( Cerdas ) : Sang pemilik butik Calista bersifat Cerdas dalam 

menentukan suatu product terhadap harga, yang disesuaikan dengan mutu dan 

kualitas dari barang itu sendiri. Tanpa merugikan para konsumen 

                                                           
36

  http://www.bijakkata.com/2013/08/Kumpulan-kata-kata-mutiara-bijak-Tentang-Promosi-

Pemasaran-Marketing.html 

http://www.bijakkata.com/2013/08/Kumpulan-kata-kata-mutiara-bijak-Tentang-Promosi-
http://www.bijakkata.com/2013/08/Kumpulan-kata-kata-mutiara-bijak-Tentang-Promosi-
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d) Tabligh ( Komunikatif ) : Butik Calista dalam menentukan harga bersifat 

komunikatif. Itu karena kombinasi dari product dan pelayanan yang di berikan 

butik Calista terhadap Konsumennya. 

       Dengan menggunakan strategi pemasaran Islami butik Calista telah mampu 

meningkatkan dan mengembangkan penjualannya dalam beberapa tahun teakhir ini. 

Ditambah saat butik Calista membuka Cabang lagi peningkatan penjualan semakin 

maju dan pesat. Namun tetap dalam usaha pasti akan terjadi pasang surut penjualan. 

Berikut laporan penjualan butik Calista dalam 3 tahun teakhir periode 2014 – 2016. 

Tabel 4.1 

Laporan Penjualan Butik Calista Periode 2014-2016 

No. Tahun Penjualan Pertumbuhan 

1. 2014 230.000.000  - 

2. 2015 250.000.000 20.000.000 

3. 2016 192.000.000 -58.000.000 

 

Sumber : Laporan keuangan butik Calista 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil penjualan butik Calista dari 

rata-rata tahun periode 2014-2016 , di 3 tahun teakhir telah mengalami peningkatan di 

tahun 2014- 2015. Namun pada tahun 2015-2016 butik Calista mengalami Penurunan 

penjualan. Hj Ety mengatakan bahwa mulai dari tahun 2010- 2015 bisa dikatakan 

penjualan selalu mengalami peningkatan. Yang terbesar peningkatan penjualan itu 

terjadi di tahun 2013. Dan penurunan penjualan pada tahun 2016 jelas saja membuat 
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Hj Ety khawatir. Namun Hj Ety selalu berusaha untuk tetap mempertahankan 

Eksistensi butik Calista. Karena menurut beliau naik turunnya suatu usaha adalah 

salah satu ujian dan resiko seorang pengusaha. 

Strategi pemasaran Butik Calista ditinjau dari perspektif strategi pemasaran 

Islami, maka walaupun Butik Calista menerapkan teori dan konsep strategi 

pemasaran konvensional, namun ternyata menerapkan juga strategi pemasaran Islami 

yang terdiri dari pertama, karakteristik pemasaran Islami; kedua, etika bisnis Islami; 

ketiga, mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW. 

1. Pertama. karakteristik pemasaran Islami yang diterapkan Butik Calista adalah 

1) Ketuhanan, Pemilik Butik Hj Ety Marita memberi penjelasan pada peneliti: 

“Butik Calista dalam menjalankan usahanya memiliki karakteristik yang 

Islami, yaitu tidak hanya melihat segi ke duniaan saja, tapi juga kita selalu 

ingat pada Tuhan bahwa setiap orang yang menjalankan usahanya sah-sah saja 

menggunakan berbagai strategi pemasaran tapi harus di ingat peraturan Tuhan 

tidak boleh diabaikan”
37

.  

 

Keterangan Hj Ety Marita menunjukkan bahwa Theistis atau ketuhanan atau 

rabbaniyah adalah satu keyakinan yang bulat, bahwa semua gerak-gerik manusia 

selalu berada di bawah pengawasan Allah SWT. Oleh sebab itu, semua insan harus 

berperilaku sebaik mungkin, tidak berperilaku licik, suka menipu, mencuri milik 

orang lain suka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan sebagainya. 

Sehingga dapat mencegah perbuatan-perbuatan tercela dalam dunia bisnis. 

2) Etis (akhlak) 

                                                           
37

 Wawancara dengan Hj Ety Marita Pemilik Butik Calista tanggal 13 Januari 2017 
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Saudara Rika  selaku Mobile store di butik Calista menuturkan: 

“Dibutik Calista semoga bermanfaat, bagi saya pribadi dan segenap karyawan di 

sini harus menanamkan nilai-nilai akhlak alkarimah. Kuncinya adalah akhlak 

karena Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi adalah untuk 

menyempurnakan akhlak. Nah semoga butik Calista dapat memberi sumbangsih 

akhlak, khususnya pada kaum wanita untuk menutup auratnya melalui busana 

muslim.”
38

 

 

Penuturan Saudara Rika selaku Mobile store di butik Calista mengisyaratkan, etis 

atau akhlaqiah artinya semua perilaku berjalan di atas norma etika yang berlaku 

umum. Etika adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata yang sebenarnya, tidak 

bisa dibohongi. Oleh sebab itu, hal ini menjadi panduan para marketer Islami selalu 

memelihara setiap tutur kata, perilaku dalam berhubungan bisnis dengan siapa saja, 

konsumen, penyalur, butik, pemasok ataupun saingannya. 

