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MOTTO

ۤ
ِ ِ ِ ِ َ وٰي َقوِم اَوفُوا الْ ِم ْكي
َّاس اَ ْشيَاءَ ُه ْم َوََل تَ ْعثَ ْوا
َ
ْ ْ َ
َ ال َوالْمْي َزا َن ِبلْق ْسط َوََل تَْب َخ ُسوا الن
ِ ِِف ْاَلَْر
ض ُم ْف ِس ِديْ َن

Artinya: “Dan syu‟aib berkata: hai kaumku cukuplah takaran dan timbangan dengan
adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak – hak mereka
dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat
kerusakan. (QS. Hud ayat 85)1

Terjemah Kemenag 2002, Al – Quran Surah Hud Ayat 85.

1
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ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGELOLAAN
DAN STRATEGI PEMASARAN UMKM ADILA SNACK
KOTA JAMBI
ABSTRAK
Etika bisnis Islam dalam pengelolaan dan strategi pemasaran UMKM Adila
Snack Kota Jambi dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengelola Adila Snack
mempersiapkan modal, melakukan manajemen bahan baku Adila Snack, melakukan
manajemen produksi Adila Snack, dan melakukan manajemen pemasaran,
pengelolaan usaha tersebut dilakukan dengan manajemen yang signifikan dan saling
melengkapi. Dampak pengelolaan UMKM Adila Snack Kota Jambi terhadap
masyarakat sekitar mempunyai dampak positif terhadap masyarakat sekitar yang ada.
Dampak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: pengelolaan Adila Snack dapat
menciptakan lapangan pekerjaan, usaha pengelolaan Adila Snack dapat mengurangi
jumlah pengangguran dan pengelolaan Adila Snack dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat di Kota Jambi. penelitian ini termasuk penelitian yang dilakukan
dilapangan dengan objek yang sebenarnya. sedangkan teknik pengumpulan data
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. hasil penelitian
menunjukkan bahwa UMKM Adila Snack Kota Jambi menggunakan strategi
pemasaran dengan strategi produk, strategi harga, strategi tempat, strategi promosi.
strategi pemasaran pada produk ditunjukan dengan adanya produk unggulan yaitu
berbagai macam snack yang di produk oleh UMKM Adila. penetapan harga yang
menyesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat Kota Jambi. tipe strategi
distribusi yang digunakan oleh UMKM Adila Snack Kota Jambi adalah strategi
secara langsung yaitu promosi dari mulut ke mulut konsumen yang datang ke toko
untuk berbelanja dan melakukan promosi di berbagai supermarket yang ada di kota
jambi. menurut etika bisnis islam dengan hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa
strategi pemasaran produk pada UMKM Adila Snack Kota Jambi sudah sesuai
dengan nilai – nilai dan prinsip etika bisnis islam yaitu Adl dan Takaful
Kata kunci: etika bisnis dan strategi pemasaran
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ISLAMIC BUSINESS ETHICS ANALYSIS FOR MANAGEMENT AND
MARKETING STRATEGIES UMKM ADILA SNACK JAMBI CITY
ABSTRACT
The Islamic business ethics of management and marketing strategies UMKM
Adila Snack, management of raw materials at Adila Snack, management of Adila
Snack production, and management of marketing, management of the business is
done with both significant and complementary management. The world bank‟s plan
to raise benchmark interest rate by 25 basis points to 8.25 percent, he said these
effects are among the following: For example, the government has been able to
reduce the amount of unemployment and the management of Adila Snack to increase
the income of people jambi city. This research includes research conducted in the
field with the actual object. while the data collection technique uses the method of
observation, interviews, and documentation. The results showed that SMEs Adila
Snack Jambi City used a marketing strategy with a product strategy, a price strategy,
a place strategy, and a promotion strategy. The product marketing strategy is
indicated by the presence of superior products, namely various kinds of snacks that
are produced by Adila MSMEs. pricing according to the purchasing power of the
people of Jambi City. The type of distribution strategy used by SMEs Adila Snack
Jambi City is a direct strategy, namely the promotion of word of mouth to consumers
who come to the store to shop and carry out promotions in various supermarkets in
the city of Jambi. according to Islamic business ethics with the results of the study
also concluded that the product marketing strategy at UMKM Adila Snack Jambi City
was in accordance with the values and principles of Islamic business ethics, namely
Adl and Takaful.
Keyword : Business Ethics and Marketing Strategy
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sistem syariah sebagai suatu sistem yang menerapkan prinsip-prinsip
ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang tertuang dalam fiqih
muamalah, telah diaplikasikan sedemikian rupa sehingga dapat berjalan seiring
dengan sistem ekonomi konvensional.2 Islam menawarkan etika berdagang yang
berkeadilan dengan berlandaskan pada keteladanan Rasulullah Saw dalam
berbisnis, baik pada waktu sebelum diangkat menjadi Rasul maupun setelah
menjadi Rasul. Al-Qur’an memberikan nilai dasar dan prinsip-prinsip umum
dalam melakukan bisnis.
Islam menuntunkan beberapa etika di antaranya: tidak boleh curang dalam
jual beli, tidak boleh menutupi cacat barang dagangan dari para pembeli,
menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kebaikan dan kekurangan barang yang
dia

jual, tidak boleh terlalu banyak bersumpah-walaupun sumpahnya benar-

dengan tujuan melariskan dagangannya. Karena terlalu sering menyebut nama
Allah pada jual beli atau pada hal-hal sepele menunjukkan kurangnya
pengagungan dia kepada Allah dam haramnya bersumpah dengan sumpah dusta,
hanya untuk melariskan dagangannya.

2

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2008), hlm. ix

1

2

Etika bisnis islam adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia
berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang
individu. etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan
kritis tentang nilai, norma, atau moralitas.3 Sedangkan menurut Muhammad Amin
Suma yang dimaksudkan dengan etika bisnis islam adalah konsep tentang usaha
ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar
dan salah menurut akhlak islam.4
Selain etika bisnis, strategi pemasaran juga sangat penting dilakukan untuk
memaksimalkan sebuah pengelolaan usaha. strategi pemasaran memiliki empat
indikator yaitu strategi harga, produk, lokasi dan promosi, stretagi pemasaran
yang tepat dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian. Dalam kajian
pemasaran, kegiatan strategi harga, produk, lokasi dan promosi yang efektif dan
efisien dapat dimasukkan sebagai konsep dalam bauran pemasaran. (Marketing
Mix).5 Bagi seorang muslim yang taat sudah seharusnya konsep marketing mix
dan etika bisnis deterapkan dalam semua bidang usaha bisnis. Strategi pemasaran
adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang
dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran

3

Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,
2004), hlm. 34
4
Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam
Cetakan Pertama, (Jakarta : Khola, Publishing, 2008), hlm. 293
5
Chairunisa Rahman, Strategi Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2013), hlm.11

3

yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai
tujuan-tujuan organisasi..
Selanjutnya perilaku bermuamalah manusia diatur berdasarkan aturan
agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun
iman dan rukun Islam, termasuk dalam mengatur strategi pemasaran. Bekerja
merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya. Sebagaimana
firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105 :

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu
kerjakan.6
Berdasarkan ayar tersebut dijelaskan bahwa integrasi yang Islami terdapat
beberapa hal yang perlu dipandang penting dalam bermuamalah yaitu: Islami dan
kerjasama: pandangan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, memahami konsep dasar
integrasi ekonomi Islamg dan identifikasi transaksi terlarang dalam integrasi
6

Q.S. At-Taubah, (9): 105

4

ekonomi Islam. Dengan mengikuti apa yang telah di ajarkan oleh Rasulullah
sebagai panutan umat muslim seluruh dunia, pebisnis akan mendapatkan
kedamaian dan syafaat dari Allah. Oleh karena itu, fungsi pokok memahami
pembauran

pemasaran

menurut

Islam

akan dapat

merealisasikan atau

menciptakan pencapaian kesempurnaan manusia dalam melakukan muamalah
melalui aktualisasi maqasid (tujuan), selain itu, mewujudkan sumber keadaan
manusia melalui penataan, pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam
yang sesuai dengan ajaran agama Islam, tanpa mengabaikan kebebasan
individual.
Salah satu bentuk usaha yang dikelola dengan menerapkan etika bisnis dan
juga menggunakan strategi pemasaran sehingga dapat memaksimalkan usaha,
salah satunya adalah bidang usaha UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
yang selanjutnya disebut UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki di kuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
ataupun usaha dasar yang memenuhi kriteria.7
Hal tersebut diperjelas bahwa usaha kecil dapat menimbulkan dampak
positif terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja, pengangguran, jumlah
kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi

7

Tulus Tambunan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Indonesia, (Jakarta: LP3ES,
2012), hlm. 12

5

pedesaan. Industri kecil dan menengah sebagai sifat usaha yang potensial dalam
penciptaan lapangan pekerjaan dirasakan perlu dikembangkan, khususnya di
daerah-daerah yang kurang disentuh oleh industri besar.8 Selanjutnya mengacu
pada jurnal penelitian Juliana, M. Faathir dan Sulthan yang menjelaskan bahwa
menurut Etika Bisnis Islam Strategi Pemasaran Produk Roti Mantao Toko Sinar
Terang Parepare adalah sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Etika Bisnis
Islam yaitu Adl, dan Takafu.9
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga mulai
dikembangkan di daerah-daerah yang keadaan ekonomi masih merayap, salah
satunya yaitu di Kota Jambi. Data tentang jenis Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) secara rinci berdasarkan rincian lapangan usaha di Kota
Jambi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1:
Keadaan UMKM Kota Jambi Tahun 2019
No

Rincian Lapangan Usaha

Skala Usaha

Jumlah Usaha

1

Pertanian

Kecil dan Menengah

245 Jenis usaha Pertanian

2

Kehutanan

Menengah

122 Jenis usaha kehutanan

3

Perikanan

Kecil dan Menengah

410 Usaha perikanan

4

Industri pengelolahan besar

Menengah

23 Industri pengolahan

5

Pengadaan listrik dan gas

Menengah

8 Pengadaan listrik

8

Putri Jamaika, I Wayan Subagirta, Sebastiana Viphindrartin, Analisis Faktor Yang
Mempengaruhi Pengusaha Mebel Di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, (Universitas
Jember, 2014). hlm.2
9
Juliana, M. Faathir dan Sulthan, Implementasi Etika Bisnis Islam pelaku usaha mikro :
studi kasus pada pelaku usaha mikro Syariah Puspa Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di
Bandung Tahun 2017

