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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data  

1. Sejarah Berdirinya Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung 

Tulungagung  

Busana merupakan kata yang sangat sering kita dengar dan 

sudah tidak asing lagi bagi kita. Busana seringkali dikatakan dapat 

megangkat harga diri dan martabat manusia. Busana adalah kebutuhan 

pokok setip manusia yang harus dipenuhi karena fungsi dasarnya 

untuk melindungi tubuh dan terpenuhinya unsur kesusilaan. Selain itu 

busana juga berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan diri dan 

menunjukkan status sosial seseorang. Busana dapat juga diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dikenakan dari ujung rambut sampai ujung 

kaki termasuk pelengkap busana, tatarias wajah dan tata rias 

rambutnya.
1
 Pada dasarnya busana berfungsi untuk menutup aurat agar 

terhindar dari hal – hal yang tidak baik. 

Busana semakin berkembang dari waktu ke waktu hingga saat 

ini yang menjadi trend adalah busana muslim. Terutama di Indonesia 

yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Busana Muslim kini 

banyak digunakan oleh kaum muslim mulai dari anak- anak ataupun 

orang dewasa dan bahkan orang tua. Dimasa sekarang seorang muslim 

                                                           
1
 Rani Suryandari, Pengertian Busana Dan Tata Busana, dalam 

https://ranisadam007.blogspot.com/2017/01/pengertian-busana-kebutuhan.html?m=1 , diakses 

pada 19 April 2020 pukul 09.05 Wib 

https://ranisadam007.blogspot.com/2017/01/pengertian-busana-kebutuhan.html?m=1
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sudah sadar akan pentingnya menutup aurat dengan menggunakan 

busana muslim. Apalagi dimasa sekarang banyak yang membuat 

produk busana muslim dengan berbagai macam model sehingga 

semakin meningkatkan keinginan seorang muslim untuk memiliki 

busana muslim.  

Dengan busana muslim seorang muslimah akan terlihat lebih 

anggun dan seorang muslim akan lebih keren. Apalagi apabila 

dilakukan dengan memodifikasi pakaian dan jilbab dengan warna yang 

senada maka akan terlihat lebih cantik. Seringkali kita jumpai saat ini 

model – model busana muslim dan hijab dan lain – lain yang didesain 

sedemikian rupa sehingga menjadi trendi dan menarik serta selalu 

mengikuti perkembangan zaman.  

Banyaknya model terbaru atau desain – desain baru banyak 

para wanita muslimah yang memutusan untuk memakai busana 

muslimah. Hal ini menjadi peluang usaha untuk industri busana 

khususnya busana muslim untuk terus mengembangkan dan 

menginovasi produk sesuai dengan trend saat ini. Pelaku bisnis Busana 

Muslim mencoba menarik hati konsumen dengan menawarkan produk 

dengan harga yang mudah dijangkau dan mampu bersaing dengan 

usaha busana muslim lainnya. Serta Kualitas produk yang baik dan 

dengan model busana muslim yang bermacam – macam akan mampu 

menarik konsumen. Hal yang harus selalu diperhatikan dalam menarik 

minat beli konsumen adalah strategi pemasaran.  
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Seperti hal nya yang dilakukan oleh Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” Bandung Tulungagung yang mampu menawarkan produk 

dengan kualitas baik dan harga yang mampu bersaing dengan toko 

busana lainnya yang ada di Bandung Tulungagung. Jika suatu usaha 

mampu bersaing dan mampu menarik minat beli konsumen dengan 

tetap memperhatikan strategi pemasaran yang dibuat oleh perusahaan 

maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan serta perusahaan 

tersebut akan mendapatkan respon yang baik dari konsumen. 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung 

sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu seperti yang telah diungkapkan 

oleh pemilik Toko Busana “Indofashon Aziziah” Bandung 

Tulungagung kepada peneliti: 

“Toko Aziziah ini kami dirikan pada tahun 2004, saat itu kami 

memulai bisnis dengan memasok berbagai macam pakaian jasa secara 

grosir ke pasar – pasar tradisional. Awalnya dari Pasar Wage, Kediri, 

kemudian kami lanjut ke Pasar Krian, Sidoarjo. Lama kelamaan usaha 

penjualan busana yang kami lakukan secara grosir berkembang pesat 

hingga akhirnya kami bisa memiliki outlet pertama kami yang 

diresmikan pada tahun 2009. Dimulai dari outlet Jl. K.H. Wachid 

Hasyim No. 212 Kediri, kemudian berlanjut outlet kedua di Blitar 

pada tahun 2011. Kemudian di tahun yang sama mendirikan outlet di 

Tulungagung yaitu outlet di Beji yang beralamat di Jl. Ki Mangun 

Sarkoro VI, No. 8A, Tulungagung dan outlet di Jl. Ahmad Yani Barat 

N0. 179, Tulungagung. Sebelum mendirikan outlet di berbagai kota 

kami sudah menyewa ruko di ruko sebelah timur pasar Bandung 

Tulungagung di Tahun 2007. Penjualan busana di ruko tersebut 

berlangsung cukup lama sekitar kurang lebih 3 tahun hingga akhirnya 

di tahun 2010 kami bisa memiliki dan membuka outlet di Bandung 

Tulungagung yang beralamat di Jl. Raya Durenan – Bandung.  

Kemudian di tahun 2015 outlet Pare resmi dibuka, hingga berlanjut ke 
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outlet Prigi dan Kedunglurah, dan saat ini kami sedang dalam tahap 

pembangunan outlet di kawasan Kabupaten Trenggalek.” 
2
 

 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung 

termasuk salah satu industri fashion busana besar di Tulungagung 

dengan mempunyai cabang – cabang usaha di berbagai wilayah seperti 

Tulungagung (Bandung dan Beji), Trenggalek (Prigi dan 

Kedunglurah), dan bahkan Toko Aziziah memiliki cabang di kota lain 

seperti Kediri dan Blitar. Keanekaragaman produk yang ditawarkan 

dengan harga yang mudah dijangkau oleh berbagai kalangan serta 

dengan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai maka 

perkembangan toko ini sangat pesat dan mampu menarik minat beli 

konsumen di seluruh wilayah. 

Tabel 4.1 

Jumlah Pengunjung/ Konsumen 

Indofashion Aziziah Bandung Tulungagung 

Bulan  Jumlah Pengunjung per bulan 

Mei 86 orang 

Juni 91 orang 

Juli 97 orang 

Sumber: Dokumen Toko Busana “Indofashion Aziziah”  

Jumlah pengunjung atau konsumen yang terus bertambah dari 

bulan ke bulan membuktikan bahwa Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” berhasil menarik minat beli konsumen dari berbagai 

                                                           
2
 Wawancara dengan Bapak Irfan (Pemilik Toko Busana “Indofashion Aziziah”), 03 MEI 

2020  
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kalangan. Karena memang Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

Bandung Tulungagung ini cocok apabila digunakan untuk berbelanja 

keperluan busana muslim dan keperluan lainnya. 

Para pekerja di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung 

Tulungagung ini juga sangat banyak dengan mengutamakan pelayanan 

kepada konsumen sehingga konsumen menjadi loyal kepada para 

karyawan. Meskipun banyak toko – toko busana besar di wilayah 

Tulungagung atau di kota lain namun Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” Bandung Tulungagung ini tetap menjadi pilihan masyarakat 

dan tetap ada di hati masyarakat. 

