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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Teori Strategi Pemasaran 

Strategi merupakan suatu cara yang harus dijalankan sebagaimana 

sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan.1 Pengertian strategi menurut 

beberapa ahli sebagai berikut: 

a). Menurut A. Halim, strategi adalah suatu cara dimana terdapat sebuah 

lembaga yang akan mencapai tujuannya sesuai dengan peluang-peluang 

dan ancaman-ancaman yang ada di lingkungan eksternal yang dihadapi 

dan juga sumber daya dan kemampuan internal. 

b). Menurut Morrisey, strategi adalah suatu proses untuk memberikan 

arahan mana yang harus dituju oleh suatu perusahaan supaya nantinya 

akan tercapai dan sekaligus sebagai daya dorong perusahaan dalam 

membantu menentukan produk, jasa dan pasarnya di masa depan. 

c). Menurut Sjahfrizal, strategi ialah suatu cara dalam mencapai sebuah 

tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal.2 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

strategi merupakan suatu cara atau langkah dalam menggapai tujuan yang 

ingin dikehendaki. Sementara istilah pemasaran menurut Philip Kotler 

 
1 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 186 
2 http://www.dilihatya.com/926/pengertian-strategi-menurut-para-ahli diakses pada Sabtu, 15 
Februari 2020 pukul 15.40 wib. 

http://www.dilihatya.com/926/pengertian-strategi-menurut-para-ahli
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yang dikutip oleh Kasmir dan Jakfar ialah “Suatu proses sosial dan 

manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta 

mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.”3 Pemasaran juga 

dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam menciptakan dan menjual 

produk ke berbagai pihak dengan maksud atau tujuan tertentu. Pemasar 

berusaha untuk menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang 

maupun jasa kepada konsumen di pasar.4 

Dan dari pengertian pemasaran diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan sebuah proses dari kegiatan-kegiatan yang 

dijalankan oleh seorang pemasar atau sebuah badan usaha dalam upaya 

mendistribusikan suatu produk guna memenuhi kebutuhan konsumen 

dengan menggunakan strategi tertentu sehingga dapat mencapai target 

yang diinginkan. 

Sementara menurut Philip Kotler yang dikutip oleh Ujang Sumarwan, 

Tujuan dari pemasaran ialah untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan sasaran. Bidang ilmu perilaku konsumen 

mempelajari bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, 

membeli, memakai serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan atau 

pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen.5 

 
3 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, Edisi revisi, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-8, 2012), hal. 47 
4 Ibid., hal. 47 
5 Ujang Sumarwan, Riset Pemasaran dan Konsumen, (Bogor: IPB Press, Cet. Ke-1, 2011), hal. 180 
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Tujuan dari pemasaran itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Namun dalam hal ini, untuk menarik konsumen 

agar mau membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan itu tidaklah 

mudah. Untuk itu, sebagai pemasar harus mengetahui apa yang benar-

benar diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen saat ini.  

Strategi pemasaran adalah suatu cara atau proses yang memiliki tujuan 

untuk memudahkan kita untuk membuat dan menjual barang dan jasa yang 

sesuai dengan kondisi perusahaan dan pasar target atau selera konsumen 

yang dituju.6 Harmaizar Zaharudin mengemukakan Strategi pemasaran 

dalam ‘Menggali Potensi Wirausaha’: adalah seleksi dan penetapan pasar 

sasaran, target (market targeting), penetapan posisi pasar/bersaing (market 

targeting), penetapan posisi pasar/bersaing (market positioning), dan 

pengembangan suatu marketing mix yang efektif untuk mencapai 

keberhasilan pemasaran.7 

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk 

memilih strategi pemasaran yang tepat, yakni: 

a. Perusahaan harus memperhatikan seberapa besar persaingan yang ada 

dan posisi persaingan perusahaan di lingkungan pasarnya. 

b. Perusahaan harus memperhatikan sumber daya, tujuan dan kebijakan 

yang tepat serta telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 
6 Suharyadi, Kewirausahaan: Membangun Usaha Sukses Sejak Muda, (Jakarta: Salemba Empat, 
2007), hal. 191 
7 Harmaizar Zaharuddin, Menggali Potensi Wirausaha,(Bekasi: CV Dian Anugrah Prakasa, 2006), 
hal. 72 
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c. Perusahaan harus memperhatikan strategi apa yang sedang diterapkan 

oleh para pesaing. 