6

6

Pengadaan air

Menengah

217 Pengadaan air

7

Pengelolaan sampah,daur ulang

Kecil Menengah

313 pengolahan sampah

8

Kontruksi

Kecil dan Menengah

124 usaha kontruksi

9

Perdagangan besar/eceran

Kecil dan Menengah

302 usaha perdagangan

10

Perdagangan kecil

Mikro dan Kecil

267 perdagangan kecil

11

Industri rumahan

Mikro dan Kecil

421 industri rumahan

12

Transportasi

Kecil dan Menengah

49 jenis usaha tranpostasi

13

Pergudangan besar

Menengah

197 usaha pergudangan

15

Akomodasi komunikasi

Menengah

31 akomodasi komunikasi

16

Akomodasi Pangan

Kecil dan Menengah

52 akomodasi pangan

Sumber Data: www.BPS.go.id. Badan Pusat Statistik Kota Jambi Tahun 2019
Berdasarkan keadaan data pada tabel 1.1 di atas dapat di uraikan bahwa
keadaan usaha mikro, kecil dan menengah memang selalu dilakukan dalam segala
bentuk lapangan pekerjaan. Hal ini menu jukan bahwa usha mikro, kecil dan
menengah memang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu,
pengamatan awal penulis menemukan bahwa industri atau berbagai usaha yang
banyak berkembang di Kota Jambi adalah usaha yang termasuk dalam 16 kategori
yang dirincikan pada tabel 1.1 dan salah satunya adalah usaha mikro yaitu Adila
Snack. Industri kecil di Kota Jambi perlu ditingkatkan serta dikembangkan karena
akan menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar.
Selain itu, pengamatan awal penulis Adila Snack. Industri kecil di Kota
Jambi perlu ditingkatkan serta dikembangkan karena akan menyumbang terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
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sekitar. Beberapa masalah mendasar yang menyebabkan industri rumahan Adila
Snack kesulitan untuk berkembang antara lain disebabkan oleh: masih rendahnya
kualitas SDM pelaku industri. Seperti contoh dalam strategi pemasaran para
pelaku usaha tidak semua memiliki pembukuan dalam mengatur proses produksi.
Strategi pemasaran masalah yang timbul seperti proses promosi yang masih
bersifat tradisional yaitu pengusaha Adila Snack hanya menitipkan kewarungwarung terdekat dan juga ada pembeli datang langsung sehingga proses produksi
didasari pada jumlah pesanan yang ada. Hal ini tentu saja merugikan pengusaha
karena kebanyakan yang datang adalah para tengkulak yang akan menjual lagi
barang tersebut tentu dengan harga yang lebih mahal. Selain itu, meski dalam
penggunaan teknologi sudah menggunakan teknoli canggih dan dapat
memproduksi produk dalam jumlah yang cukup banyak tetapi pemasaran produk
belum efektif, karena jangkauan ataupun sasaran konsumen masih dilingkup Kota
Jambi.
Selain itu, lama usaha Adila Snack yang didirikan oleh pengusaha terbilang
cukup lama karena sudah mencapai 17 tahun. Suatu usaha dapat menimbulkan
pengalaman berusaha, dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan
seseorang dalam bertingkah laku. Waktu pembukaan usaha dapat mempengaruhi
tingkat pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan
mempengaruhi produktivitasnya (kemampuan profesionalnya tu keahliannya,
sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih
kecil dari pada hasil penjualan. Seiring waktu usaha ini ditunjukan dari
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banyaknya karyawan yang bekerja di Adila Snack sebanyak 7 orang serta daklam
pengelolaan Adila Snack juga telah menggunakan alat modern dan tidak lagi
menggunakan peralatan yang manual seperti ampia untuk mengolah produk.
Munculnya industri rumahan Adila Snack memang cukup menjanjikan,
tetapi belum mencapai pendapatan yang bisa meningkatkan ekonomi secara
keseluruhan. Melihat prospek dan permasalahan yang ada pada industri kecil
Adila Snack di atas, perlukan strategi-strategi pemasaran untuk mengembangkan
industri kecil Adila Snack tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan
kualitas ekonomi yang lebih baik. semakin meningkatkan sebuah usaha termasuk
usaha mikro, tentunya akan menambah pendapatan para pengusaha, dan secara
tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Pengusaha Adila Snack yang telah mencapai 17 tahun mengelola dan
memproduksi Adila Snack, dari jumlah konsumen, produksi dan pendapatan yang
selalu bertambah dan semakin meningkat serta mengelami perkembangan yang
signifikan dalam meningkatkan ekonomi. Alasan peneliti memilih salah satu
pengusaha Adila Snack didasarkan pada perkembangan usaha Adila Snack yang
sudah memiliki jumlah pelanggan yang cukup banyak, pelanggan sudah banyak
mengetahui, mengenal produk yang dikelolanya, dengan banyaknya pelanggan
yang telah dirintis selama kurang lebih 17 tahun secara otomatis berdampak pada
pendapatan pengusaha. Meningkatkan jumlah pelanggan sudah tentu pengusaha
Adila Snack harus memperoduksi Snack dengan jumlah yang cukup banyak dan
hal ini tentunya berdampak pada pendapatan. Berikut keadaan pendapatan
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pengusaha Adila Snak terhitung dari tahun 2015 sampai 2019 yang dilihat
berdasarkan pendapatan per bulan yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.2:
Keadaan Pedapatan Adila Snack Setiap Tahun
No

Tahun
2016

Lama
Usaha
13 Tahun

Perkiraan Pendapatan perhari
Bulan I
Bulan II
Bulan III
Rp. 6.300.000
Rp.7.000.000 Rp.7.000.000

1
2

2016

14 Tahun

Rp. 8.200.000

Rp.8.300.000

Rp.8.500.000

3

2017

15 Tahun

Rp. 9.100.000

Rp.9.600.000

Rp.9.000.000

4

2018

16 Tahun

Rp. 10.200.000

Rp.10.900.000 Rp.10.500.000

5

2019

17 Tahun

Rp. 10.100.000

Rp.10.600.000 Rp.10.900.000

Berdasarkan data pendapatan Adila Snak dapat diketahui bahwa peningkatan
pendapatan untuk setiap tahunya selalu mengalami peningkatan yang signifkan,
karena dari tahun 2015 pendapatan Adila Snak sudah cukup tinggi yaitu mencapai
Rp.6.000.000-7.000.000, sedangkan pada tahun 2016 menngkat lag mencapai
Rp.8.000.000, dan pada tahun 2019 usaha ini telah mencapai pendapatan kisaran
Rp.10.000.000‟, hal ini menunjukan bahwa pengelolaan usaha Adila Snak cukup
menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan bidang
ekonomi khususnya untuk kesejahteraan keluarga.
Untuk

meningkatkan

pendapatan

tersebut

pengusaha

juga

harus

memperhatikan etika dalam berbisnis serta strategi pemasaran yang dilakukan
dalam mengelola usaha. hal ini seperti prinsip dalam etika bisnis bahwa ekonomi
Islam menciptakan tidak lain melainkan manfaat kemanusiaan yaitu untuk
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mencapai kesejahteraan lahir bathin. Oleh karena itu, ekonomi Islam sebagai
persaudaraan memandang perilaku ekonomi dalam lima aspek yaitu aspek yang
dibolehkan (mubah), aspek yang dianjurkan, aspek yang dilarang dan aspek yang
diperintahkan diantaranya berakhlak mulia, dapat dipercaya, jujur, tidak menipu,
tidak mengurangi timbangan, tidak sumpah palsu, tidak monopoli dan
sebagainya.10 Sementara etika bisnis yang diterapkan di Adila Snack sudah cukup
menerapkan etika bisnis Islam karena jika dilihat dari bahan yang digunakan
sebagai bahan pokok terdir dari bahan-bahan halal, proses produksi yang bersih,
tidak mengurangi timbangan produk yang dijual, selalu mengganti produk-produk
yang kurang bagus dengan produk yang baru tanpa mengadakan penyimpanan
untuk jangka tertentu, sehingga produk yang dijual masih tetap aman dikonsumsi.
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan
penelitian dengan judul: “Analisis Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan dan
Strategi Pemasaran UMKM Adila Snack Kota Jambi”.

10

Hasan Aedy, Indahnya Ekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 26-27
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang dipaparkan maka
penulis merumuskan permasalahan antara lain:
1. Bagaimana etika bisnis islam dalam pengelolaan dan strategi pemasaran
UMKM Adila Snack Kota Jambi?
2. Bagaimana dampak Pengelolaan UMKM Adila Snack Kota Jambi terhadap
Masyarakat Sekitar?
C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini merupakan pemusatan fokus kepada
intisari penelitian yang akan dilakukan. Batasan masalah penelitian harus
dilakukan dengan cara eksplisit agar ke depannya dapat meringankan peneliti
sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Batasan masalah penelitian
ini yaitu etika bisnis yang diterapkan dan strategi pemasaran yang digunakan
dalam mengelola UMKM Adila Snack Kota Jambi.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat
diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Ingin mengetahui etika bisnis islam dalam pengelolaan dan strategi pemasaran
UMKM Adila Snack Kota Jambi.
2. Ingin mengetahui dampak Pengelolaan UMKM Adila Snack Kota Jambi
terhadap Masyarakat Sekitar
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E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi:
1. Sebagai salah satu syarat dalam rangka m encapai gelar sarjana Strata Satu
(S1) dalam Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi
perkembangan ekonomi tentang pentingnya etika bisnis dan strategi
pemasaran dalam menjalankan sebuah usaha dengan infrastruktur dan kondisi
lingkungan yang merupakan faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan
pengusaha sebelum memulai usaha.
3. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin
mengetahui secara mendalam tentang etika bisnis pemasaran usaha terhadap
keberhasilan bisnis yaitu dengan menetapkan komponen pemasaran, untuk
dapat mmencapai sasaran pasar yang dituju sekaligus mencapai tujuan dan
sasaran usaha.
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A Kerangka Teori
1.

Strategi Pemasaran
Strategi pemasaran adalah kemampuan organisasi untuk memproduksi
barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan, karena organisasi tersebut harus
mengetahui bagaimana menyajikan tawaran yang lebih baik di pasar sasaran
dari pada kebutuhan, pilihan dan keinginan yang selalu berubah.11 Strategi
pemasaran juga berarti himpunan asas yang secara tepat, konsisten, dan layak
dilaksanakan oleh perusahaan guna mencapai sasaran pasar yang dituju
(target market) dalam jangka panjang dan tujuan perusahaan (objective),
dalam situasi persaingan tertentu.
Strategi pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran
dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan
perusahaan.12 Pemasaran merupakan seluruh dari kegiatan usaha yang
ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan
mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli.
Pertumbuhn ekonomi sangat ditentukan adanya entrepreneur yang unggul.

11

Mursid, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 4
Basu Swastha Dharmmesta dan Tani Handoko, Manajemen Pemasaran: Analisis
Perilaku Konsumen, (Yokyakarta: Universitas Gajah Mada, 2013), hlm. 4
12
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.

Strategi pemasaran sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk

mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang
berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang
digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Strategi pemasaran dapat
dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha
pemasaran, dari suatu perusahaan, dalam kondisi persaingan dan lingkungan
yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi dalam
menetapkan strategi pemasaran yang akan dijalankan perusahaan haruslah
terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi pasar serta menilai posisinya di
pasar. Dengan mengetahui keadaan dan situasi serta posisinya di pasar dapat
ditentukan kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan.
Strategi pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup
yang mencakup: mengetahui apa yang diinginkan konsumen, merencanakan
dan mengembangkan sebuah produk, dan memutuskan cara terbaik untuk
menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa
tersebut.13 Pemasaran didefinisikan sebagai alat bagi marketing yang terdiri
dari berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan
agar implementasi strategi pemasaran dan postioning dapat berjalan sukses.
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Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013), hlm. 2

Pemasaran mengacu pada panduan strategi produk, distribusi, promosi dan
penentuan harga yang bersifat unik yang dirancang untuk menghasilkan
pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang dituju.
Strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan sebuah
produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan
taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi
pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh
perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk
menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut.
Strategi Pemasaran mempunyai peranan penting dalam sebuah
perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi
perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Ada tiga faktor penentu nilai
harga barang dan jasa, yaitu: produksi, pemasaran dn konsumsi. Pemasaran
merupakan kombinasi dari empat variable atau kegiatan inti dari sistem
pemasaran perusahaan yaitu produk, harga, kegiatan promosi dan sistem
distribusi.
Berdasarkan teori Philip Kotler, Swee Hoong Ang, Siew Meng Leong,
Chin Tiong Tan dalam manajemen pemasaran bahwa terdapat empat bauran
pemasaran/marketing mix (4P = product, price, place, promotion/produk,
harga, distribusi, promosi).

a. Konsep Produk
Kata produk digunakan untuk tujuan mempermudah pengujian
passer dan daya serap pasar, yang akan sangat berguna bagi tenaga
pemasaran, manajer, dan bagian pengendalian kualitas.14 Produk adalah
elemen kunci dalam penawaran pasar. Perencanan bauran pemasaran
dimulai dengan merumuskan penawaran untuk memenuhi kebutuhan atau
keinginan para konsumen. Konsumen akan menialai penawaran tersebut
berdasarkan tiga elemen dasar yaitu fitur dan kualitas produk, bauran dan
kualitas produk, bauran dan kualitas jasa, seta harga.15 Produk merupakan
segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen unruk diminta, dicari,
dibeli, digunakan dan dikonsumsi untuk memuaskan kebutuhan dan
keingginan pelanggan. Produk yang dihasilakan dan hendak dipasarkan
harus tampil dalam keadaan baik atau bermutu dan mampu memenuhi
atau mewakili selera konsumen. Dalam hal ini produk ditujukan untuk
konsumen pada golongan sosial ekonomi mana, apakah masyarakat
bawah, menengah atau atas.
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Ujang Suwarman, Dkk, Pemasaran Strategik: Strategi untuk Pertumbuhan
Perusahaan dalam Menciptakan Nilai bagi Pemegang Saham, Jakarta: Prima Promosindo,
2009), hlm. 69
15
Philip Kotler, Swee Hoong Ang, Siew Meng Leong, Chin Tiong Tan, Manajemen
Pemasaran Sudut Pandang Asia, (Jakarta: Indeks, 2012), hlm. 321