Tabel 4.2
3
 

Jumlah Karyawan 

Indofashion Aziziah Bandung Tulungagung 

Catatan Jumlah 

Karyawan 

Jumlah Karyawan Indofashion Aziziah 

Bandung Tulungagung 

Tahun 2007 – 2010 2010 -2019 

Jumlah Karyawan 3 – 7 7 – 25 

Sumber: Dokumen Toko Busana “Indofashion Aziziah”  

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di salah satu cabang Toko 

Busana “Indofashion Aziziah” di Tulungagung yang beralamat di Jl. 

                                                           
3
 Wawancara dengan Mbak Maya, Koordinator Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

Bandung, Tulungagung 
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Raya Durenan – Bandung, Genengan, Bandung – Kabupaten 

Tulungagung (Utara Stadion Bandung, Tulungagung). 

3. Visi dan Misi Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

a. VISI  

“Menjadi toko busana terlengkap dengan berbagai macam produk 

fashion yang berkualitas, namun tetap hemat dan terjangkau.” 

b. MISI 

1. Menghadirkan berbagai produk busana yang fashionable. 

2. Melengkapi kebutuhan pokok masyarakat dalam berbusana. 

3. Memangkas berbagai macam jalur distribusi dengan menjalin 

hubungan langsung dengan produsen. 
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4. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Toko Busana “Indofashion Aziziah” 
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5. Tugas Dan Wewenang  

a. Direktur  

1) Keputusan pendapatan investasi. 

2) Keputusan penetapan peluang bisnis. 

b. Manajer Keuangan  

1) Keputusan penetapan dalam pengembalian dana. 

2) Keputusan penetapan dalam menganalisis dokumen 

perusahaan. 

3) Keputusan penetapan dalam pengerjaan laporan keuangan. 

c. Manajer Sumber Daya Manusia 

1) Keputusan dalam memilih karyawan pada saat rekrutmen. 

2) Keputusan dalam menentukan gaji karyawan. 

d. Manajer Pemasar 

1) Keputusan dalam melakukan promosi produk. 

2) Keputusan dalam menjalin hubungan dengan mitra bisnis. 

e. Manajer Operasional  

1) Keputusan penetapan dalam pembagian dokumen perusahaan. 

2) Keputusan penetapan dalam meng- entri data perusahaan. 

3) Keputusan penetapan dalam pembagiaan koordinasi kerja. 

f. Kasir Pusat 

1) Melakukan pencatatan atas semua transaksi. 

2) Melakukan pencatatan kas fisik. 

3) Melaporkan catatan keuangan kepada petugas keuangan. 
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g. Petugas Pencatatan Barang  

1) Mencatat keluar masuknya jumlah barang. 

2) Mencatat barang – barang yang ada di gudang. 

h. Petugas Keamanan  

1) Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan perusahaan. 

2) Mencatat nomor dan nama kendaraan serta dokumen 

pengiriman yang dibawa. 

3) Membuka pintu gerbang pada saat ada kendaraan yang akan 

masuk atau keluar dari perusahaan. 

i. Sopir  

1) Memastikan kondisi kendaraan tetap prima. 

2) Mengirim barang ke cabang tepat waktu dan aman. 

3) Memastikan dokumen kendaraan (STNK, surat uji layak 

kendaraan, dll) dalam kondisi yang seharusnya. 

6. Produk Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

Toko busana “Indofashion Aziziah” menjual berbagai macam 

produk pakaian jadi yang meliputi: pakaian pria dan wanita dewasa, 

pakaian anak – anak, bayi dan segala jenis perlengkapannya., 

aksesoris serta menyediakan oleh – oleh haji, perlengkapan tidur dan 

lain sebagainya. 
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Tabel 4.3 

Daftar  produk Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

Gamis Harga  Jilbab  Harga  

Kedjora  Rp 140.000,00 Rawis Saudia Rp 18.000,00 

Ellisa Rp 135.000,00 Red Rose  Rp 20.000,00 

Paris Plus Rp 110.000,00 Instan Naura Rp 75.000,00 

Elrasi  Rp 130.000,00 Instan Azlia Rp 45.000,00 

Ratu Balad Rp 142.000,00 Instan Yulian Rp 43.000,00 

Zie  Rp 144.000,00 Instan Gladia Rp 41.000,00 

Inspired  Rp 185.000,00 Abie Scraf Rp 46.000,00 

Rizal  Rp 160.000,00 Paris Plos Azzara Rp 13.000,00 

VS Rp 170.000,00 Melia Rp 29.500,00 

ZAQ Rp 115.000,00 Yeffa Rp 27.000,00 

Sumber: Data Primer Toko Busana “Indofashion Aziziah BandungTulungagung,2020. 

Toko busana “Indofashion Aziziah” menawarkan produk dengan 

harga yang murah dan mudah dijangkau dengan produk yang 

berkualitas. Hal ini dikarenakan produk yang ditawarkan langsung 

diambil dari pusatnya yang berlokasi di Kedunglurah, sehingga harga 

bersaing dan dengan model yang baru setiap minggunya. Toko busana 

“Indofashion Aziziah” juga menyediakan busana grosir dengan harga 

yang lebih murah untuk para reseller. Hal inilah yang menjadikan 

konsumen tertarik untuk terus berbelanja busana baik untuk dewasa 

maupun anak – anak di Toko busana “Indofashion Aziziah” Bandung 

Tulungagung. 
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B. Temuan Data  

1. Strategi Pemasaran Dalam Menarik Minat Beli Konsumen Di 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung  

Temuan data akan memberikan dan memaparkan gambaran 

dari pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan yang akan 

membahas mengenai analisis strategi pemasaran dalam menarik minat 

beli konsumen di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung 

Tulungagung.  

Toko Busana “Indofashion Aziziah” merupakan toko busana 

muslim yang berawal dari pemasok busana muslim ke pasar – pasar 

tradisionl secara grosir. Seiring berjalannya waktu usaha ini semakin 

berkembang pesat hingga akhirnya Pak Irfan sebagai pemilik usaha 

berinisiatif dan memutuskan untuk membuka outlet pertamanya di 

Kediri di tahun 2009 dan sebelum tahun itu di tahun 2007 beliau 

sudah menyewa ruko di timur Pasar Bandung Kabupaten 

Tulungagung sebagai outlet untuk menjual busana muslim kepada 

konsumen langsung. Akhirnya di tahun 2010 outlet Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” resmi dibuka di Bandung Kabupaten 

Tulungagung dan ini merupakan outlet kelima.  

Strategi pemasaran dalam menarik minat beli konsumen yang 

dilakukan oleh Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung 

Tulungagung adalah dengan melakukan kegiatan usahanya 
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menggunakan 4 (empat) unsur pemasaran yaitu Product, Price, Place, 

Promotion.  

Dalam penelitian yang telah dilakukan di Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung, dijelaskan mengenai 

beberapa hasil jawaban dari pertanyaan yang dijawab oleh pemilik 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” , karyawan Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” dan konsumen Toko Busana “Indofashion 

Aziziah”.  