3) Realitis 

Realistis atau al-waqiiyyah yang artinya sesuai dengan kenyataan, jangan 

mengada-ada apalagi yang menjurus kepada kebohongan. Semua transaksi yang 

dilakukan harus berlandasan pada realita. Semua tindakan penuh dengan kejujuran. 

Bahkan ajaran Rasulullah Saw. tentang sifat realistis ini ialah jika anda menjual 

barang ada cacatnya, makakatakan kepada calon pembeli, bahwa barang ini ada 

sedikit cacat. Demikian mulianya ajaran Rasulullah Saw. Sangat realistis, jangan 

sekali-kali mengelabui orang, ini harus diikuti oleh umatnya. 

 

                                                           
38

 Wawancara dengan saudara Rika selaku mobile store butik Calista , Tanggal 13 Januari 

2017 
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4) Humanistis 

Humanistis atau al-insaniyah yang artinya berperikemanusiaan, hormat 

menghormati sesama. Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik. 

Jangan sampai kegiatan pemasaran malah sebaliknya merusak tatanan hidup di 

masyarakat, menjadikan kehidupan bermasyarakat terganggu. Juga dari segi pemasar 

sendiri, jangan sampai menjadi manusia serakah, mau menguasai segalanya, 

menindas dan merugikanorang lain. 

Apa yang telah diutarakan di atas menunjukkan bahwa butik Calista telah 

menerapkan karakteristik pemasaran Islami yang terdiri dari pertama, Ketuhanan; 

kedua, etis (akhlak); ketiga, realistis, keempat, humanistis. Hal ini sesuai dengan teori 

Kertajaya yang dikutip oleh Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa 

karakteristik pemasaran Islami terdiri dari beberapa unsur yaitu ketuhanan, etis, 

realistis, dan humanistis.
39

 

2. Kedua, etika bisnis Islami yang diterapkan oleh butik Calista . Peneliti mendapat 

keterangan dari Pramuniaga butik Calista :  

“Strategi pemasaran butik Calista berlandaskan pada bisnis Islami. Kita sangat 

mengedepankan adanya konsep rahmat dan ridha, baik dari penjual pembeli, 

sampai dari Allah SWT. Dengan demikian, aktivitas pemasaran harus didasari 

pada etika. Etika pemasaran dalam hubungannya dengan produk yaitu Produk 

yang halal dan thoyyib, Produk yang berguna dan dibutuhkan, produk yang 

berpotensi ekonomi, produk yang bernilai tambah yang tinggi, dan produk yang 

dapat memuaskan masyarakat”
40

. 

                                                           
39

Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan 

Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer, Bandung: Alfabeta, hlm. 350. 
40

 Wawancara dengan Saudara Desi, Fella Dan Tini, selaku Pramuniaga Butik Calista Tanggal   

14 Januari 2016 
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3. Ketiga, mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW yang diterapkan 

butik Calista. Mengacu pada Nabi Muhammad SAW sebagai pemasar Islami. 

Oleh karena itu butik ini menggunakan segmentasi dan tergeting yang 

dipraktikkan Nabi Muhammad SAW tatkala ia berdagang ke negara Syam. 

Dengan demikian butik Calista telah menerapkan praktik pemasaran Nabi Muhammad 

SAW. Yang berlaku Sifat Nabi Muhammad SWT  Siddiq , Amanah , Fatanah, dan 

Tabliqh. Tanpa merugikan , menyurangi konsumen ataupun Pesaing.  

 

B. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pemasaran Islami Butik Calista 

Sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa setiap usaha/perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan pemasaran dan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan 

pastilah tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sisi lain pasti selalu ada 

halangan dan rintangan serta badai yang menerpa. Hal demikian pulalah yang 

nampaknya juga terdapat pada kegiatan pemasaran Islami oleh Calista. 