Produk identik dengan barang. Dalam akutansi, barang adalah objek
fisik yang tersedia dipasar, sedangkan produk yang tidak terwujud disebut
jasa. Dalam manajemen produk,identifikasi dari produk adalah barang dan
jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Pengertian produk secara mudah
dapat dipahami tetapi agak sulit dirmuskan secara pasti. Didalam kata
produk itu terkandung pengertian yang mencakup segi fisik dan hal-hal
yang lebih ditentukan oleh konsumen seperti masalah jasa yang
manyertainya, masalah psikologis seperti kepuasan pemakaian, symbol
status, segi artistic dan lain sebagainya.16 Produk merupakan segala
sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian,
dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan
keinginan atau kebutuhan konsumen. Atribut produk yang perlu dimiliki
meliputi mutu (kualitas), merek, pengemasan, pelayanan produk dan
jaminan (garansi). Produk merupakan titik sentral dari kegiatan
perusahaan untuk melakukan pemasaran. produk (product) adalah semua
komponen kinerja jasa yang menciptakan nilai bagi pelanggan.
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Mursid, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 35

b. Konsep Promosi
Promosi adalah upaya membujuk orang untuk menerima produk,
konsep dan gagasan, promosi juga merupakan proses menginformasikan,
membujuk,dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian, promosi juga
merupakan cara mengkomunikasikan barang dan jasa yang di tawarkan
supaya konsumen mengenal dan membeli.17 Promosi adalah usaha yang
dilakukan pasar untuk mempengaruhi pihak lain agar berpartisipasi dalam
kegiatan pertukaran. Sejumlah strategi promosi mencoba membangun
permintaan primer. Sedangkan sebagian besar strategi promosi berupaya
merangsang permintaan selektif yaitu keinginan untuk mendapatkan suatu
merek tertentu.
c. Konsep Lokasi Distribusi
Lokasi perusahaan ataupun tempat perusahaan yaitu tempat dimana
perusahaan melakukan kegiatanya sehari-hari, salah memilih suatu lokasi
suatu perusahaan akan mengakibatkan suatu kerugian perusahaan.18
Perusahaan melakukan pemilihan lokasi usaha karena mengingat lokasi
untuk operasional sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun
biaya variable. Lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan
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Wahyudin Rahman, Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran, Terpadu
Edisi 5 Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 22
18

Murti Sumarni dan Jhon Soeprihanto, Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi
Perusahaan), (Yokyakarta: Liberty 2009), hlm.83

perusahaan secara keseluruhan. Tujuan strategi lokasi adalah untuk
memaksimumkan keuntungan lokasi perusahaan.
Lokasi usaha sama dengan strategi tempat dan distribusi, karena
masalah tempat atau lokasi usaha dan layout gedung atau ruangan dengan
segala pertimbanganya. distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan
barangnya, mulai dari perusahaan sampai ketangan konsumen terakhir.19
Kedudukan perusahaan merupakan tempat kantor pusat dari perusahaan
tersebut. Sedangkan tata letak perusahaan ialah tempat dimana perusahaan
tersebut melakukan aktivitas operasi perusahaan.
Banyak perusahaan manufaktur mengira pekerjaan mereka telah
selesai

begitu

barang

meninggalkan

pabrik,

mereka

seharusnya

memperhatikan bagaimana produk tersebut berpindah, mereka juga harus
memperhatikan keseluruhan masalah distribusi produk pada pengguna
akhir.20 Kedekatan infrastruktur misalnya jalan raya, transportasi publik,
suplai energi, air, dan kebutuhan vital lainnya. Semakin dekat bisnis
dengan infrastuktur ini, maka semakin mudah bisnis bisa beroperasi.

19

Kasmis, Kewirausahaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 195
Philip Kotler, Manajemen Pemasaran: Sudut Pandang Asia, (Jakarta: Indeks, 2005),
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hlm.72

Proses distribusi barang, dalam rangka kegiatan memperlancar arus
barang dari produsen ke konsumen maka salah satu faktor penting yang
harus diperhatikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi atau
lokasi usaha yang akan digunakan.21 Keputusan lokasi merupakan
keputusan jangka panjang, mempunyai efek pada biaya tetap maupun
variable seperti biaya transportasi, pajak, upah, sewa dan lain-lain. Dengan
kata lain tujuan strategi lokasi adalah memaksimumkan manfaat lokasi
bagi perusahaan.
d. Konsep Harga
Harga (Price) merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam
pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran
pemasaran/marketing mix (4P=product, price, place, promotion/produk,
harga, distribusi, promosi). Harga adalah suatu nilai tukar dari produk
barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.22
Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan
karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh
perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa.
Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan
menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan
yang dapat diperoleh organisasi perusahaan.
21

Mursid, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.84-85

22

Eko Cahyo Adiwibowo, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen, (Jakarta:
Rosda Karya, 2010), hlm. 34.

Tujuan penetapan harga diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.Dengan menetapkan harga
yang kompetitif maka perusahaan akan mendulang untung yang
optimal.
2) Mempertahankan perusahaan. Dari marjin keuntungan yang didapat
perusahaan akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan.
3) Menggapai

ROI

(Return

on

Investment).

Perusahaan

pasti

menginginkan balik modal dari investasi yang ditanam pada
perusahaan sehingga penetapan harga yang tepat akan mempercepat
tercapainya modal kembali.
4) Menguasai

pangsa

pasar,

dengan

menetapkan

harga

rendah

dibandingkan produk pesaing, dapat mengalihkan perhatian konsumen
dari produk kompetitor yang ada di pasaran.
5) Mempertahankan status quo. Ketika perusahaan memiliki pasar
tersendiri, maka perlu adanya pengaturan harga yang tepat agar dapat
tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada.23
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Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Jakarta: PPM, 2009), hlm. 87

2. Pengertian Etika Bisnis Islam
Secara sederhana yang dimaksud dengan etika berdagang adalah caracara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang
berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.24 Adab
dan etika berdagang dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para
pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, syuhada dan
shiddiqien. Keberhasilan masuk dalam kategori itu merupakan keberhasilan
yang terbesar bagi seorang muslim, karena dalam perdagangan dan jual beli,
Islam menuntunkan beberapa etika di antaranya: tidak boleh curang dalam
jual beli, tidak boleh menutupi cacat barang dagangan dari para pembeli,
menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kebaikan dan kekurangan barang yang
dia

jual, tidak boleh terlalu banyak bersumpah-walaupun sumpahnya benar-

dengan tujuan melariskan dagangannya. Karena terlalu sering menyebut nama
Allah pada jual beli atau pada hal-hal sepele menunjukkan kurangnya
pengagungan dia kepada Allah dam haramnya bersumpah dengan sumpah
dusta, hanya untuk melariskan dagangannya.25
Islam itu sendiri merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek
kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam
memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip
dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi,
24
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tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan
jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik
menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Berikut ini ada 5 ketentuan
umum etika berdagang dalam Islam diantaranya:
a. Kesatuan Tauhid
Konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan
muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan
yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan
yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan
agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.
b. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)
Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan
melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Kecurangan dalam berbisnis
pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis
adalah kepercayaan. Al-Qur‟an memerintahkan kepada kaum muslimin
untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan
sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan
timbangan.26
c. Kehendak Bebas (Free Will)
Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika berdagang
dalam Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.
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Kepentingan individu dibuka lebar. Kecenderungan manusia untuk terus
menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan
dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui
zakat, infak dan sedekah.27
d. Tanggung Jawab (Responsibility)
Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan
oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan
akuntabilitas. untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia
perlu mempertaggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini
berhubungan erat dengan kehendak bebas.
e. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran
Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat
menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian
salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian
dalam bisnis.
Secara prinsip, ekonomi Islam menciptakan tidak lain melainkan
manfaat kemanusiaan yaitu untuk mencapai kesejahteraan lahit bathin. Oleh
karena itu, ekonomi Islam sebagai persaudaraan memandang perilaku
ekonomi dalam lima aspek yaitu aspek yang dibolehkan (mubah), aspek yang
dianjurkan, aspek yang tidak dianjurkan, aspek yang dilarang dan aspek yang
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diperintahkan.28 Adapun perilaku perdagangan Islam yang harus dimiliki oleh
setiap pedagang tersebut antara lain:
a. Shidiq (Jujur)
Kejujuran dalam berdagang bagi Rasulullah menjadi bagian dari
kewajiban dalam menjalani proses transaksi perdagangan, kejujuran lebih
dikedepankan disbanding dengan meraup keuntungan yang banyak,
kejujuran menjadi pondasidalam membangun kerajaan bisnis yang besar
dan menghasilkan banyak keuntungan.29
b. Amanah (Tanggung jawab)
Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan
dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut.
Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah
(kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di
pundaknya. Berdagang, berniaga dan atau jual beli juga merupakan suatu
pekerjaan mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan
seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan
hidup dan kehidupannya.30
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c. Tidak Menipu
Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah pasar.
Hal ini lantaran pasar atau termpat di mana orang jual beli itu dianggap
sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah
palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah polah
manusia lainnya. Muamalah dalam konteks hubungan antar manusia
norma syariah memberikan keluasan yaitu membolehkan inisiatif, inovasi,
kreasi dan pengembangan untuk tujuan yang baik dengan ketentuan harus
tunduk kepada prinsip-prinsip syariah.31 Oleh karena itu perbuatan menipu
dan kegiatan muamalah sangat dilarang oleh agama.
d. Menepati Janji
Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik
kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi
tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang
harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya; tepat
waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kwalitasnya dan sebagainya.
e. Murah Hati
Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun, murah
senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab.
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f. Tidak Melupakan Akhirat
Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan
kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Perdagangan dalam
Islam tidak selama berkutat dalam hal memperoleh keuntungan materi,
melainkan juga dapat menjadikan media ibadah guna mendapatkan tiket
menuju kebahagian abadi di akhirat kelak, selain itu bisnis Islam juga
bertujuan untuk merealisasikan konsep keseimbangan antara dimensi
horizontal dengan dimensi spiritual.32
Penegakan nilai – nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar
harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar.Artinya, nilai –
nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku
pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah.Dengan
demikian,

seseorang

boleh saja

berdagang

dengan

tujuan

mencari

keuntungan yang sebesar – besarnya, tetapi dalam Islam, bukan mencari
keuntungan

melainkan

kemantapan

dari

juga keberkahan.

sebuah

usaha,

yaitu

Keberkahan usaha
dengan

merupakan

memperoleh keuntungan

yang wajar dan diridhai oleh Allah Swt. dengan dekimian bebrapa hal yang perlu
diterapkan dalam kejujuran jual beli yaitu sebagai berikut:
a. Jual barang yang halal
b. Menjual barang tidak yang baik mutunya
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c. Tidak menyembunykan cacat barang
d. Tidak melakukan sumpah palsu
e. Longgar dan murah hati
f. Tidak menyaingi penjual lain.33
Prinsip tersebut diajarkan islam untuk diterapkan dalam kehidupan di
dunia perdagangan agar dapat memperoleh keberkahan usaha keberkahan usaha
meliputi keuntungan di dunia dan akhirat akhirat. Keuntungan di ddunia berupa
relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai
ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur.
g. tidak melakukan riba
h. mengeluarkan zakat bila telah sampai nisan dan haulnya

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah unit usaha produktif yang
berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di
semua sector ekonomi, pada prinsipnya pembedaan antara Usaha Mikro, Kecil
dan Menengahumumnya didasarkan pada nilai asset awal omset rata-rata
pertahun atau jumlah pekerja tetap.34
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi
ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwibawaan
lingkungan, kemandirian, keeimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