Dalam menjalankan bisnisnya, Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” telah berhasil menerapkan strategi pemasaran dengan bauran 

pemasaran yang didalamnya meliputi 4 (empat) unsur pemasaran yaitu 

Product, Price, Place, Promotion dengan baik. Seperti yang telah 

diungkapkan pemilik Toko Busana “Indofashion Aziziah” kepada 

peneliti: 

“Kami menyediakan produk dengan berbagai macam merek 

dan kami juga menyediakan produk bukan hanya produk busana 

muslim atau pakaian saja namun kami juga menyediakan produk yang 

lain seperti halnya segala jenis perlengkapan bayi kami sediakan di 

Toko Indofashion Aziziah Bandung dan cabang – cabang yang lain, 

aksesoris serta oleh – oleh haji juga kami sediakan, lalu kami juga 

menyediakan hantaran mas kawin serta perlengkapan tidur. Semua 

produk kami sediakan di Toko Indofashion Aziziah. Kami memang 

memilih strategi produk dengan sangat baik selain kualitas dari 

produk yang baik kami juga memilih untuk menyediakan produk – 

produk lain selain busana muslim atau kebutuhan pakaian pria dan 

wanita serta anak – anak. Dan yang pasti produk kami selalu 

mengikuti trend saat ini mbak. ” 

 

Sama dengan yang diungkapkan Mbak Maya selaku karyawan 

dan koordinator di Toko “Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung 
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mengenai produk yang ditawarkan. Berikut ungkapan dari Mbak 

Maya kepada peneliti mengenai produk yang dipasarkan di Toko 

Indofashion Aziziah Bandung Tulungagung: 

“Produk yang ditawarkan di Toko Indofashion Aziziah 

Bandung ini bermacam – macam mbak mulai dari pakaian bayi 

sampai pakaian dewasa, perlengkapan haji, sarung dan songkok, 

handuk dan mukena serta perlengkapan parcel dan mahar ada disini 

mbak. Kami juga selalu menyesuaikan trend saat ini.”
4
 

 

Sedangkan dalam strategi harga Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” Bandung mematok harga sesuai dengan kualitas produk dan 

dengan harga seminim mungkin agar mudah dijangkau oleh para 

konsumen. berikut ungkapan dari Pak Irfan mengenai strategi harga : 

“Kami memberikan harga pas mbak dan tidak bisa ditawar 

namun kami memberikan potongan harga atau diskon untuk produk 

tertetu atau setiap pembelian diatas harga sekian. Kami juga selalu 

menyesuaikan harga dengan kualitas dari produk itu sendiri. Harga 

yang kami patok juga sesuai dengan harga pasar mbak sehingga 

mudah dijangkau oleh semua kalangan. Harga yang berbeda tentunya 

kami berikan kepada pembelian grosir karena kan kalau beli nya 

grosir tentunya lebih banyak jadi kami berikan potongan harga. 

Sebenarnya kami juga tidak mencari keuntungan yang sangat banyak 

kok mbak, cukup dengan produk yang terjual sangat banyak dan 

konsumen senang dan cocok dengan harga dan kualitas saja sudah 

cukup mbak.”
5
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mbak Desi selaku 

karyawan di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung kepada 

peneliti, berikut ungkapan dari Mbak Desi kepada peneliti: 

“Harga pakaian dan perelngkapan lainnya di Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” ini bisa dikatakan miring ya mbak dan mudah 

dijangkau oleh semua kalangan serta harga nya juga sesuai dengan 

                                                           
4
 Wawancara dengan Mbak Maya (Koordinator Toko Busana “Indofashion  Aziziah” 

Bandung), 03 Mei 2020 
5
 Wawancara dengan Pak Irfan (Pemilik Toko Busana “Indofashion  Aziziah”), 03 Mei 

2020 
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harga di pasaran mbak dan tentunya sesuai dengan kualitas produk 

yang ditawarkan mbak.”
6
 

 

Strategi promosi yang digunakan Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” Bandung adalah melalui radio, berikut pernyataan ungkapan 

dari Pak Irfan kepada peneliti : 

“Kami melakukan kegiatan promosi untuk memperkenalkan 

produk kami kepada masyarakat luas, promosi yang kami jalankan 

melalui media online dan offline namun kami lebih ke media offline 

untuk memperkenalkan produk kami. Media offline yang kami 

gunakan adalah melalui radio yang jangkauannya luas dan berlokasi 

di kota dimana disitu ada Toko kami mbak. Untuk media online 

tetntunya kami juga memakai media ini untuk memasarkan produk 

karena sekarang kan masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan 

media online seperti facebook dan instagram dan kami juga 

melakukan promosi melalui media ini. Akan tetapi promosi melalui 

media radio kami rasa lebih efektif mbak dari pada media sosial 

karena meskipun media online menjadi salah satu yang sangat 

diminati masyarakat namun ada jam – jam tertentu dimana disaat itu 

orang sedang tidak memegang hp misalkan saat berkendara dan 

disaat itulah peran media radio sangat dibutuhkan.”
7
 

 

Kemudian peneliti bertanya lagi lalu kapan waktu yang tepat 

digunakan untuk iklan melalui radio, dan berikut ini jawaban dari Pak 

Irfan kepada peneliti : 

“Sebenarnya untuk masalah waktu itu bisa kapan saja mbak 

namun kami lebih menekankan iklan tersebut disiarkan melalui radio 

pada waktu pagi menjelang siang dan siang menjelang sore, hal ini 

dikarenakan pada jam tersebut mobilitas orang pada umumnya 

berada di kendaraan dan mendengarkan informasi melalui radio. 

Kami juga membatasi waktu iklan yaitu tidak lebih dari 15 menit agar 

orang – orang tidak bosan mendengarkan iklan tersebut.”
8
 

 

                                                           
6
 Wawancara dengan Mbak Desi (Karyawan di Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

Bandung), 03 Mei 2020 
7
 Wawancara dengan Pak Irfan (Pemilik Toko Busana “Indofashion Aziziah), 03 Mei 

2020 
8
 Wawancara dengan Pak Irfan (Pemilik Toko Busana “Indofashion Aziziah”), 03 Mei 

2020 
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Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Mbak Reni 

mengenai promosi yang dilakukan oleh Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” Bandung, berikut ungkapan dari Mbak Reni kepada peneliti: 

“Untuk promosi kami melakukan promosi melalui media 

online sama offline mbak. Facebook dan instagram kami gunakan 

sebagai alat untuk memperkenalkan produk ke masyarakat luas dan 

untuk media offline nya kami gunakan radio sebagai alat untuk 

memperkenalkan produk kami ke masyarakat luas mbak. Serta kami 

juga melakukan promosi melalui pelayanan kami dan anjuran kepada 

konsumen yang terdapat di banner platform dan name board besar 

yang kami pasang tepat di depan toko.”
9
 

 

Berkaitan dengan tempat Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

Bandung berlokasi sangat strategis karena dekat dengan jalan raya dan 

mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai desa tepatnya di utara 

stadion Bandung. Berikut pernyataan dari Pak Irfan mengenai strategi 

tempat yang diungkapkan kepada peneliti : 

“Menurut saya toko saya ini memiliki tempat yang strategis ya 

mbak karena tempat nya yang dekat dengan jalan raya serta akses 

jalannya pun mudah sehingga memudahkan konsumen untuk 

berbelanja di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung. Parkir 

yang luas juga kami sediakan di Toko Busana “Indofashion Aziziah”, 

sehingga memudahan konsumen untuk memarkirkan kendaraannya 

baik motor ataupun mobil yang parkir nya juga dijaga oleh tukang 

parkir yang dapat dipercaya keamanannya. Kami juga menyediakan 

mushola dan juga toilet mbak.”
10

 

 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Mbak Nila sebagai 

karyawan di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung yang sudah 

lama bekerja di Toko Busana “Indofashion Aziziah”. Berikut 

ungkapan Mbak Nila kepada peneliti : 

                                                           
9
 Wawancara dengan Mbak Reni (Karyawan Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

Bandung), 03 Mei 2020 
10

 Wawancara dengan Pak Irfan (Pemilik Toko Busana “Indofashion Aziziah”), 03 Mei 

2020 
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“Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung ini menurut 

saya berada di lokasi yang strategis mbak karena dekat dengan jalan 

raya, dekat dengan stadion dan dekat dengan rumah sakit mbak serta 

akses untuk ke toko ini sangat mudah mbak. Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” Bandung juga menyediakan parkir yang sangat 

luas dengan petugas parkir yang ramah dan selalu menjaga 

keamanan dari kendaraan itu serta kami juga menyediakan mushola 

yang terjaga kerapian dan kebersihannya dan juga ada toilet yang 

kami sediakan untuk para konsumen.
11

 