d. Perusahaan harus memperhatikan bagaimana perilaku pembelian 

konsumen. 

e. Perusahaan harus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian 

negara.8 

Dari pemaparan faktor-faktor diatas perusahaan harus dengan teliti 

dan cakap dalam memilih strategi yang tepat. Hal tersebut nantinya akan 

berpengaruh dalam kelangsungan perusahaan. Selain faktor-faktor diatas 

perusahaan juga harus memperhatikan penyusunan strategi pemasaran 

perusahaan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

menyusun strategi pemasaran suatu perusahaan diantaranya ialah: 

a. Segmentasi pasar (market segmentation) 

Segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok 

pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau 

marketing mix yang berbeda pula. Dalam melakukan segmentasi pasar 

haruslah diperhatikan beberapa variabel yang mempengaruhinya. Hal 

ini bertujuan supaya segmentasi pasar yang dilakukan tepat sasaran. 

b. Strategi memasuki pasar (market penetration strategy) 

Strategi memasuki pasar ialah strategi dalam memasuki bagian pasar 

yang dituju dengan membeli perusahaan lain, membangun anak 

 
8 Djoseno Ranupandoj, Soal Jawab Marketing (Konsep Kebijakan dan Strategi), (Yogyakarta: UPP-
AMP YKPN, 1991),hal. 19-20 
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cabang perusahaan, dan mengadakan kerjasama dengan perusahaan 

lain.  

c. Posisi pasar (market positioning) 

Posisi pasar merupakan segala upaya yang ditempuh perusahaan untuk 

mendesain produk atau merek agar dapat menempati sebuah posisi 

yang unik dibenak konsumen. 

B. Teori Promotion Mix 

Didalam bidang pemasaran dikenal istilah bauran pemasaran 

(markting mix) yang artinya merupakan suatu kegiatan memasarkan 

barang menggabungkan beberapa fungsi pemasaran dengan maksud untuk 

mendatangkan hasil yang telah ditentukan. Keberhasilan yang diperoleh 

perusahaan dalam bidang pemasaran ini pastinya didukung oleh 

berhasilnya perusahaan dalam memilih produk yang tepat, harga yang 

layak, saluran distribusi yang baik dan promosi yag efektif. 

Berbicara mengenai promosi, menurut Swastha promosi merupakan 

salah satu variabel dalam bauran pemasaran (marketing mix) yang sangat 

penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau 

jasanya. 

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang mencakup 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas 
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perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.9  

Menurut Basu Swastha dan Irawan terdapat empat tujuan dari 

kegiatan promosi diantaranya: 

a). Modifikasi Tingkah Laku 

Promosi  berguna untuk menciptakan kesan baik tentang produk 

perusahaan atau mendorong pembelian barang dan jasa perusahaan.  

b). Memberitahu 

Promosi dapat bersifat memberitahu ditujukan untuk memberitahu 

pasar yang dituju tentang perusahaan dan penting bagi konsumen 

karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk membeli. 

c). Membujuk 

Promosi dapat bersifat membujuk yang umumnya diarahkan untuk 

mendorong pembelian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberi 

pengaruh dalam waktu yang lama terhadap perilaku pembeli. 

d). Mengingatkan 

Promosi dapat bersifat mengingatkan, yang dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merk produk dihati masyarakat dan perlu dilakukan 

 
9 Alfiyandi dan La Ode Syarfan, “Analisis Bauran Promosi (Promotion Mix) Produk Multilinked 
Syariah Pada Asuransi Panin Da-Ichi Life Cabang Pekanbaru,” Jurnal Universitas Islam Riau, Vol. 2 
No 1, April 2016 
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selama tahap kedewasaan didalam siklus kehidupan produk. 

Berdasarkan hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa promosi secara 

langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi dan merangsang 

konsumen agar tertarik terhadap produk yang ditawarkan, sehingga 

pada  akhirnya mendorong konsumen untuk melakukan pembelian.10 

Menurut Tjiptono bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang 

sama,tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-

tugas khususnya. Beberapa tugas khusus itu atau sering disebut bauran 

promosi diantaranya periklanan, penjualan perseorangan , promosi 

penjualan, hubungan masyarakat dan pemasaran lansgung.  