Usaha

Mikro,

Kecil

dan

Menengah

menumbuhkan

dan

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional
berdasarkan demokrasi yang berkeadilan.
a. Usaha Mikro
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.35
Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu
dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu
dapat pindah tempat. Belum melakukan administrasi keuangan yang
sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan
keuangan usaha. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum
memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Tingkat pendidikan rata-rata
relatif sangat rendah. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun
sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya
termasuk NPWP.
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Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro merupakan suatu
segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya
meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai
karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non
mikro, antara lain: Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi,
kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis
ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
Tidak sensitive terhadap suku bunga; Tetap berkembang walau dalam
situasi krisis ekonomi dan moneter. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet,
lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan
yang tepat. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak
usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena
berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan
sendiri.
b. Usaha Kecil
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.36
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Instansi-intansi yang terkait seperti koperasi Syariah hendaknya
melakukan berbagai terobosan, koperasi Syriah bersama pemerintah
membuat suatu rancangan program pengembangan wira usaha kepada
kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah untuk jangka pendek dan
jangka panjang.37
Ciri-ciri usaha kecil dapat dilihat dari jenis barang/komoditi yang
diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. Lokasi/tempat
usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. Pada umumnya
sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana,
keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga,
sudah membuat neraca usaha. Memiliki izin usaha dan persyaratan
legalitas lainnya termasuk NPWP. Sumberdaya manusia (pengusaha)
memiliki pengalaman dalam berwira usaha. Sebagian sudah akses ke
perbankan dalam hal keperluan modal. Sebagian besar belum dapat
membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.
c. Usaha Menengah
Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
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dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan.38
Ciri-ciri usaha menengah pada umumnya telah memiliki manajemen
dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan
pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian
pemasaran dan bagian produksi. Telah melakukan manajemen keuangan
dengan

menerapkan

sistem

akuntansi

dengan

teratur,

sehingga

memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk
oleh perbankan. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi
perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan. Sudah memiliki
segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin
tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, akses kepada sumbersumber pendanaan perbankan. Pada umumnya telah memiliki sumber
daya manusia yang terlatih dan terdidik.39
Kriteria usaha menengah menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah
sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua
Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah)
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c. Milik Warga Negara Indonesia
d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak
berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk
koperasi.40
4. Jenis-Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Lingkungan pemasaran UMKM terdiri dari lingkungan mikro dan
makro. lingkungan mikro terdiri dari berbagai kekuatan dekat dengan
perusahaan yang mempengaruhi kemampuanya untuk melayani pelangganya,
perusahaan saluran pemasaran, pasar pelanggan, pesaing dan masyarakat,
lingkungan makro adalah kekuatan masyrakat yang lebih luas yang
mempengaruhi seluruh lingkungan mikro terdiri dari demografi, ekonomi,
alam, teknologi, politik dan budaya.41
Di bawah ini diuraikan contoh-contoh usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) antara lain:
a. Usaha Mikro
Usaha mikro seperti usaha tani pemilik dan penggarap perorangan,
peternak, nelayan dan pembudidaya. Industri makanan dan minuman,
40
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industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi
pembuat alat-alat. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di
pasar dan lain-lain. Peternakan ayam, itik dan perikanan. Usaha jasa-jasa
seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).
b. Usaha Kecil
Usaha kecil diantaranya usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan
yang memiliki tenaga kerja, pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang
pengumpul lainnya, pengrajin industri makanan dan minuman, industri
meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri
pakaian jadi dan industri kerajinan tangan, peternakan ayam, itik dan
perikanan.
c. Usaha Menengah
Usaha menengah diantaranya jenis atau macam usaha menengah
hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir
secara merata, yaitu: Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan
skala menengah. Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor.
Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa
transportasi taxi dan bus antar proponsi. Usaha industri makanan dan
minuman, elektronik dan logam. Usaha pertambangan batu gunung untuk
kontruksi dan marmer buatan.
Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan
Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan
untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:
a. Usaha Mikro. Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif
milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi
kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
b. Usaha Kecil. Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
c. Usaha Menengah. Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang.42
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Pengembangan koperasi Syariah diharapkan mampu memperluas basis
ekonomi dan

dapat

memberikan

konstribusi

yang

signifikan

dalam

mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah
dan ketahanan ekonomi daerah. Koperasi Syariah posisinya strategis untuk
mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun
konsumen yang berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja,
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan
memeratakan peningkatan pendapatan, oleh karena itu terlihat jelas
perkembanganya berdasarkan keadaan kualifikasinya.
B. Kajian Pustaka
Penelitian ini mengacu pada beberapa hasil penelitian terdahulu yang
memiliki persamaan atau perbedaan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan,
adapun beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:
Tabel 1.2: Kajian Pustaka
No
1

Nama
Peneliti
Hapsar

Judul Penelitian
Analisis

etika Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Jaya

bisnis

Islam Toko Sinar Terang menggunakan strategi

terhadap

Hasil Penelitian

strategi pemasaran Bauran Pemasaran (Marketing

Pemasaran produk Mix), yaitu Strategi Produk, Strategi
Roti Mantao (Studi Harga, Strategi Tempat, Strategi Promosi.
Toko Sinar Terang Strategi
Parepare)

ditunjukan

pemasaran

pada

produk

dengan

adanya

produk

unggulan yaitu Produk Roti Mantao.
Penetapan harga

yang menyesuaikan

dengan kemampuan daya beli masyarakat
Parepare. Tipe strategi distribusi yang
digunakan oleh Toko Sinar Terang adalah
strategi distribusi langsung. Sementara,
strategi promosi yang dilakukan adalah
promosi

dari

mulut

ke

mulut konsumen yang datang ke toko
untuk berbelanja. Menurut Etika Bisnis
Islam

dengan

hasil

penelitian

juga

menyimpulkan bahwa Strategi Pemasaran
Produk Roti Mantao Toko Sinar Terang
Parepare adalah sudah sesuai dengan
nilai-nilai dan prinsip Etika Bisnis Islam
yaitu Adl, dan Takaful.
2.

Juliana, M. Implementasi Etika Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Faathir dan Bisnis Islam pelaku Toko Sinar Terang menggunakan strategi
Sulthan

usaha mikro : studi pemasaran Bauran Pemasaran (Marketing
kasus pada pelaku Mix), yaitu Strategi Produk, Strategi
usaha

mikro Harga, Strategi Tempat, Strategi Promosi.

Syariah

Puspa Strategi

pemasaran

pada

produk

Indonesia ditunjukan

dengan

adanya

produk

Bank
Wilayah

Jawa unggulan yaitu Produk Roti Mantao.

Barat Di Bandung Penetapan harga
Tahun 2017

yang menyesuaikan

dengan kemampuan daya beli masyarakat
Parepare. Tipe strategi distribusi yang
digunakan oleh Toko Sinar Terang adalah

strategi distribusi langsung. Sementara,
strategi promosi yang dilakukan adalah
promosi dari mulut ke mulut konsumen
yang datang ke toko untuk berbelanja.
Menurut Etika Bisnis Islam dengan hasil
penelitian juga menyimpulkan bahwa
Strategi Pemasaran Produk Roti Mantao
Toko Sinar Terang Parepare adalah sudah
sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Etika
Bisnis Islam yaitu Adl, dan Takaful
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Nahariyani

Strategi

strategi Strategi komunikasi yang dijalankan oleh

Abas

pemasaran produk UD.

Indonesia

Kita

diantaranya,

UD. Indonesia Kita optimalisai pemasaran melalui media
dalam
konsumen

menarik sosial, optimalisasi pemasaran langsung
berbasis

individu,

dan

optimalisasi

pemasaran melalui agen dan distributor.
Dari ketiga hal tersebut, dalam strategi
pemasaran
bauran
pemasaran

terpadu

termasuk

komunikasi
interaktif

dalam

diantaranya,
melalui

media,

pemasaran langsung dan yang terakhir
penjualan personal oleh produsen kepada
agen

dan

juga

agen

kepada konsumen. Pihak Agen dan
Distributor dinilai memiliki banyak andil
dalam pelaksanaan strategi pemasaran,
karena mereka yang bertemu secara
langsung dengan konsumennya..
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Fita

Analisis

strategi Strategi

Nurotul

pengembangan

Faizah

bisnis Islam pada Grobogan secara garis besar sudah sesuai
Umkm
Abadi

UMKM

Mekar dengan

yang
Mekar

teori

diterapkan
Abadi

strategi

oleh

Kabupaten

pengembangan

Kabupaten bisnis. Strategi yang diterapkan adalah

Grobogan.

strategi

kombinasi,

mengkombinasikan

yaitu
strategi

dengan
integrasi

vertikal, strategi intensif dan strategi
diversifikasi

terkait/konsentrik.

Ini

dikarenakan usaha yang di jalankan oleh
UMKM Mekar Abadi menghasilkan tiga
macam

produk,

sehingga

penerapan

strategi kombinasi dirasa sangatlah efektif
Adapun perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang
dilaksanakan yaitu sebagai berikut: Hapsar Jaya lebih menjelaskan etika bisnis
Islam terhadap strategi Pemasaran produk, hasil penelitian Juliana, M. Faathir dan
Sulthan implementasi atau penerapan Etika Bisnis Islam pelaku usaha mikro
berbass Syariah, penelitian Nahariyani Abas lebih meemfokuskan strategi strategi
pemasaran produk dalam menarik konsumen, hasil penelitian Fita Nurotul Faizah
menjelaskan strategi pengembangan bisnis Islam, sedangkan hasil penelitian yang
dlakukan lebih menjelaskan tentang Etika Bisnis Islam baik dalam Pengelolaan
dan Strategi pemasaran yang digunakan dalam melaksanakan bisnis Islam.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian
Kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu
masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan
penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi orang
yang mempunyai pendapat, sikap, atau bertingkah laku tertentu, penelitian yang
berusaha untuk melakukan semacam ramalan dan penelitian yang mencari
hubungan antara dua variabel atau lebih.
Adapun tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk memberikan
gambaran secara sistematis dan akurat dari fenomena-fenomena yang ada, atau
hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti apa adanya tanpa perlakuanperlakuan khusus. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang
sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan
penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung
kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan
dijalankan.43 Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh
informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variablevariabel yang diteliti, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan informasi apa
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Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif),
Jakarta: Gaung Persada Pers, 2008), hlm. 177
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adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti, untuk memperoleh informasi
penelitian penulis melakukan wawancara secara partisipan, observasi langsung
dan mengolah informasi berupa data dokumentasi yang pada akhirnya akan
membuahkan pada hasil penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis data
Jenis data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder,
Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber
utamanya. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan
langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang
bersangkutan dan yang memerlukanya, data primer dalam penelitian ini yaitu
data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden penelitian, seperti
data hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan penelitian.
Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulanya
oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, koran, keteranganketerangan atau publikasi lainyadalam penelitian ini bentuk data sekunder
berupa data dokumen penjualan, dokumen pengeluaran dan pemasukan dan
sebagainya.
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2. Sumber Data
Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamanya harus
diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi,
bahasa, sistematika item dalam instrumen penlitian. Sumber data dalam
penelitian ini adalah subjek data yang di peroleh melalui wawancara dengan
responden penelitian tentang Analisis Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan
dan Strategi Pemasaran UMKM Adila Snack Kota Jambi.