 

Peneliti berhasil mewawancarai beberapa konsumen di Toko 

Busana “Indofashion Aziziah” Bandung dan menjelaskan beberapa 

alasan, mengapa mereka senang berbelanja di Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” Bandung terkait dengan unsur 4P. Berikut 

penjelasan dari Bu Wiwik : 

“Saya itu sudah lama mbak menjadi pelanggan di Toko 

Aziziah Bandung sudah sejak 3 sampai 4 tahun yang lalu mbak. Saat 

tokonya masih berada di timur pasar saja saya sudah membeli 

pakaian saya dan keluarga saya di sana mbak padahal tempatnya 

masih kecil waktu itu, apalagi sekarang ya mbak tokonya sudah besar 

terus tempatnya nyaman, baju – baju nya juga bagus – bagus semakin 

membuat saya suka berbelanja busana di sana mbak. Produk yang 

disediakan disana itu bermacam – macam mbak jadi kalau saya 

kesana saya itu mesti ingin beli produk lain selain pakaian soalnya 

produk nya bagus – bagus mbak dan yang pastinya harga 

menyesuaikan dengan kualitas barang. Saya juga suka kalau 

berbelanja kesana itu selalu dapat potongan harga mbak apalagi 

kalau mau hari raya seperti sekarang ini banyak sekali diskon dan 

promo – promo menarik mbak. Toko Aziziah itu menjadi andalan 

keluarga saya saat berbelanja pakain dan perlengkapan lainnya mbak 

seperti perlengkapan sholat atau bahkan baju tidur.”
12

  

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mbak Pida selaku 

konsumen di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung. Berikut 

penjelasan dari Mbak Pida : 
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“Saya sudah lama mbak mengenal Toko Aziziah sudah sekitar 

3 tahun yang lalu saat itu saya masih SMA, awal mula saya tahu 

keberadaan toko tersebut dari radio terus kan saya penasaran ya 

mbak sama produk – produk nya itu apa saja akhirnya saya kesana 

kan lokasinya ya ndak jauh dari rumah saya jadinya saya iseng – 

iseng gitu kesana sama teman saya pas saya pulang sekolah terus pas 

nyampek sana kok saya itu langsung tertarik mbak sama produknya 

yang bermacam – macam terus juga pas saya lihat harga nya juga 

harganya mudah dijangkau sama tentunya sesuai dengan kualitas 

dari produk terus tempatnya itu strategis dekat dengan jalan raya dan 

lokasinya pun luas mbak ada tempat parkir yang luas, ada mushola, 

ada toilet dan yang lebih membuat saya nyaman serta tertarik belanja 

pakaian disana itu karena tempat pakaian itu dipisah – pisah mbak. 

Disana itu ada 3 lantai mbak lantai satu itu untuk perelngkapan 

sholat sama gamis – gamis sama jilbab gitu mbak sama pakaian 

dewasa yang busana muslim, terus lantai dua itu ada perlengkan baju 

laki – laki sama anak – anak, lalu untuk lantai tiga itu untuk pakaian 

dewasa tapi bukan busana muslim. Produk – produk yang disediakan 

disana itu selalu up to date biasanya selalu dipromosikan di radio 

mbak dan tentunya akses yang mudah untuk menjangkau toko ini 

mejadi pertimbangan saya untuk berbelanja pakaian di Toko Aziziah 

Bandung.”
13

 

 

Konsumen lain di Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

mengungkapkan bahwa ia merasa senang berbelanja busana di Toko 

Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, berikut alasan dari Mbak 

Septi : 

“Alasan saya senang berbelanja busana di Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” Bandung karena produk yang disediakan itu 

sesuai dengan selera konsumen juga selalu up to date dan mengikuti 

trend saat ini, dan harga nya disana itu bisa dibilang lebih miring 

dari beberapa toko busana muslim lainnya yang pernah saya kunjungi 

terus juga harganya sesuai kualtas barang, kemudian banyak promo – 

promo menarik yang semakin membuat saya tertarik berbelanja 

busana kesana. Kalo saya ya mbak dapat diskon itu sangat senang 

sekali selain bisa berhemat saya juga bisa mendapatkan barang 

sesuai keinginan saya namun saya tidak mengeluarkan uang banyak. 

Selain produk yang ditawarkan bermacam – macam dengan kualitas 

yang bermacam – macam juga dan harga yang mudah dijangkau, 
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lokasi toko yang strategi dan akses yang mudah untuk kesana 

membuat saya berkali – kali datang kesana untuk membeli busana 

muslim ataupun produk lainnya.”
14

 

 

Mbak Pika yang sudah lama menjadi pelanggan di Toko 

Busana “Indofashion Aziziah” Bandung menuturkan bahwa ia senang 

berbelanja di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung karena 

harga sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Berikut 

ungkapan Mbak Pika kepada peneliti : 

“Saya sudah sangat lama sekali mbak mengetahui Toko 

Aziziah ini sudah sekitar 3 tahun yang lalu dan sejak saat awal mula 

toko itu dibuka saya sudah menjadi pelanggan tetap. Saya itu tahunya 

dari radio juga waktu itu saya dikasih tau sma temen saya terus saya 

penasaran mbak akhirnya saya datang kesana untuk membuktikan 

apakah benar barang itu bagus – bagus sama sesuai dengan harga 

nya terus juga ada yang bilang harga nya itu murah – murah. Nah, 

berawal dari situ saya langsung kesana ternyata benar mbak produk 

yang ditawarkan itu banyak sekali samapi saya bingung mau pilih 

yang mana soalnya semuanya bagus dan saya kalau sudah ke toko 

busana bawaannya pengen semua mbak. Tapi saya takut mbak waktu 

itu saya ngambil banyak nanti harganya mahal – mahal terus uang 

saya ndak cukup tapi dugaan saya salah ternyata memang benar 

harga nya itu mudah dijangkau dan saat itu kan pas mau hari raya 

ternyata ada diskon besar – besaran mbak, dan saya dapat diskon itu 

kan ya seneng banget mbak udah harganya miring terus dapat diskon 

lagi. Selain dari segi harga sma produk yang ditawarkan sesuai 

denga kualitas produk , akses yang mudah selalu menjadi 

pertimbangan saya untuk berbelanja busana mbak karena kalau 

lokasinya mudah dijangkau sama dekat dengan jala raya kan mudah 

dilihat sama saya ndak ribet nyari keberadaan tokonya. Saya 

sekarang juga gemar mendengarkan radio karena barang – barang 

baru selalu di update lewat radio kadang saya juga mengunjungi 

halaman facebook nya karena apabila ada produk baru saya 

langsung berangkat kesana mbak meskipun uang saya pas – pasan.”
15
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Konsumen ibu – ibu juga berhasil peneliti wawancarai dan 

mengungkapkan hal yang hampir sama terkait dengan 4P kepada 

peneliti. Berikut ungkapan dari Bu Istinganah yang biasa dipanggi Bu 

Es kepada peneliti : 

“Berbelanja busana di Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

membuat saya selalu puas dengan busana yang ditawarkan karena 

selain produk nya sangat berkualitas juga disesuaikan dengan harga 

yang mudah dijangkau oleh semua kalangan. Saya sering mbak 

berbelanja busana disana biasanya saya selalu membeli gamis 

ataupun jilbab karena modelnya bagus – bagus mbak sama tentunya 

harga nya juga oke. Selain itu alasan saya senang berbelanja di Toko 

Aziziah ini karena lokasi yang mudah dijangkau terus parkir nya luas 

sama ada mushola dan juga toilet. Terus juga menyediakan ruang 

ganti yang banyak sehingga konsumen tidak harus antri untuk 

bergantin menggunakan kamar ganti tersebut mbak.”
16

 