Berikut penjelasan dari variabel bauran promosi (promotion mix) 

diantaranya: 

a. Periklanan (Advertising) 

Menurut Tjiptono iklan merupakan suatu bentuk komunikasi tidak 

langsung yang berlandaskan pada informasi tentang keunggulan suatu 

produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat memunculkan 

rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk 

melakukan pembelian.  

Periklanan merupakan suatu bentuk presentasi dan promosi 

nonpribadi tentang sebuah ide, barang, dan jasa yang dibayar oleh 

sponsor tertentu. Sponsor dalam pengertian tersebut tidak hanya 

 
10 Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, Cetakan Ke-13 (Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta, 2008), hal. 353 
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berupa perusahaan, tetapi juga lembaga yang non laba seperti lembaga 

pemerintahan, perguruan tinggi, yayasan dan sebagainya serta 

individu-individu. Komunikasi dari sponsor bersifat masa karena 

menggunakan media massa yaitu seperti radio, televisi, surat kabar, 

majalah, papan luar ruang atau baliho dan sebagainya. 

Iklan yang ditampilkan di media dapat memberikan umpan balik 

kepada sponsornya (berupa tanggapan) walaupun dalam tenggang 

waktu tertentu atau tidak secepat penjualan tatap muka yang sifatnya 

langsung.11 

b. Penjualan Perseorangan (Personal Selling) 

Ialah penjualan dengan pribadi atau perorangan dimana nantinya 

digunakan untuk memengaruhi satu atau lebih konsumen yang ada. 

Melakukan penjualan perorangan ini melibatkan penjualan secara 

langsung kepada pelanggan perorangan. Beberapa tenaga penjualan 

asuransi dan perencana keuangan memenuhi gambaran semacam ini, 

dimana mereka ditugaskan untuk menantang khususnya jika mereka 

tidak mewakili sebuah perusahaan yang ternama, karena mereka harus 

membuktikan kredibilitasnya terlebih dahulu. 

  Terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh tenaga penjualan 

dalam melakukan penjualan perorangan diantaranya: 

1).  Hal yang utama harus mengetahui pasar target yang dituju, 

2).  Dapat berkomunikasi baik dengan konsumen, 
 

11 Alfiyandi dan La Ode Syarfan, “Analisis Bauran Promosi (Promotion Mix) Produk Multilinked 
Syariah Pada Asuransi Panin Da-Ichi Life Cabang Pekanbaru,” Jurnal Universitas Islam Riau, Vol. 2 
No 1, April 2016 
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3). Menjelaskan tentang produk yang akan dijual, 

4). Tanya jawab terkait penjualan, 

5). Menyeleseaikan tentang penjualan. 

6). Bagaimana kelanjutan dari penjualan tersebut.12 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa personal selling ialah suatu alat 

promosi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan 

pelanggan atau konsumen. Tatap muka dapat dilakukan melalui 

telepon, konferensi video atau dengan komunikasi lainnya. Melalui 

tatap muka atau face to face dengan pelanggan maka akan mudah 

mengetahui sebenarnya apa permasalahan dari pelanggan dan 

nantinya akan membina hubungan yang baik dengan pelanggan dalam 

jangka waktu yang panjang. 

c. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi selain periklanan, 

penjualan tatap muka, maupun publisitas dan humas. Kegiatan yang 

termasuk dalam promosi dalam penjualan ini, antara lain: peragaan, 

pertunjukan dan pameran, demonstrasi penggunaan barang, pemberian 

kupon, rabat, contoh produk gratis dan sebagainya. Biasanya kegiatan 

ini dilakukan bersama-sama dengan kegiatan promosi lain. Kegiatan 

ini relatif lebih murah dibandingkan periklanan dan penjualan tatap 

muka. Selain itu promosi penjualan juga lebih fleksibel karena dapat 

dilakukan setiap saat dengan biaya yang tersedia dan dimana saja. 

 
12 Jeff Madura, Pengantar Bisnis Edisi 4 Buku 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 25 
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d. Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Hubungan masyarakat merupakan salah satu komponen yang 

penting dari strategi pemasaran. Didalam sebuah perusahaan apabila 

perusahaan tengah melakukan perencanaan dan pengumpulan 

informasi secara sistematis dengan maksud untuk mengembangkan 

citra perusahaan maka dari sini perusahaan tengah melakukan tugas 

dari hubungan masyarakat. 