C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang
ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau yang dikenal
sebagai informen. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan karyawan
UMKM Adila Snack Kota Jambi. Digunakan sampel dalam penelitian adalah
untuk mereduksi objek penelitian dan melakukan generalisasi hasil penelitian,
sehingga dapat di tarik kesimpulan.44
Subjek penelitian ataupun responden adalah pihak-pihak yang akan
dimintai informasi menyangkut fokus penelitian. Dalam penelitian ini, mereka
adalah orang-orang yang diduga mampu memberikan informasi. Subjek yang
diteliti diambil dengan menggunakan cara purposive sampling yaitu teknik yang
didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang diperkirakan erat sangkut pautnya dengan
ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui
44

Munawaroh, Panduan Memahami Metodologi Penelitian, (Jawa Timur, Anggota
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sebelumnya.45 Subjek dalam penelitian ini menjadi informan yang akan
memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. informan dalam
penelitian ini meliputi beberapa macam diantaranya informan kunci, informan
utama dan informan tambahan.
Setelah penulis memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang
informan kunci (key informant) yang merupakan informan yang berwibawa dan
dipercaya mampu „‟membuka pintu‟‟ kepada peneliti untuk memasuki obyek
penelitian. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang
diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan
peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Setelah itu penulis
melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara.
Setelah itu, perhatian penulis pada objek penelitian dan memulai memajukan
pertanyaan deskriptif. Catatan deskriptif maksudnya catatan berisi informasi
faktual yang menggambarkan segala sesuatu apa adanya.
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D. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Metode atau pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi
motif,

kepercayaan,

perhatian,

prilaku

tidak

sadar,

kebiasaan

dan

sebagainya.46 Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh
data primer, dimana hasil data tersebut akan menjawab permasalahanpermasalahan yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian
ini dilakukan dengan pembicaraan santai dalam berbagai situasi, dilakukan
secara terus menerus untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang utuh,
mendalam, terperinci dan lengkap. Wawancara yaitu pengumpulan data
berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan
dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan
instrumen.
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Adapun data hasil
wawancara dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang
berhubungan dengan penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah
yang diajukan oleh peneliti dan akan diajukan kepada responden penelitian.
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2. Wawancara
Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawabjawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.47 Wawancara
dilakukan oleh peneliti melalui tanya-jawab antara peneliti dengan subjek
penelitian, hal ini tentunya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh
peneliti. Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam.
3. Dokumentasi
Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari
catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh
seorang psikolog dalam meneliti perkembangan klien melalui catatan
pribadinya.48 Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai
penguatan data observasi dan wawancara, karena dokumentasi adalah satu
kesatuan dengan data observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya.49
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui
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dokumentasi dari dokumen-dokumen resmi. Metode dokumentasi digunakan
untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi (data) non
manusia ini berupa catatan-catatan, pengumuman, instruksi, aturan-aturan,
laporan, keputusan atau surat-surat lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip
yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan
mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis
lainnya.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses mengatur urutan
data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar
yang membedakanya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan
terhadap hasil analisis, menjelaaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara
dimensi-dimensi uraian, dengan teknik:
1. Analisis Domain
Analisis domain adalah langkah analisis pertama yang dilakukan setelah
peneliti melalui suatu proses dari terjun keobjek penelitian yang berupa situasi
sosial dan kemudian pelaksanaan observasi partisipan, pencatatan hasil
observasi, dan wawancara, serta melakukan observasi deskriptif. Dalam
mengumpulkan data menggunakan analisis domain peneliti melakukan
observasi partisipan (observasi dengan mempersiapkan instrumen) dimana
observasi dilakukan dengan cara terstruktur, teratur dan sistematis, selain itu
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peneliti juga melakukan pencatatan pada setiap hasil observasi, sehingga data
observasi lebih lengkap dan akurat. Adapun langkah-langkah dalam analisis
domain yaitu:
a. Memilih salah satu domain untuk dianalisis.
b. Mencari kesamaan atas dasar hubungan semantik yang sama yang
digunakan untuk domain itu.
c. Mencari tambahan istilah bagian.
d. Mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif yang dapat
dimasukkan sebagai sub bagian dari domain yang sedang dianalisis.
e. Membentuk taksonomi sementara.
f. Mengadakan wawancara terfokus untuk mencek analisis yang telah
dilakukan.
g. Membangun taksonomi secara lengkap
2. Analisis Taksonomi
Setelah melakukan analisis domain yang masih bersifat umum, peneliti
mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan atau dijelaskan
menjadi lebih rinci. Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehingga
ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu, maka
selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti dan selanjutnya ditetapkan
sebagai fokus penelitian, perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di
lapangan. Ada delapan langkah dalam analisi komponen ini yaitu :
a. Memilih domain yang akan dianalisis
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b. Mengidentifikasi seluruh kontral yang telah ditemukan
c. Menyiapkan lembar paradigma
d. Mengidentifikasi demensi kontras yang memiliki dua nilai
e. Menggabungkan demensi kontras yang berkaitan erat menjadi satu
f. Menyiapkan pertanyaan kontras untuk ciri yang tidak ada
g. Mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data
h. Menyiapkan paradigma lengkap.
3. Analisis Komponensial
Analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain
bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan
atau yang kontras, data dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi
yang selektif.50 Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan
dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang
memiliki berbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi yang terseleksi. Langkah-langkah dalam
menggunakan analisis ini yaitu:
a. Membandingkan hasil pengamatan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakan orang secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang diakatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
50

Ibid,. hlm. 359-360

49

d. Membandingkan keadan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang lain.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang
berkaitan.
4. Tekhnik Pemeriksaan Keabsahan Data
Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan
sumber dalam penelitian ini dapat dicapai dengan jalan yaitu sebagai berikut:
a. Membandingkan hasil pengamatan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakan orang secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang diakatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakan oleh responden penelitian.
d. Membandingkan keadan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang lain.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang
berkaitan.
Sementara itu, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan
observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian
kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka
peneliti melakukan diskusi lebih lanjut.
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F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan setiap babnya terdiri dari
sub-sub. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling
berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasan
adalah:
BAB I:

Bab ini membahas tentang pendahuluan mencakupi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
teori dan tinjauan pustaka.

BAB II: Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan tentang tentang
Etika Bisnis Islam, Strategi Pemasaran dan UMKM.
BAB III: Bab ini membahas mengenai tentang metode penelitian yang meliputi
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan
data, dan tekhnik analisis data.
BAB IV: Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang akan diteliti oleh
penulis mengenai Analisis Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan dan
Strategi Pemasaran UMKM Adila Snack Kota Jambi.
BAB V: Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.
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G. Jadwal Penelitian
Rencana penelitian yang dilakukan lebih menekankan diri pada kegiatan di
lapangan sebagai sasaran penelitian, penyusunan rencana penelitian dimaksudkan
untuk menentukan arah fokus dan juga tujuan dari penelitian itu sendiri. Rencana
penelitian

digunakan

untuk

untuk

memperoleh

informasi

mengenai

kecenderungan yang tengah berlaku di lapangan, permasalahan yang sekiranya
akan muncul, anggapan-anggapan dasar yang bisa digunakan, jawaban yang ada,
yang kemungkinan jawaban tersebut benar. Pada dasarnya rencana ataupun
perencanaan itu adalah sederetan petunjuk yang telah disusun secara logis dan
juga secara sistematis. Maka perencanaan penelitian merupakan sebuah gambaran
mengenai sesuatu tujuan maupun cara-cara untuk mencapainya. Jadwal penelitian
memuat penetapan atau perumusan mengenai: latar belakang suatu penelitian,
kecenderungan yang tengah berlaku, anggapan dasar, prakiraan jawaban (berupa
hipotesis), tujuan dari penelitian tersebut, sasaran dari penelitian tersebut dan cara
untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
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Tabel 1. Jadwal Penelitian
N
o

Kegiatan

Tahun 2020
Maret
April
Mei
Juni
Juli
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Penyusunan

x x x x

proposal skripsi
2. Pengajuan dan

x

bimbingan proposal
3. Perbaikan Proposal

x x x x

dan seminar
4. Mengadakan riset

x x

penelitian
5. Pengolahan

x x x x

Data dan proses
bimbingan
6. Proses bimbingan
7. Bimbingan dan

x x x x
x x x

perbaikan
8. Agenda dan

x x

perbaikan skripsi
9. Perbaikan dan
penjilidan

x x

BAB III
GAMBARAN UMUM USAHA
A. Sejarah Umkm Snack Adila
Adila Snack merupakan salah satu home industry yang bergerak dibidang
kuliner jenis makanan ringan. yang terletak dijalan Letnan Mudo M. Thaher,
Lorong Cendana Nomor 42 RT 02 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanai
Pura, Kota Jambi yang bertepatan dibelakang tempat Pemakaman Umum
Singkawang. Adila Snack didirikan oleh Ibu Wati Imbarti.
Adila Snack pertama kali berdiri pada tahun 2003 dengan memulai usaha
kecil-kecilan, bermodalan dana kurang lebih sebesar Rp. 500.000 menggunakan
fasilitas seadanya dirumahnya pribadi.
Pada awal pemasaran produk pemilik Adila Snack memasarkan produknya
dilingkungan sekitar rumahnya seperti warung kelontong ataupun warungwarung kecil lainnya, penjualan pertama produk dijual dengan harga
Rp.5.000/pcs dan keuntungan didapat sebesar Rp. 2.000/pcs
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B. Visi dan Misi
Visi UMKM Snack Adila Jambi adalah sebagai berikut:
Menjadi produsen makanan (Snack) yang unggul dan berkualitas dalam
lingkup domestic maupun internasional serta menguasai pangsa terbesar kategori
produk sejenis

Misi UMKM Snack Adila Jambi sebagai berikut:
1. Menjadi leaders dikalangan usaha.
2. Menjalin kemitraan sesama pengusaha.
3. Menggunakan bahan baku dengan kualitas terbaik.
4. Mengutamakan kebersihan isi produk maupun kemasan produk
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C. Struktur Organisasi UMKM Snack Adila Jambi
Gambar 3.1
Struktur Organisasi UMKM Adila Snack Jambi

General Manager
Wati Imbarti

HRD

General Manager

Supriadi

Wati Imbarti

Manager Produksi

Manager Marketing

Manager Packing

April

Wiliansyah

Ema Yunizar

Staft Keuangan

Staft Marketing

Staft Packing
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D. Proses Produksi UMKM Snack adila jambi
Bahan:
1. 200 gram tepung terigu protein sedang
2. 25 gram tepung sagu
3. ½ sendok the garam
4. 5 butir bawang merah dihaluskan
5. 2 siung bawang purih dihaluskan
6. 1 butir telur kocok lepas
Cara membuat:
1. Campur tepung terigu. tepung sagu, baking powder, dan garam rata
2. Tambahkan bawang merah, bawang putih, telur, santan dan aduk rata sampai
gumpalkan
3. Giling tipis adonan di gilingan mi dengan ukuran paling tebal (nomor 7) 2-3
kali giling sampai licin. Turunkan gilingan. Giling lagi dengan mengurangi
ketebalan, 2-3 kali sampai licin. Begitu seterusnya hingga ketebalan no.1.
4. Potong-potong segi empat bergerigi.
5. Goreng di dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai matang dan kering.
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E. letak geografis
1. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Pasar Jambi
2. Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Broni
3. Sebelah Barat: Berbatasan Dengan Legok
4. Sebelah Timur: Berbatasan Dengan Jelutung

F. Jenis – Jenis Produk UMKM Snack Adila Jambi
Tabel 3.1
Jenis Produk UMKM Adila Snack Jambi
No

Nama Produk

1

Keripik Bawang

2

Stik Bawang

3

Keripik Cubit Ubi Ungu
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BAB IV
TEMUAN LAPANGAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan dan Strategi Pemasaran UMKM Adila
Snack Kota Jambi
1. Etika Bisnis dalam Strategi Mempersiapkan Modal Usaha
Modal merupakan salah satu komponen penting didalam suatu usaha
karena dengan adanya modal maka usaha tersebut dapat didirikan atau
dilaksanakan. Modal yang didapat oleh industri berasal dari modal sendiri
yang berupa uang, alat-alat produksi dan keahlian. Modal uang digunakan
untuk membiayai segala keperluan industri

Adila Snack, modal alat-alat

produksi digunakan untuk proses produksi Adila Snack dan modal keahlian
adalah kemampuan pemiliki usaha dan karyawan untuk mengelola atau
menjalankan usahanya.
Modal yang diperoleh pemilik usaha Adila Snack di Kota Jambi berasal
dari berbagai macam sumber. Pengusaha Adila Snack yaitu Baidiwiyah
mendapatkan modal dari tabungan pribadi dan ada juga meminjam saudara
dan ada juga yang mengadakan patungan antar anggota keluarga 51, seperti
keterangan pengusaha Adila Snack, ia mengatakan:

51

Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Sistem Pengelolaan Adila
Snack di Kota Jambi, Maret 2020
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Modal untuk mengelola usaha Adila Snack memang menjadi utama,
karena tanpa modal maka usaha ini tidak akan berjalan, modal yang saya
gunakan untuk mengelola usaha Adila Snack ini berasal dari dana
pribadi hasil menabung, jadi saya tidak memperoleh modal dari
meminjam atau melakukan pinjaman, jika modal saya tidak cukup
biasanya saya meminta bantuan kepada keluarga dekat untuk
memberikan pinjaman modal berupa uang.52
Manajemen keuangan tidak hanya sekedar bagaimana mengelola uang.
Tetapi lebih dari pada itu, manajemen keuangan adalah bagaimana mengelola
kekayaan untuk menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan sumber-sumber
modal untuk membiayai usaha. Meski sederhana, para pelaku usaha sangat
perlu dan dianjurkan untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan.
Modal yang diperoleh tersebut kemudian dimanajemen oleh pemilik industri
yang

menerapkan

fungsi

perencanaan

(planning)

dan

penggerakan

(actuating). Perencanaan yakni pengusaha merencanakan akan mendirikan
rumah produksi industri

Adila Snack setelah hal tersebut direncanakan

barulah pengusaha menerapkan fungsi penggerakan yakni merealisasikan
rencana dengan mendirikan rumah produksi53, mengenai hal ini peneliti
mewawancarai pengelola industri Adila Snack, ia mengatakan:
Setelah saya memiliki modal yang saya anggap cukup untuk mengelola
Adila Snack maka biasanya saya membuat perencanaan untuk
mendirikan usaha Adila Snack ini mulai dari menghitung bahan yang
akan di beli, tempat dan sarana yang akan digunakan, siapa saja yang
akan membuat Adila Snack dan termasuk menentukan tempat untuk
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Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Sistem Pengelolaan
Adila Snack di Kota Jambi, Maret 2020
53
Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Sistem Pengelolaan Adila
Snack di Kota Jambi, Maret 2020
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menjual atau memasarkan Adila Snack jika nanti sudah produksi atau
menghasilkan.54
Wawancara peneliti dengan pemilik usaha industri Adila Snack ia
memberikan informasi sebagai berikut:
Saya selalu berusaha merencanakan penggunaan uang sebaik mungkin,
pengeluaran uang disesuaikan rencana pengeluaran dengan target-target
penjualan dan penerimaan kas. saya juga menunda rencana-rencana
belanja modal jika tidak memberikan manfaat dalam meningkatkan
penjualan atau menurunkan biaya-biaya, penggunaan uang tidak bakal
sia-sia dan memberikan hasil yang menguntungkan atau meningkatkan
profit usaha.55
Kesalahan yang paling banyak dan sering dilakukan para pelaku usaha
adalah mencampurkan uang usaha dengan uang pribadi. Mungkin karena
usaha masih kecil, dan berpikir tidak masalah jika mencampur uang usaha
dengan uang pribadi. Namun yang sering terjadi, para pelaku usaha akan
menghadapi sulit membedakan pengeluaran pribadi dan usaha. Modal yang
sudah ada selain untuk membiayai bahan-bahan pembuatan Adila Snack yang
dibutuhkan juga digunakan untuk membeli dan menyediakan peralatan usaha
seperti ember besar yang digunakan untuk membuat adonan Adila Snack,
cetakan Adila Snack, mesin penggiling, oven besar, rak dan sebagainya.56
seperti keterangan pengusaha dan pengelola Adila Snack yang menambahkan
keteranganya sebagai berikut:
54

Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Sistem Pengelolaan
Adila Snack di Kota Jambi, Maret 2020
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Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Sistem Pengelolaan
Adila Snack di Kota Jambi, Maret 2020
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Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Sistem Pengelolaan Adila
Snack di Kota Jambi, Maret 2020
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Modal yang kadang-kadang memang terbatas harus benar-benar
dimanfaatkan dengan baik, karena modal yang ada bukan hanya
dimanfaatkan untuk membeli bahan pokok pembuatan Adila Snack,
tetapi juga untuk membeli alat-alat yang akan digunakan untuk membuat
Adila Snack, alat-alat tersebut memamg toidak selalu harus membeli,
tetapi tetap masuk dalam modal usaha.57
Selain itu modal tersebut juga direalisasikan untuk membeli bahan baku
serta menggaji karyawan. Setelah fungsi penggerakan berjalan dengan baik
barulah pengusaha industri Adila Snack menerapkan fungsi manajemen yang
berupa pengawasan (controlling). Fungsi pengawasan ini dilakukan untuk
mengawasi modal usaha yang digunakan apakah sudah sesuai rencana atau
tidak.58 Wawancara peneliti dengan salah satu pemilik usaha industri Adila
Snack ia memberikan informasi sebagai berikut:
Mengelola sebuah usaha tidak hanya cukup dikelola dengan ingatan,
melainkan harus dengan catatan yang lengkap. Minimal wajib memiliki
buku kas masuk dan buku kas keluar yang mencatat keluar masuknya
uang. Kemudian saya mencocokkan setiap hari saldo uang secara fisik
dengan catatan saya sendiri.59
Pencatatan yang lengkap masalah keuangan sebuah usaha sangat penting
dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengontrol transaksi uang dan
memastikan tidak ada uang yang terselip. Tahapan selanjutnya, meningkatkan
kemampuan administrasi untuk mencatat penjualan dan biaya-biaya, mencatat
saldo-saldo hutang piutang, persediaan dan aset-aset tetap. Tujuan pelaku
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Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Sistem Pengelolaan Adila
Snack di Kota Jambi, Maret 2020
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usaha sebagai seorang entrepreneur adalah menghasilkan keuntungan,
Menghitung keuntungan dengan tepat sama pentingnya dengan menghasilkan
keuntungan itu sendiri. Bagian yang paling kritikal dalam menghitung
keuntungan adalah menghitung biaya-biaya. Sebagian besar biaya bisa
diketahui karena melibatkan pembayaran uang tunai. Manajemen keuangan
meliputi juga bagaimana mengelola hutang, piutang dan persediaan. Banyak
usaha mengalami kesulitan kas meski catatan akuntansi mereka menunjukkan
angka yang baik. Pelaku usaha harus mampu menekan tingkat persediaan
sedemikian rupa agar tetap dapat memenuhi order namun tanpa membebani
keuangan.60
Peneliti mewawancarai penggusaha industri Adila Snack di Kota Jambi,
ia mengatakan:
Saya sering memeriksa persediaan dan memastikan semuanya dalam
keadaan lengkap dan baik, oleh karenaitu saya mempunyai catatan
administrasi yang memadai untuk mengontrol semua itu, sehingga saya
jarang memiliki piutang-piutang kepada pembeli dan tagihan-tagihan
dari penyedia bahan baku. Hal ini saya lakukan juga untuk menetapkan
prosedur keuangan yang cukup untuk memastikan bahwa usaha saya
selalu terjaga dengan baik.61
Menyisihkan

sebagian

keuntungan

untuk

pengembangan

usaha

merupakan tindakan positif bagi para pelaku usaha. Salah satu tugas penting
manajemen keuangan adalah menjaga kelangsungan hidup bisnis dengan
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Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Sistem Pengelolaan Adila
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Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Sistem Pengelolaan
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mendorong dan mengarahkan investasi ke bidang-bidang lain yang juga
menguntungkan. Semakin besar usaha yang dikelola, semakin kompleks pula
pengelolaan keuangannya. Ketika usaha amelibatkan kreditor dan investor,
maka semakin tinggi tuntutan untuk mempunyai sistem pencatatan keuangan
yang baik. Keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan
menjual, melainkan juga mengatur keuangan. oleh karena itu mengatur modal
usaha dengan cara memisahkan uang pribadi dan uang usaha, merencanakan
penggunaan uang, membuat buku pencatatan keuangan, menghitung
keuntungan dengan benar, putar arus kas, mengawasi

modal, mengatur

hutang dan modal dan menyisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha
merupakan hal yang sangat penting.62
2. Etika Dalam Strategi Manajemen Bahan Baku Adila Snack
Manajemen bahan baku dengan menerapkan fungsi pengawasan
(controlling) Proses pengawasan ini dilakukan untuk mengawasi apakah
kualitas bahan baku sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pengusaha
atau tidak. Selanjutnya manajemen bahan baku dilakukan disaat harga bahan
baku yang digunakan tidak stabil. Wawancara peneliti dengan pemilik usaha
industri Adila Snack ia memberikan informasi sebagai berikut:
Pembelian bahan baku untuk membuat Adila Snack berpengaruh pada
harga jual Adila Snack, saya sebagai pengusaha Adila Snack
memanajemen hal ini dengan menerapkan fungsi manajemen
perencanaan (planning) untuk merencanakan harga jual Adila Snack
62

Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Sistem Pengelolaan Adila
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jika harga bahan baku naik maka harga jual pun juga akan naik.
Biasanya para pengusaha Adila Snack di Kota Jambi menaikkan harga
jual Adila Snack agar tidak merugi, tetapi menakkan harga ini tdak
terlalu melambung tinggi.63
Persediaan bahan baku yang cukup dapat mempelancar proses produksi
serta barang jadi yang dihasilkan harus dapat menjamin efektifitas kegiatan
pemasaran, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan, karena apabila
barang tidak tersedia maka pasa penmbuat Adila Snack akan kehilangan
kesempatan merebut pasar dan tidak dapat mensuplay barang pada tingkat
optimal. Persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahanbahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah
yang dibutuhkan pada saat itu. Persediaan dari barang-barang berwujud yang
digunakan dalam proses produksi, barang mana dapat diperoleh dari sumbersumber alam ataupun dibeli dari suplier atau perusahaan yang menghasilkan
bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya.64
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Adila Snack di Kota Jambi, Maret 2020
64
Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Sistem Pengelolaan Adila
Snack di Kota Jambi, Maret 2020

65

Wawancara peneliti dengan pemilik usaha industri Adila Snack ia
memberikan informasi sebagai berikut:
Persediaan bahan yang membantu atau barang-barang perlengkapan
yaitu persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam
proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang
dipergunakan dalam bekerjanya suatu usaha, tetapi tidak merupakan
bagian atau komponen dari barang jadi, hal ini sangat penting dalam
pengelolaan Adila Snack.65
Meskipun persediaan akan memberikan banyak manfaat bagi suatu
usaha, namun pelaku usaha harus tetap hati-hati dalam menentukan kebijakan
persediaan. Persediaan membutuhkan biaya dan dalam hal ini menjadi tugas
bagi manajemen untuk menentukan investasi yang optimal dalam persediaan.
Masalah persediaan merupakan masalah pembelanjaan aktif, dimana pelaku
usaha menemukan dana yang dimiliki dalam persediaaan dengan cara yang
seefektif mungkin. Untuk melangsungkan usahanya dengan lancar maka
kebanyakan pelaku usaha merasakan perlunya persediaan bahan baku.
Penentuan besarnya persediaan bahan baku yang diperlukan harus sesuai
dengan kebutuhan pemakaian bahan tersebut dalam satu periode produksi
tertentu. Harga bahan baku yang diperlukan merupakan faktor lainnya yang
dapat mempengaruhi besarnya persediaan yang harus di adakan.
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3. Strategi Manajemen Produksi Adila Snack
Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah
kegunaan suatu barang atau jasa. Di dalam industri Adila Snack kegiatan
produksi yang dilakukan adalah memproduksi Adila Snack setiap hari sesuai
dengan permintaan pasar, produksi Adila Snack terkadang mengalami jeda
apabila persediaan atau stok masih terlampau banyak. Selain itu produksi
Adila Snack juga tergantung oleh keadaan pelanggan atau konsumen, karena
dalam proses tersebut sangat mengandalkan jum;lah pesanan dan jumlah
penitipan langganan Adila Snack.66 Wawancara peneliti dengan pemilik usaha
industri Adila Snack ia memberikan informasi sebagai berikut:
Kegiatan produksi yang dilakukan adalah memproduksi Adila Snack
setiap hari sesuai dengan permintaan pasar, produksi Adila Snack
terkadang mengalami jeda apabila persediaan atau stok masih terlampau
banyak, oleh karena itu dalam memproduksi Adila Snack saya memang
selalu menjaga kualitas agar hasil produksinya juga maksimal.67
Wawancara peneliti juga memperoleh informasi mengenai pengelolaan
atau cara membuat Adila Snack, seperti yang dijelaskan salah satu pelaku
usaha Adila Snack ia mengatakan:
Makanan ringan Adila Snack menjadi makanan cemilan. Adila Snack
merupakan cemilan yang merakyat dengan harga murah namun
memiliki rasa yang tidak kalah dengan cemilan mahal. Adila Snack
yang hampir sama dengan roti ini paling nikmat ketika dihidangkan
sebagai pelengkap pada saat bersantai. Hadirnya Adila Snack bisa
menambah kehangatan dalam kebersamaan keluarga dengan varians rasa
66
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manis, gurih pada saat digigit. Makanan ini sangat mudah untuk
didapatkan di supermarket di daerah Kota Jambi.68
Pemilik usaha memanajemen proses produksi dengan menerapkan
fungsi manajemen pengorganisasian (organizing) agar proses produksi dapat
berjalan dengan lancar karena telah disesuaikan dengan kemampuan masingmasing pengelolanya. Proses pengoraganisasian ini sebagai contohnya ibu-ibu
atau para perempuan ditempat dibagian penataan, pengelolaan dalam oven
dan pengemasan Adila Snack. Sedangakan untuk karyawan laki-laki ditempat
pada bagian pembuatan adonan atau proses nguleni dan pemotongan Adila
Snack. Selanjutnya pemilik usaha juga melakukan fungsi manajemen
pengawasan (controlling), proses pengawasan dilakukan para pengusaha
Adila Snack untuk mengawasi karyawan dalam proses produksi agar produk
industri berupa Adila Snack kedelai yang dihasilkan memiliki kualitas yang
baik dan sesuai dengan permintaan pasar.69
Manajemen produksi merupakan pengaturan dan perencanaan terkait
ketersediaan bahan baku maupun bahan jadi yang siap dipasarkan pada
sebuah perusahaan bisnis. Manajemen bisnis di bidang produksi
menyangkut bagaimana proses produksi itu bisa berlangsung dengan
baik sehingga mampu menghasilkan produk atau layanan yang diminati
oleh konsumen.70