 

Selain melakukan pemasaran dengan menerapkan bauran 

pemasaran yang didalamnya meliputi 4 (empat) unsur pemasaran yaitu 

Product, Price, Place, Promotion, toko  Busana “Indofashion Aziziah” 

juga menerapkan pelayananan yang baik untuk menarik minat beli 

konsumen dan untuk mempertahankan pelanggan. Seperti pernyataan 

dari Pak Irfan selaku pendiri dan pemilik Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” , sebagai berikut: 

“Selain barang atau produk yang dijual komplet toko Aziziah 

juga selalu peduli pembeli dan mengedepankan pelayanan yang 

maksimal kepada para pembeli atau konsumen. Saya selalu 

menyampaikan kepada para karyawan untuk selalu ramah dan murah 

senyum serta melayani pembeli dengan sepenuh hati agar pembeli 

tidak kecewa saat berbelanja busana di toko Aziziah selain itu kami 

juga dapat membuat konsumen puas sehingga kami dapat 

mempertahankan pelanggan atau menarik konsumen yang baru.”
17
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Hal serupa juga ditegaskan oleh Mbak Maya selaku 

koordinator Toko Aziziah Bandung kepada peneliti. Berikut 

ungkapannya : 

“Kalau untuk pelayanan saya dan teman – teman yang lain 

disini mengikuti SOP dari pusat mbak yaitu dengan melakukan 3S. 

Kami menyebutnya dengan 3S yaitu salam, sapa dan senyum. Serta 

tentunya dengan peduli pembeli kami selalu melayani pembeli 

sepenuh hati dan tidak membawa masalah pribadi ke pekerjaan agar 

kami tidak mengecewakan konsumen karena kepuasan konsumen 

adalah tujuan dari kami.”
18

 

 

Kemudian Mbak Desi selaku karyawan di Toko Aziziah juga 

menambahkan mengenai pelayaan di Toko Aziziah sebagai berikut : 

“Pelayanan selalu kami utamakan mbak karena kalau 

pelayanannya baik konsumen akan merasa puas dan itulah salah satu 

cara kami untuk mmepertahankan pelanggan lama dan untuk menarik 

pelanggan baru selain dengan memperhatikan kualitas produk yang 

dipasarkan serta harga yang mudah dijangkau. Kami selalu berusaha 

untuk peduli pembeli dan selalu melayani pembeli sepenuh hati mbak 

dan tentunya kami selalu profesional dalam hal pelayanan meskipun 

kami sedang ada masalah pribadi.”
19

 

 

Hal ini sejalan dengan penuturan dari Mbak Pida selaku 

pembeli di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung. Berikut 

alasan dari Mbak Pida senang berbelanja busana muslim di Toko 

Busana “Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung : 

“Selain produk yang dijual lengkap dengan kualitas baik dan 

harga yang mudah dijangkau alasan lain mengapa saya memilih toko 

Aziziah sebagai alternatif saya untuk membeli busana muslim adalah 

karena pelayanan dari karyawan yang sangat loyalitas terhadap 

konsumen, dan karyawan juga melayani dengan sepenuh hati. Apabila 

ada pembeli yang membutuhkan misalkan pakaian dengan ukuran 
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yang lebih besar atau lebih kecil dari yang telah dipasang di depan 

maka karyawan langsung dengan sigapnya mencarikan baju dengan 

ukuran lain sesuai keinginann konsumen. Pelayanan dari para 

karyawan sangat ramah tidak mebuat pembeli canggung apabila 

ingin menanyakan ukuran baju atau model baju lain atau warna lain 

selain yang dipasang kepada karyawan. Karyawan juga dengan 

dengan sepenuh hati membantu pembeli.”
20

 

 

Kemudian Mbak Septi selaku pembeli di Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” Bandung mengungkapkan hal yang hampir 

sama dengan Mbak Pida, berikut ungkapannya kepada peneliti : 

“Begini ya mbak saya itu sangat senang sekali berbelanja 

busana muslim di Toko Aziziah Bandung karena selain produk yang 

disediakan bermacam – macam dan dengan harga yang mudah 

dijangkau saya itu suka karena pelayanannya yang sangat baik 

membuat saya senang dan suka saat berbelanja busana di Toko 

Aziziah, saking senangnya saya dengan pelayanan yang diberikan 

oleh para karyawan di Toko Aziziah Bandung saya sering berbelanja 

di Toko Aziziah hingga sekitar 10 kali saya berbelanja di Toko 

Aziziah Bandung. Pelayanan yang diberikan oleh para karyawan di 

Toko Aziziah Bandung ini berbeda mbak dengan di toko – toko lain, 

menurut saya pelayanan di Toko Aziziah Bandung ini sangat baik 

sekali, para karyawan yang ramah membuat saya ingin berbelanja 

disana lagi serta para karyawan juga loyalitas dengan konsumen dan 

melayani dengan sepenuh hati mbak sehingga itu membuat konsumen 

seperti saya sangat senang sekali diperlakukan dengan baik oleh para 

karyawan. Dan juga pelayanan yang baik menjadi salah satu hal yang 

harus diutamakan agar konsumen merasa puas mbak.”
21

 

  

Konsumen yang yang berhasil peneliti wawancarai juga 

mengungkapkan hal yang hampir sama dengan yang diungkapkan 

oleh kedua konsumen diatas, berikut ungkapan dari Mbak Pika 

sebagai konsumen di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung: 
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“Kalau menurut saya begini mbak pelayanan dari karyawan 

itu sangat menentukan konsumen tertarik utuk berbelanja lagi ke toko 

tersebut mbak terutama toko pakaian dan apalagi yang dilayani itu 

perempuan karena perempuan itu kan sangat sensitif jika pelayanan 

nya tidak baik tentu akan memilih berbelanja ke toko lain yang lebih 

baik pelayanannya. Namun di Toko Aziziah Bandung ini melakukan 

pelayanan sebaik mungkin kepada para konsumen berbeda dengan 

toko busana lain di Bandung. Saya pernah juga mbak membeli 

pakaian di salah satu toko di Bandung namun saya tidak suka dengan 

pelayanannya karena setiap konsumen melihat busana langsug diikuti 

oleh beberapa karyawan dan itu membuat saya tidak nyaman mbak 

berbeda dengan di Toko Aziziah Bandung, kalau di Toko Aziziah 

Bandung setiap pembeli bebas memilih busana atau produk lain 

namun tetap dalam pengawasan karyawan dan apabila konsumen 

membutuhkan barang lain karyawan selalu ada untuk konsumen dan 

tentunya para karyawan ramah dan melayani sepenuh hati tanpa 

membuat kesal para konsumen. Hal inilah mbak yang membuat saya 

tertarik untuk berbelanja lagi dan lagi ke Toko Aziziah Bandung 

selain dengan produk yang baik dan harga yang mudah dijangkau.”
22

 

 

Konsumen di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung 

tidak hanya dari kalangan anak muda namun juga dari kalangan orang 

dewasa atau bahkan para ibu – ibu juga banyak yang berbelanja di 

toko busana “Indifashon Aziziah”. Salah satu konsumen ibu – ibu 

yang yang berhasil peneliti wawancarai adalah Ibu Wiwik beliau 

mengungkapkan sebagai pelanggan tetap di Toko “Indifashion 

Aziziah” Bandung, berikut ungkapan dari beliau: 