Publisitas merupakan salah satu kegiatan yang paling sering 

dilakukan oleh humas (hubungan masyarakat). Kegiatan ini meupakan 

kegiatan yang memanfaatkan media masaa dalam pengerjaanya. Atau 

dalam istilah lain ialah suatu usaha dimana seorang atau kelompok 

organisasi ingin kegiatannya untuk diangkat ke dalam media massa.13 

Sedangkan menurut Charles S. Steinberg adapun tujuan dari public 

relations ialah untuk memunculkan suatu pendapat dari masyarakat 

yang favorable terkait segala hal yang tengah dilakukan oleh badan 

yang terkait. 

Dari sini dapat disimpulkan pengertian dari public relations ialah 

suatu proses untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, dan juga 

untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga dengan 

masyarakat, sehingga nantinya akan terkesan senang dan juga akan 

berdampak positif untuk kelangsungan hidup lembaga itu.  

 Adapun fungsi dari hubungan masyarakat diantaranya: 

 
13 Morissan, Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 
hal. 26 
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1). Menciptakan hubungan yang baik lembaga dengan publiknya. 

2). Mengabdi kepada kepentingan umum. 

3). Lebih berfokus terhadap perilaku dan akhlak yang baik. 

4). Komunikasi alat untuk mencapai tujuan harmoni public opinion.  

e. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan dimana berkomunikasi langsung dengan calon konsumen 

atau pelanggan dan  bertujuan untuk si konsumen memberikan 

tanggapan dan melakukan transaksi dengan perusahaan. Dalam hal ini 

bentuk dari pemasaran langsung bukanlah melalui surat atau dengan 

mengirim katalog milik perusahaan akan tetapi dilakukan dengan 

penjualan lewat telepone, iklan outdoor, dan brosur2 yang disebar.14 

Dari pemasaran langsung ini ada hal yang paling penting yaitu 

adanya iklan tanggapan langsung, yang mana suatu produk dikenalkan 

atau dipromosikan pada masyarakat melalui media masa dan para 

konsumen diminta untuk membeli atau memberi tanggapan langsung 

dengan produk tersebut. Adapun dampak positif dari pemasaran 

langsung yaitu dapat melakukan pemesanan melalui katalog oleh si 

pelanggan yang akan berdampak pada pertumbuhan pemasaran 

langsung yang signifikan.15 

 
14 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, Jilid 1 Edisi 12, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 
202 
15 Morisan, Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 
hal. 22 
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Selain dampak positif diatas dari pemasaran langsung adapun sifat 

atau karakteristik dari pemasaran langsung diantaranya: 

1). Nonpublik maksudnya adapun pengecualian dari pesan yang 

dituju hanya orang-orang tertentu saja, karena pesan ini 

disampaikan melalui pos sehingga hanya sebagian orang yang 

mengetahui. 

2). Disesuaikan artinya pesan yang ada akan dikemas sebaik 

mungkin agar pelanggan dapat tertarik dengan produk yang 

ditawarkan. 

3). Interaktif artinya pesan yang ditawarkan dapat diubah sewaktu-

waktu tergantung keinginan pelanggan sehingga hal ini 

memberikan komunikasi yang interaktif. 

C. Teori BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)  

a. Pengertian BMT 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan 

mikro swasta yang berlandaskan pada aturan syariah. BMT berasal dari 

kata baitul dan  maal dan baitul tamwil. Baitull maal disini diartikan 

sebagai suatu usaha dengan pengumpulan dan penyaluran dana yang 

non profit contohnya seperti zakat, infaq dan sedekah. Sementara baitul 

tamwil ialah usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT 

ini hadir dengan maksud untuk memfasilitasi atau sebagai jembatan 

untuk masyarakat bawah yang mana apabila mereka membutuhkan 

pelayanan seperti bank bank Islam atau BPRS Islam. 
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Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sendiri berdiri dengan alasan 