68

Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Sistem Pengelolaan
Adila Snack di Kota Jambi, Maret 2020
69
Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Sistem Pengelolaan Adila
Snack di Kota Jambi, Maret 2020
70
Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Sistem Pengelolaan
Adila Snack di Kota Jambi, Maret 2020

68

Wawancara peneliti dengan pemilik usaha industri Adila Snack ia
memberikan informasi sebagai berikut:
Makanan Adila Snack sangat populer dikalangan masyarakat yang
berada di Kota Jambi, dan dengan harga murah membuatnya banyak
diminati oleh masyarakat. selain dengan membeli masyarakat juga bisa
membuat sendiri karena proses pembuatanya juga tidak sulit.71
Membuat makanan Adila Snack merupakan hal yang sangat mudah dan
bisa dilakukan sendiri. Dalam cara membuat Adila Snackdari bahan ikan dan
dengan kualitas renyah, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan
bahan baku terlebih dahulu, seperti hasil wawancara peneliti dengan pemilik
usaha industri Adila Snack ia memberikan informasi sebagai berikut:
Pembuatan atau memproduksi makanan Adila Snack terlebih dahulu
harus mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan diantaranya
berbagai bahan dasar kue yang sudah dicampr seperti tepung, telur
garam halus, soda dan gula, mentega dan sebagainya, setelah semua
bahan-bahan sisediakan, maka proses produksi pembuatan Adila Snack
bisa dilakukan.72
Wawancara peneliti dengan pemilik usaha industri Adila Snack yang
memberikan keterangan cara membuat atau mengolah Adila Snack, ia
memberikan informasi sebagai berikut:
Bahan-bahan yang kami sediakan yaitu berbagai macam bahan dasar
membuat kue seperti roti, seperti tepung, telur bebek, garam halus, soda
dan gula, merupakan bahan yang harus disiapkan terlebih dahulu
sebelum membuat kue Adila Snack. Setelah bahan tersebut siap
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masukkan kedalam wadah dan dilanjutkan dengan membuat adonan kue
terlebih dahulu.73
Pemilik usaha industri Adila Snack menambahkan keterangan cara
membuat atau mengolah Adila Snack, ia memberikan informasi sebagai
berikut:
Setelah membuat adonan, langkah yang pertama campurkan semua
bahan yang sudah disiapkan kemudian aduk sampai merata. Agar
adonan tidak terlalu lengket bisa menambahkan air untuk mengurangi
kelengketannya. Setelah adonan diaduk sampai merata kemudian kukus
adonan kira-kira 2 jam dengan cara adonan dibungkus plastik. Setelah
adonan dikukus dan matang bisa mengangkat adonan kemudian
didinginkan terlebih dahulu sebelum dioven. Setelah adonan dingin, di
susun berdasarkan bentuk sesuai selera kemudian kue Adila Snack siap
untuk dipasarkan.74
Untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan produksi, maka baik
pelaku usaha dagang maupun manufaktur perlu mengadakan persediaan bahan
baku untuk produksi karena persediaan merupakan unsur modal kerja yang
sangat penting dan yang secara kesinambungan akan berputar dalam siklus
perputaran modal kerja usaha. Agar usaha dapat tetap menjamin kelangsungan
operasi suatu usaha serta dapat mencapai tujuan untuk memaksimalisasikan
nilaisebuah usaha, maka perlu diadakan suatu tindakan yang terarah dalam
mengendalikan persediaan yang ada dalam sebuah usaha, dalam mencapai
hasil usaha yang layak yang berkaitan dengan harga pokok produksi, maka
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diperlukan pengendalian persediaan sehingga dapat menekan biaya produksi
yang akan timbul atau terjadi.
4. Etika dalam Strategi Manajemen Pemasaran
Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis
yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan
mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada
pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Di dalam industri Adila Snack
proses pemasaran dilakukan adalah pelanggan, tengkulak dan distributor yang
berlangganan seperti supermarket dan minimarket yang ada di Kota Jambi
yang ingin membeli Adila Snack dikarenkan sudah dikenal sebagai sentra
industri kue.
Wawancara peneliti dengan pemilik usaha industri Adila Snack yang
memberikan keterangan cara memasarkan Adila Snack, ia memberikan
informasi sebagai berikut:
Untuk memasarkan Adila Snack saya berusaha membuat produk Adila
Snack ini menjadi produk yang unik dan memiliki kelebihan
dibandingkan produk lain yang sejenis, misalnya dengan memberikan
variasi rasa yang bermacam-macam. Pesaing ada dimana-mana, jika
produk atau jasa yang ditawarkan tidak memiliki kelebihan, maka akan
sulit bersaing.75
Produk yang berkualitas saja tidak cukup, produk juga harus bisa
memenuhi kebutuhan konsumen. Seiring dengan perkembangan zaman dan
teknologi, tentunya kebutuhan konsumen pun ikut berubah, jika produk yang
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dihasilkan lambat berinovasi maka akan tertinggal dengan produk pesaing.76
Pemilik usaha industri Adila Snack menambahkan keterangan cara
memasarkan Adila Snack, ia memberikan informasi sebagai berikut:
Dalam mengembangkan usaha kecil berupa makanan Adila Snack, saya
harus terus menerus mencari pelanggan baru, sekaligus juga bagaimana
membuat hasil yang memuaskan bagi pelanggan yang sudah ada, selain
itu melayani dengan keramahan, jika tidak para pelanggan akan
membicarakan hal negatif mengenai produk yang dipasarkan oleh saya
sendiri.77
Me-maintain pelanggan yang sudah ada (existing) bisa dilakukan dengan
cara memberikan sesuatu secara gratis kepada pelanggan existing, sebagai
imbalan agar mereka tetap mengontak, dengan cara ini dapat selalu
berhubungan dengan pelanggan. Manusia memiliki ingatan terbatas, setelah
mengadakan kontak awal, sebaiknya melakukan kontak secara teratur. Jika
dalam sebulan tidak melakukan kontak, kemungkinan besar pelanggan akan
melupakan produk yang telah dipasarkan. Memasarkan produk rumahan
memang bukan hal mudah. Biasanya para pemula bisnis rumahan
memasarkannya dengan cara dari mulut ke mulut. Yang bisa jadikan target
pasar adalah, teman, keluarga, tetangga bahkan rekan kerja. Mulai dari orang
terdekat tersebut sebagai pemula bisnis bisa mendapatkan kritan serta
masukan untuk mengembangkan bisnis rumahan yang dijalankan.
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Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Sistem Pengelolaan Adila
Snack di Kota Jambi, Maret 2020
77
Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Sistem Pengelolaan
Adila Snack di Kota Jambi, Maret 2020
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Wawancara peneliti dengan pemilik usaha industri Adila Snack yang
memberikan keterangan ia memberikan informasi sebagai berikut:
Dalam hal pemasaran usaha Adila Snack saya melakukan proses
manajemen dengan menerapkan fungsi perencanaan yakni
merencanakan dan menentukan target pasar mana yang akan menjadi
target pasar produk Adila Snack setelah mengetahui target pasar yang
telah ditentukan barulah saya menerapkan fungsi manajemen yang
berupa penggerakan dengan memasarkan produknya ke daerah yang
telah direncanakan sebelumnya.78
Manajemen bisnis di bidang pemasaran menyangkut segala bentuk
perencanaan, bentuk, target serta tujuan dan hasil dari sebuah proses
marketing atau pemasaran. Penjualan yang meningkat dan upaya untuk
memperkenalkan produk kepada konsumen merupakan target utama dari
sebuah manajemen pemasaran. Tanpa adanya sebuah manajemen pemasaran
yang baik, maka sebuah perusahaan akan mengalami kondisi sulit dalam hal
pemasukan atau income yang diperoleh. Pemasaran memegang peran vital
terhadap eksistensi sebuah perusahaan. Produk atau jasa yang kurang bermutu
pun akan bisa terjual laris apabila memiliki pemasaran yang handal.
Kreatifitas dan inovasi perlu dijalankan dalam merancang sebuah manajemen
bisnis di bidang pemasaran.
Dalam pengelolaan ataupun manajemen sebuah usaha, terdapat
manajemen strategis yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manejerial
yang menentukan kerja sebuah perusahaan ataupun usaha dalam jangka
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Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Sistem Pengelolaan
Adila Snack di Kota Jambi, Maret 2020
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panjang. Manajemen ataupun pengelolaan strategis meliputi pengamatan
lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategis, dan evaluasi serta
pengendalian.

B. Dampak Pengelolaan UMKM Adila Snack Kota Jambi Terhadap
Masyarakat Sekitar
Industri Adila Snack di Kota Jambi mempunyai dampak positif terhadap
masyarakat sekitar. Dampak tersebut diantaranya:
1. Menciptakan Lapangan Pekerjaan
Pengembangan usaha kecil menghadapi berbagai kendala seperti tingkat
kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia,
kewirausahaan, pemasaran dan keuangan mengakibatkan pengusaha kecil
tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik, tetapi sebaliknya usaha
kecil yang diterapkan dengan baik akan menciptakan lapangan pekerjaan.
Fenomena banyaknya pengangguran yang semakin meningkat tiap
harinya menjadi salah satu masalah sosial yang membutuhkan penyelesaian.
Sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada saat ini, menjadi alasan utama
bertambahnya angka pengangguran di negara ini. Ditambah lagi beberapa
pabrik atau industri yang banyak merumahkan karyawannya karena
mengalami kebangkrutan. Kondisi ini dapat dikurangi jika masyarakat
berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. pengelolaan Adila Snack dapat
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menciptakan lapangan pekerjaan, seperti keterangan pengusaha Adila Snack79,
ia mengatakan:
Untuk itu semua masyarakat sebaiknya memiliki mental untuk
berwirausaha dibanding menggantungkan diri dengan berburu pekerjaan
bersama jutaan pengangguran yang juga mencari kerja, dengan
membuka usaha kecil-kecilan tetapi ditekuni maka hasilnya akan
menggiurkan, karena usaha rumahan juga menjanjikan secara
financial.80
Untuk menumbuhkan motivasi berwirausaha dibutuhkan informasi
mengenai keuntungan dalam berwirausaha, agar para pencari kerja mengubah
pola pikirnya untuk membuka lapangan kerja. Wawancara peneliti dengan
pemilik usaha industri Adila Snack yang memberikan keterangan ia
memberikan informasi sebagai berikut:
Melalui pengelolaan Adila Snack ini saya selaku pelaku usaha Adila
Snack memang benar-benar merasakan manfaat bahwa dengan adanya
usaha ini menambah peluang usaha atau lapangan pekerjaan baik bagi
saya sendiri ataupun untuk orang-orang sekitar, karena pengelolaan
Adila Snack ini merupakan usaha yang cukup diminati oleh
masyarakat.81
Industri kecil seperti pengelolaan

Adila Snack mempunyai peranan

yang strategis dalam aspek pemerataan kesempatan berusaha. Diantaranya
adalah menumbuhkan banyak wiraswasta dalam sektor industri, pemerataan
penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan derah terutama
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Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Dampak Pengelolaan Adila
Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
80
Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Dampak Pengelolaan
Adila Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
81
Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Dampak Pengelolaan
Adila Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
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daerah pedesaan, pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah
pedesaan masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, yang cenderung
terpaku

pada

bidang

pertanian

(agribisnis).