Dengan demikian perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor 

strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang 

ada pada saat ini.  Faktor yang mempengaruhi tersebut meliputi kondisi, situasi, 

keadaan, dan peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berada di sekitar 

usaha/perusahaan yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan 

usaha/perusahaan. 
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Setiap usaha pasti memiliki faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan 

pemasarannya, begitu juga dengan butik Calista , adapun faktor pendorong dan 

penghambat dalam pemasaran di butik Calista adalah sebagai berikut: 

 Kelebihan dalam Pemasaran Butik Calista 

a) Kemudahan dalam akses penjualan dan pembelian barang 

Berada ditengah Pusat perbelanjaan semakin membuat akses penjualan dan 

pembelian dipermudah. 

b) Kemudahan dalam terlihat  

Salah satu keuntungan bagi Butik Calista karena terletak di pusata Perelanjaan 

yang ramai akan pengunjung yang memudahkan akses bagi pembeli untuk 

melihat butik tersebut. Dengan adanya poster yang besar di depan butiknya 

maka semakin mempermudah menarik para calon konsumen untuk datang ke 

butik Calista karena dapat dilihat dari jauh. 

c) Menjual Produk dengan Design yang Menarik  

Keuntungan lain butik Calista karena menggunakan Strategi Islami adalah 

disukai para konsumen karena butik menerapkan ajaran nabi Muhammad 

SAW. Yang menyediakan product modern namun tetap syar’i sesuai dengan 

design yang menarik perhatian konsumen. 

 

 

 



60 
 

 
 

 Kekurangan Dalam Pemasaran Butik Calista    

a) Menyediakan Produk yang minim 

Salah satu kekurangan yang ada Butik Calista adalah mengenai persediaan 

Produk. Produk yang ada disediakan di Butik Calista adalah produk yang 

persediaan minim karena inilah sering membuat konsumen merasa kurang 

puas.  

b) Kurang Adanya Potongan harga atau Diskon terhadap Konsumen 

Setiap konsumen pastinya ingin membeli produk yang terdapat potongan 

harga. Namun yang ada di butik Calista kurang adanya promosi mengenai 

potongan harga atau diskon. Itulah juga merupakan salah satu kekurangan 

butik Calista. 

c) Tidak membuka untuk peluang sebagai agen resaller 

Dapat dikatakan bahwa butik Calista adalah butik yang cukup besar di kota 

Palembang ,sehingga konsumen maupun pelanggan tertarik untuk membeli 

produk butik Calista. Tak jarang terkadang konsumen ingin menjadi seorang  

agen resaller dari Butik Calista. Namun di butik Calista tidak menerima 

ataupun membuka kesempatan untuk konsumen menjadi sebagai seorang agen 

resaller butik Calista. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan temuan-temuan di atas sebagaimana penulis paparkan, maka 

penulis bisa menarik beberapa kesimpulan: 

1. Ditinjau dari perspektif strategi pemasaran Islami, Butik Calista telah sesuai 

menerapkan teori dan konsep strategi pemasaran Islami dan telah menjalankan 

konten Islami yang terdiri atas tiga hal pokok pertama,penerapan karakteristik 

pemasaran Islami; kedua, penerapan etika bisnis Islami;ketiga, mencontoh 

praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sifat Nabi Muhammad 

SAW yaitu : Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh. 

2. Adapun Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Strategi Pemasaran Islami yang 

ada di Butik Calista ialah : 

a. Kelebihannya adalah : 

1. Kemudahan dalam Akses Penjualan dan Pembelian Produk 

2. Kemudahan dalam Terlihat  

3. Menjual Produk yang muslimah dengan design yang Menarik. 

b. Kekurangannya adalah : 

1. Menyediakan Stock produk yang minim 

2. Kurang adanya potongan harga atau diskon terhadap pelanggan 

3. Tidak membuka peluang untuk menjadi agen. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis maka saran- saran yang dapat 

penulis berikan yaitu bagi Butik Calista hendaknya selalu meningkatkan kreatifitas 

dan inovasi  terbaru demi kemajuan butik Calista itu sendiri. Dan juga harus selalu 

menjaga eksistensi serta kesolid an Butik Calista. Memperbanyak jumlah produk 

yang lebih beragam serta tetap mengutamakan kualitas produk asli butik Calista, 

karena masyarakat Palembang telah banyak mengenal butik Calista ini sebagai salah 

satu butik Fashion yang trendy  , casual namun tetap Syar’i dan mengidolakan butik 

Calista tersebut. 
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Teks Wawancara 

 

Pemilik Butik 

1. Bagaimanakah sistem pemasaran yang diterapkan di Butik Calista ini? 

2. Bagaimanakah anda mempromosikan Butik Calista berserta produknya? 

3. Bagaimanakah Sejarah berdirinya Butik Calista? 

4. Bagaimanakah Penerapan Pemasaran Islami pada Butik Calista ini ? 

5. Bagaimanakah Kekurangan dan Kelebihan Butik Calista ? 

 

Mobile Store 

1. Bagaimanakah dengan peningkatan penjualan setiap tahunnya di Butik Calista ? 

2. Bagaimanakah dengan Harga – harga yang dijual di Butik Calista ? 

3. Bagaimanakah Penerapan nilai-nilai islam dalam pemasaran dan bagi pembeli ? 

 

Pramuniaga 

1. Apa yang anda rasakan antara perbedaan pemasaran Islami dan Konvensional? 

2. Bagaimana tanggapan anda mengenai minat konsumen terhadap butik Calista? 
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