keinginan oleh sebagian umat Islam untuk menghindari dari riba dalam 

kegiatan muamalahnya. Umat Islam meyakini dengan menghindari riba 

maka nantinya kesejahteraan lahir maupun batin akan tercapai. Dengan 

demikian BMT memiliki dua misi yaitu misi sosial (Tabarru’) dan misi 

bisnis atau profit.16 

Kehadiran BMT memberikan wajah yang baru dalam bidang 

jasa pelayanan Bank Syariah terutama bagi umat Islam. Ada beberapa 

bentuk pelayanan yang dihadirkan oleh lembaga keuangan syariah 

diantaranya ada kemudahan dalam berinteraksi, penyimpanan dana, 

fasilitas, pembiayaan, keamanan dan juga kenyamanan dari segala 

kemungkinan resiko yang terjadi. Maka dari itu pengembangan dan 

pemasaran lembaga keuangan syariah harus ditingkatkan lagi. 

b. Landasan Hukum BMT 

Dari perspektif hukum di Indonesia, sampai saat ini BMT 

menggunakan badan hukum yang paling memungkinkan adalah dalam 

bentuk Koperasi baik Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi 

Simpan Pinjam Syariah (KSPS). Dari wacana para praktisi BMT dan 

lembaga Keuangan Syariah sangat mungkin dibentuk perundangan 

tersendiri bagi BMT, mengingat operasional BMT tidak sama persis 

dengan Koperasi, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah 

 
16 https://www.kompasiana.com/qosh/58d36c01357b61594970e776/ketika-bmt-disebut-
sebagai-bank-syariah?page=all diakses pada Rabu, 13 November 2019 pukul 18.28 WIB. 

https://www.kompasiana.com/qosh/58d36c01357b61594970e776/ketika-bmt-disebut-sebagai-bank-syariah?page=all
https://www.kompasiana.com/qosh/58d36c01357b61594970e776/ketika-bmt-disebut-sebagai-bank-syariah?page=all


31 
 

 
 

atau lainnya.17 Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi 

yang syah dan legal. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, BMT harus 

berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.18 

c.Fungsi BMT  

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi: 

1). Mengidentifikasi memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 

mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, 

kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya. 

2). Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma sehingga menjadi 

lebih profesional dan Islami akan semakin utuh dan tangguh dalam 

menghadapi persaingan global. 

3). Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota. 

4). Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara agniya 

sebagai shobiul maal dengan du’afa sebagai mudhorib terutama untuk 

dana-dana sosial seperti zakat, infaq. 

D. Teori Dampak   

 
17 Supriyanto, Islam and Local Wisdom : Religius Expression in Southeast Asia, (Yogyakarta: 
Depublish, 2018), hal. 125-126 
18 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wat Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 
130 
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Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah 

benturan, suatu pengaruh yang memberikan akibat, baik positif maupun 

negatif. 19 Pengaruh adalah daya yang ada dan muncul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal 

balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan 

apa yang dipengaruhi.  

Secara sederhana dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau 

akibat. Dalam setiap kepuasan yang diambil oleh seorang atasan biasanya 

mempunyai dampak sendiri, baik itu dampak positif maupun dampak 

negatif. Dampak juga bisa merupakan suatu proses lanjutan dari sebuah 

pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah 

selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah 

keputusan yang akan diambil. 

Dari penjelasan diatas maka dampak dapat dibagi ke dalam dua 

pengertian, yaitu: 

a. Pengertian Dampak Positif 

Dampak positif adalah suatu keinginan untuk 

membujuk,meyakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada 

orang lain, dengan maksud agar mereka mengikuti keinginannya yang 

baik.  

 
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Dampak dalam https://kbbi.web.id/dampak diakses 
pada 10 Juli 2020 pukul 20.19 WIB. 

https://kbbi.web.id/dampak
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b. Pengertian Dampak Negatif 

Dampak negatif adalah suatu keinginan untuk membujuk, 

meyakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, 

dengan maksud agar mereka mengikuti keinginannya yang buruk dan 

menimbulkan akibat tertentu.20 

E. Teori Kendala (Theory of Constraint) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendala ialah 

keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian 

sasaran. 21Manajemen Constrain atau yang lebih dikenal sebagai Theory 

of Constrain (TOC) merupakan teori ilmu manajemen bisnis yang 

memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan  melalui identifikasi 

terhadap kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan dan kemudian 

mencari solusinya untuk mengatasi kendala tersebut.  