Aktivitas

usaha

dan

matapencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha
pengelolaan/ pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak
langsung ada kaitannya dengan pertanian.82
Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada,
akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non-pertanian
belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan
baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk
mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk
berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah
perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan
peluang untuk bekerja dan berusaha.
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Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Dampak Pengelolaan Adila
Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
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2. Mengurangi Jumlah Pengangguran
Industri Adila Snack merupakan salah satu industri yang dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat seperti yang terjadi di Kota Jambi, di
mana industri tersebut dapat mengangkat perekonomian masyarakat setempat.
Wawancara peneliti dengan pemilik usaha industri Adila Snack yang
memberikan keterangan ia memberikan informasi sebagai berikut:
Masyarakat Kota Jambi yang dahulunya bekerja sebagai pekerja
diperusahaan dan buruh pabrik kini masyarakat sudah mulai ada yang
beralih profesi sebagai pengusaha, salah satunya pembuat makanan
ringan seperti Adila Snack atau menjadi karyawan di industri Adila
Snack. Hal ini dilakukan karena bekerja sebagai karyawan atau buruh
pabrik dirasa kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari mengelola usaha
Adila Snack memang membantu memperbaiki pendapatan sehingga
dapat mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.83
Faktor penyebab pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan
yang ada dan juga tidak adanya usaha yang bisa dikelolaoleh masyarakat,
mengatasi pengangguran bukanlah kewajiban pemerintah semata. Seluruh
penduduk diharapkan partisipasinya untuk mengatasi masalah ini. Walau,
bukan hal mudah, pengangguran pasti bisa ditangani bila pemerintah dan
masyarakat saling bekerja sama. Faktor penyebab pengangguran sendiri sering
diciptakan oleh dirinya masing-masing. Penyebabnya pun bisa secara
disengaja ataupun tidak.84 Wawancara peneliti dengan pemilik usaha industri
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Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Dampak Pengelolaan
Adila Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
84
Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Dampak Pengelolaan Adila
Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
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Adila Snack yang memberikan keterangan ia memberikan informasi sebagai
berikut:
Banyak masyarakat yang dulu hanya bekerja sebagai karyawan
perusahaan tetapi sekarang sudah mulai menekuni berbagai jenis usaha
seperti Adila Snack, setelah mereka beralih profesi menjadi pengusaha
mikro, kecil dan menengah seperti pengusaha-pengusaha dibidang
kuliner sedikit demi sedikit perekonomian mereka mulai terangkat, dan
tidak banyak menganggur seperti sebelumnya.85
Faktor yang sering menyebabkan terciptanya pengangguran karena tidak
adanya lapangan kerja. Sebenarnya kesulitan lapangan kerja disebabkan oleh
faktor Pribadi dan faktor sosial ekonomi. Faktor pribadi dalam hal ini
penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh kemalasan, cacat/udzur dan
rendahnya pendidikan dan ketrampilan.86 Wawancara peneliti dengan pemilik
usaha industri Adila Snack yang memberikan keterangan ia memberikan
informasi sebagai berikut:
Selain itu industri Adila Snack juga menyerap banyak tenaga kerja
seperti orang putus sekolah, berpendidikan rendah, orang yang terkena
PHK, dan ibu rumah tangga sehingga dengan adanya industri tersebut
secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan
mengurangi tingkat pengangguran di Kota Jambi khususnya untuk
tetangga dan masyarakat sekitar.87
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Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Dampak Pengelolaan
Adila Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
86
Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Dampak Pengelolaan Adila
Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
87
Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Dampak Pengelolaan
Adila Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
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Bila banyak menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri atau membuat
lapangan kerja yang berguna bagi orang lain, pasti angka pengangguran bisa
ditekan bahkan bisa jadi tidak ada lagi yang menganggur. Banyaknya jumlah
pengangguran itu dari kalangan masyarakat miskin. Karena untuk
mendapatkan pekerjaan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika
seseorang itu mempunyai keahlian dan keterampilan, maka orang tersebut
bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.
3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Setelah masyarakat bekerja menjadi pengusaha di industri Adila Snack
maka pendapatan yang diperoleh pun mengalami peningkatan. Wawancara
peneliti dengan pemilik usaha industri Adila Snack yang memberikan
keterangan ia memberikan informasi sebagai berikut:
Melalui usaha-usaha rumahan yang kami lakukan ini memang
membantu peningkaan pendapatan dari sebelumnya, jika selama ini
kami hanya mendapatkan sumber pendapatan dari hasil kerja dengan
perusahaan atau bekerja ditempat lain dan hasilnya kadang-kadang
belum mencukupi maka sekarang mendapat tambahan dari usaha
mengelola Adila Snack ini.88
Sektor pekerjaan lain yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah
usaha berdagang, misalnya masyarakat membangun warung-warung kecil di
rumah yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, selain lebih ekonomis juga
mudah untuk di jangkau
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Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Dampak Pengelolaan
Adila Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
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Wawancara peneliti dengan pemilik usaha industri Adila Snack yang
memberikan keterangan ia memberikan informasi sebagai berikut:
Penghasilan kami sebelum mengelola Adila Snack ini memeng cukup
menjanjikan, artinya tidak sulit untuk menambah penghasilan, dengan
mengembangkan usaha Adila Snack ini keadaan ekonomi menjadi
terbantu, apalagi sekarang sudah banyak yang meminati produk Adila
Snack yang kami kembangkan, oleh karena itu saya selalu berusaha
bagaimana meningkatkan kualitas Adila Snack di masyarakat luas
karena sangat menjanjikan.89
Dengan adanya peningkatan pendapatan inilah masyarakat dapat
memenuhi kebutuhan hidup diantaranya menyekolahkan anak dan mencukupi
kebutuhan keluarga. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan tersebut maka
kesejahteraan hidup masyarakat dapat terwujud. Kehadiran industri membawa
pengaruh terhadap mata pencaharian penduduk, dimana sebelum adanya
industri sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan
sebagian lagi terbagi dalam beberapa mata pencaharian tertentu saja seperti
buruh industri dan sebagainya. Dengan dibangun dan berkembangnya industri
masyarakat mempunyai peluang usaha yang lebih luas.90
Peningkatan pendapat juga dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga yang
ikut membantu mengelola usaha Adila Snack, seperti hasil wawancara peneliti
dengan usaha industri Adila Snack yang memberikan keterangan menganai
dampak ekonomi dari usaha ini, ia memberikan informasi sebagai berikut:
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Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Dampak Pengelolaan
Adila Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
90
Sumber Data: Observasi, oleh peneliti peneliti tentang Dampak Pengelolaan Adila
Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020
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Kami memang sering bergotong royong mengerjakan usaha Adila
Snack ini, misalnya dalam tahap membungkus dan memasarkan saya
menitipkan kewarung-warung, secara tidak langsung saya tetap
memberikan bonus atas produk yang saya titipkan tersebut, dan hal
tersebut tentunya akan menambah penghasilan bagi pemilik toko.91
Berkembangnya industri rumahan di kota memberikan berbagai alternatif
peluang pekerjaan yang lebih luas, dimana sebelum berkembangnya industri
rumahan peluang kerja sangat terbatas baik jenis pekerjaan maupun
kesempatan kerjanya, tetapi setelah berkembangnya industri rumahan peluang
untuk memperoleh pekerjaan lebih tersedia baik pekerjaan pada bidang
industri maupun usaha berdagang atau jasa.
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Sumber Data: wawancara dengan responden penelitian tentang Dampak Pengelolaan
Adila Snack Terhadap Perekonomian Pengelola di Kota Jambi, Maret 2020

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Etika bisnis Islam dalam pengelolaan dan strategi pemasaran UMKM Adila
Snack Kota Jambi dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengelola Adila
Snack mempersiaplan modal, melakukan manajemen bahan baku Adila
Snack, melakukan manajemen produksi Adila Snack, dan melakukan
manajemen pemasaran, pengelolaan usaha tersebut dilakukan dengan
manajemen yang signifikan dan saling melengkapi.
2. Dampak pengelolaan UMKM Adila Snack Kota Jambi terhadap masyarakat
sekitar mempunyai dampak positif terhadap masyarakat sekitar yang ada.
Dampak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: pengelolaan

Adila

Snack dapat menciptakan lapangan pekerjaan, usaha pengelolaan

Adila

Snack dapat mengurangi jumlah pengangguran dan pengelolaan Adila Snack
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Jambi.
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B. Saran-Saran
Berdasarkan hasil temuan dilapangan, peneliti mengajukan beberapa saran,
yaitu sebagai berikut:
1. Bagi pemilik usaha, senantiasa mempertahankan kebijakan strategi pemasran
yang sudah selaras dengan prinsip etika bisnis islam. keberkahan dan
kesuksesan UMKM Adila Snack Kota Jambi diawali dari prinsip menjalankan
perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
2. Dapat lebih meningkatkan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian
dengan

memperhatikan

perilaku

konsumen

sasaran

sehingga

dapat

mengaplikasikan pemasaran dengan lebih efektif
3. Dalam pengembangan produknya UMKM Adila Snack Kota Jambi
hendaknya berkreatifitas dalam menentukan model dan desai dari kemasan
produk dapat ditingkatkan dan tetap menjaga kualitas produk yang dijual
4. Dalam menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas harus tetap
dipertahankan sehingga konsumen akan merasa puas dan tidak beralih
ketampat lain.
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LAMPIRAN I
WAWANCARA

1. Sejak kapan UMKM Adila Snack Kota Jambi berdiri?
2. Bagaimana sejarah UMKM Adila Snack Kota Jambi?
3. Dimana saja target pemasaran UMKM Adila Snack Kota Jambi?
4. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan UMKM Adila Snack Kota Jambi
untuk menarik perhatian konsumen?
5. Mengapa menggunakan strategi pemasaran tersebut?
6. Sejak kapan menerapkan strategi pemasaran tersbut?
7. Darimana UMKM Adila Snack Kota Jambi menggunakan strategi pemasaran
tersebut
8. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan UMKM Adila Snack Kota Jambi
9. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan dari segi Etika dan Hukum Islam?
10. Apakah semua produk pesaing yang sejenis menggunakan strategi pemasaran
tersebut?
11. Bagaimana dampak strategi penjualan tersebut terhadap penjualan barang?
12. Bagaimana cara Umkm Snack Adila Kota Jambi dapat mempertahankan usaha
ini sehingga dapat maju?
13. Bagaimana Etika Bisnis Islam dalam pengelolaan dan strategi pemasaran
UMKM Snack Adila Kota Jambi?
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14. Bagaimana dampak pengelolaan UMKM Snack Adila Kota Jambi terhadap
masyarakat sekitar?
15. Bagaimana Etika Manajemen bahan baku dan Manajemen produksi dilakukan?
16. Apa saja dampak atau kendala UMKM Snack Adila Kota Jambi?
17. Apa keunggulan UMKM Snack Adila Kota Jambi dari UMKM Pesaing?
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