“Toko Aziziah ini menjadi langganan saya berbelanja baju 

muslim mbak, soalnya saya itu kalo memilih toko baju selalu 

mempertimbangkan pelayanan yang diberikan oleh karyawannya 

mbak, menrut saya harga terus produk yang disediakan itu memang 

perlu diperhatikan namun pelayanan menjadi hal utama yang harus 

diperhatikan agar konsumen semakin berminat berbelanja di toko 

tersebut. Saya memilih Toko Aziziah Bandung sebagai langganan 

saya untuk berbelanja baju disana itu ya karena pelayanan yang 

diberikan itu sangat baik sekali mbak, karyawannya juga ramah 
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sekali terus juga melayani pembeli dengan spenuh hati. Saya dan 

keluarga saya selalu kesana apabila kami membutuhkan pakaian atau 

hal lain karena kan disana juga menyediakan produk seperti 

perlengkapan sholat dan masih banyak lagi seperti yang telah saya 

kasih tau ke mbaknya tadi. Saya itu pas disana sering mbak memilih 

pakaian berkali kali namun masih belum cocok dengan ukuran 

ataupun warna akan tetapi mbak – mbak yang bekerja disana dengan 

spenuh hati dan tidak bosan melayani saya mbak dan mereka itu 

sangat menghargai terhadap orang tua dan dalam hal pelayanan pun 

para karyawan juga sangat sopan mbak. Dan hal inilah yang 

menjadikan saya sangat suka dengan pelayanan di Toko Aziziah yang 

berbeda dengan toko lain di Bandung yang pernah saya kunjungi. 

Dan saya rasa konsumen yang lain juga merasakan hal yang sama 

dengan saya. Pelayanan nya di Toko Aziziah ini bisa dibilang peduli 

konsumen dan melayani konsumen dengan sepenuh hati mbak.”
23

 

 

Konsumen lain dari kalngan ibu – ibu yang berhasil peneliti 

wawancari adalah Ibu Istinganah atau biasa dipanggil Ibu Es beliau 

mengungkapkan kepada peneliti bahwa beliau sering berbelanja ke 

Toko “Indofashion Aziziah” Bandung dikarenakan beliau senang 

karena pelayanannya. Berikut ungkapan dari Bu Es kepada peneliti: 

“Awalnya saya itu beli pakaian di Toko Aziziah itu karena 

saya mendengar dari orang – orang sekitar rumah saya katanya 

produk nya bagus – bagus terus pelayanannya juga baik berbeda dari 

toko lain karena disana mengedepankan pelayanan terus lagi katanya 

pelayannya ramah – ramah gitu mbak. Nah, dari situ saya ada niatan 

untuk berbelanja kesana ternyata memang benar mbak saat sampai 

disana saya disambut dengan baik oleh para karyawannya. Saat saya 

kesulitan memilih baju saya dicarikan dan dikasih tau tempatnya 

disini gitu mbak. Para karyawannya juga ramah dan sopan sekali 

mbak dengan orang tua kadang kan ada karyawan di toko pakaian 

yang acuh gitu sama pembeli nya kadang ya ada yang kemanapun 

pembeli nya pergi itu diikuti kan jadinya canggung mbak. Kalau di 

Toko Aziziah itu pelayanannya berbeda mbak, bedanya itu ya itu tadi 

mbak karyawannya itu tidak mengikuti kemanapun konsumen itu pergi 

untuk melihat – lihat pakaian namun para karyawan tetap ada di 

setiap satu deret baju misalkan ada satu karyawan di bagian gamis. 

Ini kan tujuannya agar pembeli tidak kesuliatan untuk mencari 
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karyawan apabila pembeli kesulitan mencari ukuran baju yang pas. 

Nah, dari sini saya semakin suka dengan pelayanan dari Toko Aziziah 

sehingga saya sering kembali berbelanja di Toko Aziziah mbak.”
24

 

 

Persaingan dalam dunia bisnis adalah hal yang wajar. 

Persaingan tidak selalu dianggap negatif, namun persaingan bisa jadi 

positif. Adanya persaingan akan membuat pemilik termotivasi dari 

persaingan itu dan memilik cara tersendiri untuk melakukan 

persaingan secara kompetitif. Berdasarkan hal tersebut pemilik Toko 

Busana “Indofashion Aziziah” Bandung mengatakan bahwa :; 

“Jika saya lihat ya mbak di Bandung itu banyak sekali toko – 

toko busana baik yang busana muslim maupun busana santai. 

Menghadapi masalah itu kami berusaha menjalankan persaingan 

sehat dengan tetap memperhatikan strategi pemasaran yang 

dijalankan dan kami memiliki cara sendiri untuk bersaing yaitu 

dengan melakukan pelayanan sebaik mungkin dan selalu merawta 

barang yang ada di toko dan yang pasti kami selalu optimis, kita kan 

ndak tau mbak rezeki seseorang, kalau memang itu jezeki kita kan ya 

ndak akan kemana.”
25

 

 

Pak Irfan juga menambahkan : 

“Kami memiliki cara sendiri untuk menarik minat beli 

kosnumen tentunya dengan promosi yang menarik lalu memberikan 

diskon – diskon untuk produk tertentu dan memberikan reward untuk 

pembelian diatas 200 ribu misalkan dan saya lebih menekankan 

kepada karyawan saya untuk selalu peduli pembeli agar pembeli 

merasa puas dan itu juga menjadi cara kami untuk mempertahankan 

pelanggan serta untuk mencari pelanggan yang baru.”
26
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2. Strategi Pemasaran Di Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Toko busana “Indofashion Aziziah” Bandung, Tulungagung 

selain menerapkan strategi pemasaran secara konvensional juga 

menerapkan strategi pemasaran Islam yangmana sesuasi dengan 

karakteristik yang terdapat dalam ekonomi Islam. Hal ini diungkapkan 

oleh Pak Irfan, selaku pemilik Toko Busana “Indofashion Aziziah”, 

sebagai berikut: 

“Toko ini didirikan dengan 3 misi yaitu misi bisnis, misi sosial 

dan misi spiritual. Jadi semua aktivitas yang dilakukan di toko ini 

juga berpegang teguh pada Islam yaitu saling menghormati dan tidak 

membeda – bedakan setiap konsumen yang datang ke toko ini.”
27

 

Kemudian Pak Irfan juga menambahkan: 

“Toko Busana “Indofashion Aziziah” ini menjalankan strategi 

pemasaran yang berlandaskan pada bisnis syariah. Kami sangat 

mengedepankan konsep saling ridho atau suka sama suka diantara 

penjual dan pembeli sehingga kami akan mendapatkan keberkahan 

dalam berbisnis. Kemudian aktivitas yang kami lakukan didasari dan 

sesuai dengan etika bisnis. Etika bisnis berhubungan dengan produk 

yangmana kami menjual produk yang halal sehingga dapat 

bermanfaat untuk konsumen.”
28

 

Setiap perusahaan didirikan pasti memiliki tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan semata namun berbeda dengan Toko 

Busana “Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung yang 

mendirikan perusahaan karena tujuan duniawi dan spiritual. Berikut 

pernyataan dari Pak Irfan mengenai tujuan didirikannya toko tersebut: 
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“Saya mendirikan Toko Busana “Indofashion Aziziah” ini 

dengan tujuan bukan hanya mencari keuntungan duniawi saja mbak 

namun saya mendirikan usaha ini dengan tujuan ibadah juga dan 

mencari keberkahan serta ridho dari Allah SWT. Karena saya yakin 

kalau Allah ridho maka usahanya akan berjalan lancar berapapun 

keuntungan yang diperoleh.”
29

 