TOC merupakan filosofi manajemen yang pertamakali 

diperkenalkan oleh Dr. Elihayu M. Goldratt dalam bukunya “The Goal” 

tahun 1984. TOC kemudian berkembang menjadi salah satu faktor yang 

penting dalam ilmu manajemen. Adapun jenis-jenis dari Teori Kendala 

(Theory of Constrain), diantaranya: 

1). Internal Constrain  

 
20 https://diglib.unila.ac.id diakses pada Kamis, 20 Februari 2020 pukul20.51 WIB 
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam https://kbbi.web.id/kendala.html diakses pada 
Kamis 20 Februari 2020 pukul 21.40 WIB. 

https://diglib.unila.ac.id/
https://kbbi.web.id/kendala.html
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Internal Constrain merupakan kendala yang timbul dari dalam 

perusahaan. Contohnya seperti para pegawai yang memiliki batas 

waktu pada jam kerjanya, mesin produksi yang terbatas dan 

sebagainya. Hal ini mengakibatkan para perusahaan mengalami 

kesulitan dalam bidang produksi. 

2). Eksternal Constrain 

Eksternal Constrain merupakan kendala yang timbul dari luar 

perusahaan. Contohnya seperti bahan baku yang kualitasnya kurang 

terjaga dan supplier yang terbatas.22 

F. Penelitian Terdahulu 

 Agar penelitian ini tidak dikatakan sebagai jiplakan atau duplikasi 

dari hasil penelitian orang lain, maka peneliti disini mencantumkan 

beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Strategi Promotion Mix 

dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota di KSPPS BMT PETA 

Trenggalek dan Kopsyah BMT BERKAH Trenggalek: 

  Alfiyandi dan La Ode Syarfan23 dengan judul Analisis Bauran 

Promosi (Promotion Mix) Produk Multilinked Syariah Pada Asuransi 

Panin Dai Ichi Life Cabang Pekan Baru. Persamaan adalah meneliti 

tentang bauran promosi. Perbedaannya adalah pada Objek: Pada Asuransi 

Panin Dai Ichi Life Cabang Pekan Baru; Subjek: Produk Multilinked 

 
22 https://sarjanaekonomi.co.id/teori-kendala/ diakses pada Kamis, 20 Februari 2020 pukul 23.50 
WIB. 
23 Alfiyandi dan La Ode Syarfan, “Analisis Bauran Promosi (Promotion Mix) Produk Multilinked 
Syariah Pada Asuransi Panin DAI ICHI LIFE Cabang Pekan Baru,” Jurnal Universitas Islam Riau, Vol. 
2 No. 1, April 2016 

https://sarjanaekonomi.co.id/teori-kendala/
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Syariah. Dengan hasil penelitian yaitu promosi melalui periklanan 

(advertising) dinilai kurang baik hal ini dikarenakan masih kurangnya 

iklan yang dilakukan yang dapat menjangkau masyarakat secara luas.  

 Megalia, Ujang Sumarwan, Imam Teguh Saptono24 dengan 

judul Analisis Strategi Bauran Promosi terhadap Volume Penjualan 

Restoran XYZ. Persamaan adalah meneliti tentang strategi bauran 

promosi. Perbedaanya adalah pada jenis penelitian: Kuantitatif; Objek: 

Volume Penjualan Restoran XYZ. Dengan hasil penelitian bahwa bentuk 

strategi promosi yang ada pada Restoran XYZ dengan menggunakan 

kelima bentuk media promosi yang meliputi periklanan, penjualan 

perseorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran 

langsung. Namun dari penelitian ditemukan alokasi dana terbesar 

diperuntukan pada periklanan terutama dengan menggunakan media cetak 

dan media elektronik seperti iklan cetak, display sign. 

 Yayan Sofyan25 dengan judul Analisis Bauran Promosi pada PT 

Anugrah Parahyangan Jaya. Persamaan adalah meneliti tentang bauran 

promosi. Perbedaanya adalah pada Jenis Penelitian: Kuantitatif; Objek: PT 

Anugrah Parahyangan Jaya. Dengan hasil penelitian promosi penjualan 

yang dilakukan di PT Anugrah Parahyangan Jaya menggunakan potongan 

harga berupa discount time apabila konsumen membeli kios atau toko pada 

waktu tertentu dan ini terbukti efektif untuk merangsang penjualan dalam 

 
24 Megalia, Ujang Sumarwan, Imam Teguh Saptono, “Analisis Strategi Bauran Promosi terhadap 
Volume Penjualan Restoran XYZ,” Jurnal Institut Pertanian Bogor, Vol. 12, No. 2 September 2017 
25 Yayan Sofyan, “Analisis Bauran Promosi Pada PT. Anugrah Parahyangan Jaya,” Jurnal STIEM 
Bandung, Vol. III No. 1 Juni 2018 
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waktu yang pendek dan dalam jangka panjang perusahaan dapat menarik 

pelanggan baru. 

 Febsri Susanti26 dengan judul Pengaruh Bauran Promosi Terhadap 

Keputusan Klien Dalam Memilih Radio Carano Sebagai Media Promosi 

Iklan. Persamaan adalah Meneliti tentang bauran promosi. Perbedaanya 

adalah pada jenis penelitian: kuantitatif; objek: Radio Carano Sebagai 

Media Promosi Iklan. Dengan hasil penelitian dari media promosi yang 

ada (iklan, penjualan perorangan, promosi penjualan) berpengaruh positif 

terhadap keputusan klien untuk beriklan di Radio Carano. Dengan 

demikian Radio Carano perlu lebih kreatif dalam penyampaian promosi 

kepada klien. 

 Ade Candra Gunawan, Febri Susanti27 dengan judul Pengaruh 

Bauran Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik Maybeline di Kota Padang. Persamaan adalah meneliti tentang 

bauran promosi. Perbedaanya adalah jenis penelitian: Kuantitatif; Objek: 

Kota Padang; Subjek: Produk kosmetik maybeline. Dengan hasil 

penelitian kedua sampel periklanan dan personal selling  berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik maybeline di 

Kota Padang. Sedangkan satu diantaranya yaitu harga tidak berpengaruh 

signifikan pada keputusan pembelian produk kosmetik Maybeline di Kota 

Padang. 

 
26 Febri Susanti, “Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Klien Dalam Memilih Radio 
Carano Sebagai Media Promosi Iklan,” Jurnal STIE KBP Padang, Vol. 3, No. 1 Juli 2015 
27 Ade Candra Gunawan, febri Susanti, “Pengaruh Bauran Promosi dan Harga Terhadap 
Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Maybeline di Kota Padang,” Jurnal STIE KBP. 
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 Bernadetta Dwi Charylia28 dengan judul Bauran Promosi Di 

Taman Wisata Ratu Boko. Persamaannya adalah sama-sama meniliti 

tentang bauran promosi; Jenis Penelitian: Kualitatif. Perbedaanya pada 

Objek: Taman Wisata Ratu Boko. Dengan hasil penelitian strategi 

penjualan pribadi, periklanan, promosi penjualan dan hubungan 

masyarakat dinilai menarik dan disambut baik oleh wisatawan untuk 

menunjang kelancaran perjalanan mereka. Selain untuk menambah 

referensi mereka tentang berbagai objek wisata, dan beberapa bauran 

promosi ini juga sangat membantu mereka untuk melakukan perjalanan 

wisata. 

 Alida Wahyuni29 dengan judul Kajian Bauran Promosi Di 

Perguruan Tinggi X. Persamaanya adalah sama sama meneliti tentang 

bauran promosi. Perbedaanya adalah jenis penelitian: Kualitatif; Objek: 

Perguruan Tinggi. Dengan hasil penelitian dari kelima bauran promosi 

yang digunakan yaitu advertising, personal selling, sales promotion, public 

relation, wordh of mouth dan direct mail yang paling efektif dalam 

mempengaruhi calon-calon mahasiswa ialah personal selling.  

 Kana Khairunissa, Suharyono, Edy Yulianto30 dengan judul 

Pengaruh Bauran Promosi Keputusan Pembelian dan Kepuasan Pelanggan. 

Persamaannya adalah meneliti tentang strategi bauran promosi. 