Dalam hal berpakaian Pak Irfan selaku pemilik toko 

mengungkapkan standart pakaian yang harus dipakai oleh para 

karyawan. Berikut ungkapannya: 

“Kalau untuk masalah pakaian yang harus dikenakan saya 

memiliki standart sendiri mbak yaitu harus berseragam dan berhijab 

bagi perempuan. Dan menurut saya yang terpenting para karyawan 

saya tidak lupa akan kewajiban 5 waktunya mbak.”
30

 

Pemasaran Islami juga diterapkan oleh Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” Bandung, Tulungagung, seperti yang telah 

diungkapkan Pak Irfan kepada peneliti: 

“Kami selalu berkata jujur dalam menjalankan strategi 

pemasaran mbak karena bagi saya kejujuran adalah kunci kesuksesan 

setiap usaha. Bisnis yang baik juga harus dilandasi dengan kejujuran 

mbak. Kami selalu jujur dalam menyampaikan produk kalau 

barangnya baik ya saya bilang baik mbak kalau kurang baik ya saya 

bilang kurang baik mbak. Produk yang kami jual pun juga benar – 

benar barang baru bukan barang lama mbak. Begitu juga dengan 

harga kami selalu menentukan harga sebaik mungkin dan tidak asal 

menentukan harga mbak dan kemudian melalui promosi kami juga 

jujur dalam mempromosikan produk kami. Karena kami ingin menjual 

produk yang saling menguntungkan bukan hanya di pihak penjual 

namun juga dipihak pembeli.”
31

 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung 

tetap berprinsip pada kejujuran meskipun ada barang yang rusak. 
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Berikut ungkapan dari Mbak Maya selaku koordinator dan juga 

karyawan di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung 

Tulungagung: 

“Kami selalu berptinsip pada kejujuran mbak sekalipun ada 

barang yang rusak ataupun cacat kami tetap memberitahukan kepada 

konsumen karena kami tidak ingin konsumen merasa kecewa dan 

berpikir bahwa kami tidak jujur. Saat melakukan promosi pun kami 

juga tidak pernah melebih – lebihkan mengenai produk yang 

ditawarkan dan kami selalu melakukan promosi apa adanya prouk 

tersebut mbak. Sehingga tidak ada unsur penipuan sama sekali di toko 

ini.”
32

 

Berikut beberapa alasan konsumen senang berbelanja di Toko 

Busana “Indofashion Aziziah” bandung, Tulungagung apabila dilihat 

dari perspektif Ekonomi Islam. Alasan dari Bu Wiwik senang 

berbelanja di toko ini adalah sebagai berikut: 

“Selain karena produk yang ditawarkan berkualias baik dan 

harganya juga terjangkau, alasan lain saya senang berbelanja di toko 

Aziziah ini adalah karena toko Aziziah selalu jujur dalam 

mempromosikan produk juga selalu jujur mengenai kondisi barang 

tersebut. Menurut saya toko Aziziah ini sudah menerapkan pemasaran 

Islami dengan sangat baik. serta menurut saya toko Aziziah ini dapat 

dipercaya dalam memasarkan produknya karena memasarkan produk 

sesuai dengan kenyataan produk. Serta pelayanan yang diberikan 

sangat baik.
33

   

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mbak Pida selaku 

konsumen di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung. Berikut ungkapannya kepada peneliti: 

“Toko Aziziah ini sangat jujur mbak dalam hal penyampaian 

produk karena apabila produk yang rusak atau cacat pasti konsumen 
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langsung diberitahu. Promosi yang dilakukan juga dapat dikatakan 

jujur mbak karena produk yang dipromosikan sesuai dengan 

kenyataannya. Dan hal inilah yang membuat saya senang berbelanja 

di toko ini mbak. Dan pelayanan yang diberikan juga sangat baik 

mbak membuat saya merasa senang dan puas mbak.
34

 

Kemudian Mbak Pika juga mengungkapkan mengenai strategi 

pemasaran Islami yang diterapkan oleh Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” bandung Tulungagung, berikut ungkapannya: 

“Menurut saya toko Aziziah ini sudah menerapkan strategi 

pemasaran Islam mbak karena jujur dalam menawarkan produknya 

dan promosi yang dilakukan pun tidak dengan melebih – lebihkan 

namun dengan apa adanya produk. Jadi, menurut saya Toko Aziziah 

ini dapat kami percaya dalam hal menawarkan produknya.”
35

 

Mbak Septi selaku konsumen di Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” Bandung Tulungagung juga mengungkapkan hal yang sama 

kepada peneliti yaitu: 

“Saya sangat senang mbak berbelanja di toko Aziziah ini 

karena selain produk yang ditawarkan sesuai dengan kualitas 

barangdan harganya mudah dijangkau, kejujuran dari para karyawan 

dalam memberitahukan mengenai konsidi produk sangat membuat 

saya yakin bahwa toko Aziziah ini mampu menawarkan produk 

dengan sebaik mungkin dan terhindar dari penipuan.”
36

 

Kemudian Bu Es juga mengungkapkan mengenai alasan 

senang berbelanja di Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung 

Tulungagung. Berikut alasannya: 

“Kejujuran dari toko Aziziah ini menjadi alasan saya senang 

berbelanja di toko ini. Karena para karyawan selalu jujur dalam 

menjelaskan mengenai kondisi produk dan lebih teliti terhadap 
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kondisi produk, mereka juga meneliti kembali produk yang sudah 

dipilih untuk mengecek kembali produk apakah ada yang rusak atau 

tidak dan apabila ada yang rusak maka akan ditukar dengan produk 

sejenis. Kejujuran inilah yang membuat saya percaya bahwa toko 

Aziziah dapat dipercaya dalam memasarkan produknya ke publik.”
37

 

Penerapan pemasaran Islami yang lain yang diterapkan oleh 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, Tulungagung adalah 

dengan menerapkan tujuan yang telah ditetapkan di awal yaitu tujuan 

sosial. Yangmana tujuan sosial ini dilakukan untuk membantu orang – 

orang disekitar yang mebutuhkan. Hal ini juga diungkapkan oleh 

pemilik kepada peneliti. Berikut ungkapannya: 

“Dalam berbisnis saya tidak hanya mencari keuntungan saja 

mbak karena harta atau rezeki sudah ada yang mengaturnya jadi 

selain untuk mendapatkan keuntungan saya juga melakukan hal – hal 

yang dapat membantu orang – orang disekitar saya yaitu melalui 

sedekah mbak. Hal ini saya lakukan agar saya mendaapatkan 

keberkahan dalam berbisnis dan bisnis saya juga mampu memberikan 

manfaat bagi orang lain.”
38
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C. Analisis Data  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, 

diperoleh beberapa temuan yang akan dianalisis oleh peneliti, berikut 

analisis dari temuan – temuan yang telah diperoleh : 

1. Strategi Pemasaran Dalam Menarik Minat Beli Konsumen Di 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, Tulungagung 

Strategi pemasaran harus direncanakan oleh setiap perusahaan 

atau pelaku ekonomi dalam menjaankan kegiatan bisnisnya. 