 
28 Bernadetta Dwi Charylia, “Bauran promosi di Taman Wisata Ratu Boko,” Jurnal Universitas 
Gadjah Mada, Vol. 5 No. 3 Desember 2013 
29 Alida Wahyuni, “Kajian Bauran Promosi di Perguruan Tinggi X,” Jurnal Tangerang Selatan, Vol. 1 
No. 2 Desember 2012 
30 Kansa Khairunissa, “Pengaruh Bauran Promosi Keputusan Pembelian dan Kepuasan 
Pelanggan,” Jurnal Universitas Brawijaya Malang, Vol. 46 No. 2 Mei 2017 
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Perbedaanya adalah Jenis Penelitian: Kuantitatif; Objek: Keputusan 

Pembelian dan Kepuasan Pelanggan. Dengan hasil penelitian keputusan 

pembelian memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pemesanan yang mudah dan cepat, harga 

yang sesuai dengan harapan konsumen, fasilitas yang sesuai dengan 

harapan konsumen membuat konsumen merasa puas.  

 Michael N. Lontoh31 dengan judul Analisis Pengaruh Bauran 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Pada PT. Hasjrat 

Abadi Manado Cabang Tendean. Persamaanya adalah sama sama meneliti 

tentang bauran promosi. Perbedaanya pada Jenis Penelitian: Kuantitatif; 

Objek: pembelian mobil toyota pada PT Hasjrat Abadi Manado Cabang 

Tendean. Dengan hasil penelitian ialah dari semua variabel yang ada 

(penjualan pribadi, priklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat) 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

mobil toyota pada PT Hasjrat Abadi Manado Cabang Tendean. Selain itu 

perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi promosi penjualan 

yang tepat sehingga dapat membuat konsumen lebih tertarik membeli 

produk yang ditawarkan. 

 Jeffrey Andi Kesuma32 dengan judul Pengaruh Bauran Promosi 

Terhadap Volumen Penjualan Holcim Solusi Rumah Bintang Jaya Di 

Jember. Persamaanya adalah sama sama meneliti tentang bauran promosi. 

 
31 Michael N. Lontoh, “Analisis Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Mobil 
Toyota pada PT Hasjrat Abadi Manado Cabang Tendean,” Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol. 
16 No. 1 Tahun 2016 
32 Jeffrey Andi Kesuma, “Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Volume Penjualan Holcim Solusi 
Rumah Bintang Jaya di Jember,” Jurnal STIE Mandala Jember, Vol. 1 No. 2 Desember 2015 



39 
 

 
 

Perbedaanya adalah jenis penelitian: Kuantitatif; Objek: Rumah Bintang 

Jaya di Jember. Dengan hasil penelitian bauran promosi mempunyai 

pengaruh terhadap volumen penjualan, maka diharapkan perusahaan 

memperhatikan bauran promosi seperti pada variabel periklanan dengan 

menambah media yang digunakan misal media elektronik.  

G. Konsep Kerangka Berfikir 
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  Gambar 2.1 

 

  Konsep kerangka berfikir dari penelitian ini dimulai dengan 

penggalian informasi dari ke-lima variabel bauran promosi dalam upaya 

meningkatkan jumlah anggota di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan 

Kopsyah BMT BERKAH Trenggalek, yaitu Personal Selling, Advertising, 

Sales Promotion, Public Relations, dan Direct Marketing. Ke-lima 

variabel ini yang akan menjadi acuan dalam daftar pertanyaan yang 

nantinya ditanyakan dalam  penelitian dan juga sebagai sumber informan 

utama dari penelitian ini.  

Bauran Promosi 

Promotion Mix 

Periklanan 

(Advertising) 

a. Broadcast 

b. Print 

c. Internet 

d. Outdoor  

Penjualan 

Perseorangan 

(Personal Selling) 

a. Presentations 

b. Trade Show 

c. Incentive 

Programs 

Promosi 

Penjualan (Sales 

Promotion) 

a. Discounts 

b. Coupons 

c. Displays 

d. Demonstratio

ns  

e. Contest 

f. Sweepstakes 

g. Events  

Hubungan 

Masyarakat        

(Public Relations) 

a. Press Releases 

b. Sponsorships  

c. Special Events 

d. Web Pages  

Pemasaran 

Langsung (Direct 

Marketing) 

a. Catalogs 

b. Telephone 

Marketing 

c. Kiosks 

d. Internet 

e. Mobile 

Marketing 

Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota 