Perencanaan strategi pemasaran yang baik bertujuan untuk menarik 

minat beli konsumen sehingga konsumen akan membeli produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Strategi pemasaran merupakan 

serangkaian tujuan  dan sasaran, kebijakan dan aturan yang mampu 

memberikan arahan kepada usaha – usaha pemasaran dari waktu ke 

waktu pada setiap tingkatan dan acuan serta lokasinya. Strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

Bandung, Tulungagung untuk menarik minat beli konsumen adalah 

strategi pemasaran dengan bauran pemasaran yang didalamnya 

meliputi 4 (empat) unsur pemasaran yaitu sebagai berikut: 

a. Produk (Product) 

Produk yang ditawarkan di Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” adalah segala macam pakaian seperti busana muslim 

wanita dewasa dan pria, anak – anak, bayi dan segala jenis 

oerlengkapannya, aksesoris dan oleh – oleh haji, hantaran mas 
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kawin, perlengkapan sholat, perangkaian parcel dan lain 

sebagainya. 

b. Harga (Price)  

Harga yang diberikan oleh Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” Bandung, Tulungagung adalah harga yang sesuai dengan 

harga di pasar dan harga yang dijual sesuai dengan kualitas produk 

yang ditawarkan. 

c. Tempat (Place) 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung meniliki tempat yang strategis dan dekat dengan 

jalan raya memberikan kemudahan kepada khalayak umum untuk 

melihat keberadaan toko tersebut. Akses yang mudah untuk 

menuju ke toko tersebut memudahkan toko busana “Indofashion 

Aziziah” untuk menjual produk yang ditawarkan. Tempat parkir 

yang luas dan toko yang memiliki lantai tiga dengan busana yang 

dipilah – pilah penempatannya membuat konsumen mudah untuk 

memilih busana muslim atau perlengkapan lainnya. Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” Bandung, Tulungagung juga menyediakan 

mushola sehingga memiliki nilai religius dan itu mampu menarik 

minat beli konsumen selain dari lokasi yang strategis dan dekat 

dengan jalan raya. 
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d. Promosi (Promotion) 

Promosi yang dilakukan oleh Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” Bandung, Tulungagung adalah melalui media online dan 

offline. Media online yang digunakan adalah facebook dan 

instagram sedangkan media offline yang digunakan adalah radio. 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, Tulungagung lebih 

memilih melakukan promosi melalui radio yang jangkauannya 

luas dan berlokasi di daerah tersebut serta tetap memperhatikan 

waktu yang tepat untuk melakukan iklan tersebut yaitu estimasi 

dari iklan tersebut tidak lebih dari 15 menit dan dilakukan pada 

waktu pagi menjelang siang dan siang menjelang sore. 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, Tulungagung 

juga memberikan pelayanan yang baik dan selalu menekankan kepada 

para karyawan untuk selalu peduli pembeli, bersikap ramah, melayani 

pembeli sepenuh hati dan selalu menerapkan 3S yaitu Salam, Sapa, 

dan Senyum. Hal ini dilakukan oleh Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” Bandung, Tulungagung untuk membuat konsuman merasa 

puas dan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada serta 

dengan cara ini juga mampu menarik minat beli konsumen baru. 

Pelayanan yang baik dan peduli pembeli akan memberikan kepuasan 

tersendiri bagi konsumen, karena kepuasaan pelanggan adalah tujuan 

dari Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, Tulungagung 

selain meningkatkan profit perusahaan. 
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2. Strategi Pemasaran di Toko Busana “Indofashion Aziziah” 

Bandung, Tulungagung Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Toko busana “Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung juga 

menerapkan strategi pemasaran Islami. Dimana, Toko busana 

“Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung menjalankan bisnisnya 

tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan saja atau kepentingan 

duniawi saja melainkan juga untuk tujuan sosial dan tujuan spiritual. 

Toko busana “Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung mencari 

keberkahan dan ridho dari Allah SWT dalam menjalankan bisnisnya.  

Pemasaran Islami yang diterapkan oleh Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” Bandung, Tulungagung sesuai dengan 

karakteristik pemasaran Islami yaitu sebagai berikut: 

a. Ketuhanan (Rabbaniyah) 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung yakin bahwa semua yang dilakukan diawasi oleh 

Allah SWT, maka dari itu pihak toko selalu menghormati antar 

sesama dan selalu bersikap baik kepada semua pembeli tanpa 

membeda – bedakannya. 

b. Etis (Akhlaqiyah) 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung bersikap baik kepada pembeli dan tidak membeda – 

bedakan pembeli yang datang ke toko. Serta selalu menghargai 

setiap calon pembeli. 
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c. Realistis (Al-Waqiiyyah) 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung memasarkan produknya sesuai dengan kenyataan 

dari produk itu sendiri dan tidak melebih – lebihkan produk yang 

ditawarkan. 

d. Humanistis (Al – Insaniyah) 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung menghormati dan menghargai setiap konsumen 

karena konsumen adalah raja yang harus dihargai dan dihormati 

dan tidak membeda – bedakan antara konsumen satu dengan 

konsumen lainnya. 

Penerapan pemasaran Islami Toko Busana “Indofashion 

Aziziah” Bandung, Tulungagung sesuai dengan prinsip – prinsip 

pemasaran Islam antara lain sebagai berikut: 

a. Ikhtiar  

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung berusaha mengembangkan usahanya dengan 

membuka cabang di berbagai wilayah sehingga usahanya dapat 

berkembang. Dan memanfaatkan halaman depan rumah pemilik 

sebagai tempat untuk bordir mukena. 
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b. Manfaat 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung menawarkan produk yang memiliki manfaat yang 

positif baik bagi pemilik itu sendiri ataupun konsumen. 

c. Amanah  

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung selalu berbicara jujur mengenai produk yang 

ditawarkan tanpa melebih- lebihkan produk yang ditawarkan. 

d. Nasihat  

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung menjual produk yang mengandung nasihat yaitu 

busana muslim yang mana mengingatkan kita untuk terus 

berpakaian yang menutupi aurat kita. 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung juga 

menerapkan praktik dagang yang dijalankan oleh Nabi Muhammad 

Saw yang terdiri dari :  

a.  Shidiq 

Produk yang ditawarkan di Toko busana “Indofashion 

Aziziah” Bandung Tulungagung adalah produk yang benar – benar 

baru buan produk lama yang ditawarkan kembali. 

b. Amanah 

Toko busana “Indofashion Aziziah” Bandung Tulungagung 

dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam memasarkan atau 
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menawarkan produknya, hal ini berdasarkan bahwa setiap ada 

produk yang telah dipilih konsumen diketahui rusak maka akan 

diganti dengan produk lainnya yang sejenis dan dalam 

memasarkan produk tidak melebih – lebihkan mengenai produk 

yang ditawarkan. 

c. Fathanah  

Pemilik dari Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung dapat dikatakan cerdas karena bisa membaca 

keinginan konsumen dengan menyediakan produk – produk sesuai 

trend saat ini. 

d. Tabligh 

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, 

Tulungagung memasarkan produk sesuai dengan kenyataan nya 

bahkan keunggulannya pun disampaikan sesuai kenyataannya dan 

tidak menjelek – jelekkan produk lain.  

Toko Busana “Indofashion Aziziah” Bandung, Tulungagung 

juga menerapkan standart pakaian yang harus dikenakan oleh para 

karyawan yaitu pakaian Islami dan berseragam serta untuk perempuan 

harus memakai jilbab dan karyawan tidak melupakan kewajiban 5 

waktunya menjadi hal terpenting di toko. Pemilik Toko Busana 

“Indofashion Aziziah” Bandung, Tulungagung juga membantu orang – 

orang disekitarnya yang membutuhkan melalui sedekah. Hal ini 

dilakukannya karena selain mencari keuntungan dunia Pak Irfan juga 
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mencari keberkahan dari usahanya dan beliau selalu beranggapan 

bahwa rezeki sudah ada yang mengaturnya dan sebagai manussia 

hanya bisa berusaha dan menerima kehendak Allah SWT.  

 

 

 

 


