
BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Profil Toko Herbal Nasa Banyuwangi  

1. Sejarah berdirinya Toko Herbal Nasa Banyuwangi 

Sempu herbal lahir dari sebuah pemikiran yang ingin mempunyai 

penghasilan sendiri dirumah tanpa keluar rumah dan menjadikan rumah 

kantor, dan kantor adalah rumahku. Munculah sebuah ide yang mana 

sempu adalah kecamatan dan herbal itu yang diambil dari hadirnya 

produk-produk Nasa. Berdiri dari tanggal 26 Agustus 2016 di awali 

dengan jualan lewat online lambat laun bertambah toko online yang 

dijalankan seperti website, shopiee, tokopedia, sehingga peningkatan 

penjualannya pun semakin naik. Ditambah mempunyai beberapa mitra 

yang tersebar diberbagai daerah dan luar provinsi. Tahun 2017 naik level 

menjadi manager bulan Desember beliau menyandang gelar silver 

manager dan pada bulan Oktober 2018 mampu mencapai lever gold 

manager. Sampai akhirnya tanggal 22 Desember setelah ujian sidang 

dinyatakan resmi menjadi stockist di daerah sempu dengan kode P.2332. 

Tambah hari, tambah bulan dan tahun beliau mempu menjual produk dan 

closing member sangat pesat sampai akhirnya toko sempu mampu nyetok 

produk-produk Nasa yang per bulannya belanja bulanan mencapai 10 juta 

untuk para mitra-mitranya. Toko offline herbal Nasa Banyuwangi 

beralamatkan di Jln. Dieng RT.01 RW.27 Kel. Temuasri Kec. Sempu 

Kab. Banyuwangi Jawa Timur.
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Perusahaan utama PT Natural Nusantara merupakan sebuah 

perusahaan yang memproduksi produk agrokomplek meliputi pertanian, 

peternakan, perikanan, serta lingkungan hidup. Kantor pusat PT Natural 

Nusantara terletak di Jln. Ringroad Barat 72 Salaka, Trihanggo, 

Gamping, Slema Yogyakarta 55291. PT Natural Nusantara juga 

mengoperasikan beberapa Kantor Pelayanan Daerah (KPD) dan stockist 

center yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

stockist dan distributor Nasa di Indonesia maupun diluar negeri. PT 

Natural Nusantara ini telah banyak bekerjasama dengan berbagai daerah 

terutama pengusaha-pengusaha luar negeri. PT Natural Nusantara ini 

berdiri resmi tanggal 1 Oktober 2002 hingga sekarang.
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Visi dan misi yang di terapkan pada toko herbal Nasa Banyuwangi  

a. Visi: Ingin mewujudkan masyarakat yang cinta produk dalam negeri 

yang komponen-komponennya berupa produk-produk herbal dan 

organik. 

b. Misi: Konsumen adalah raja yang mana kepercayaan konsumen itu 

hal yang utama.
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2. Letak Geografis Toko herbal Nasa Banyuwangi 

Letak geografis toko offline herbal Nasa Banyuwangi berada di 

Jalan. Dieng RT.01 RW.27 Kel. Temuasri Kec. Sempu Kab. Banyuwangi 
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Jawa Timur, letak toko herbal Nasa Banyuwangi jauh dari jalan raya 

sehingga jalan yang ditempuh dalam menuju toko tersebut namun ke 

unikannya toko online/offline Banyuwangi ini jauh dari pesaing.
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3. Produk  

Produk-produk yang dijual diantara nya: 

a. Produk Pertanian  

b. Produk Kosmetik 

c. Produk Perikanan 

d. Produk Peternakan 

e. Produk Perkebunan 

f. Produk Kesehatan 

g. Produk Homcare
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4. Jangkauan pemasaran 

Pemasaran Toko online dan offline Herbal Nasa Banyuwangi 

diantaranya: 

a. Banyuwangi  

b. Tulungagung 

c. Kediri 

d. Malang 

e. Lampung 

f. Bojonegoro 

g. Hongkong 
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h. Amerika 

i. Jember  

j. Pasuruan 

k. Bengkulu 

l. Kalimantan 

m. Dan lain sebagainya.
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5. Struktur Organisasi Toko Herbal Nasa Banyuwangi 

Toko herbal Nasa Banyuwangi memiliki struktur organisasi seperti 

pada umumnya toko dengan memiliki mitra jaringan 50 orang dan itu 

semua adalah pekerja bisnis yang berjenis kelamin laki-laki dan 

perempuan yang menjalankan bisnis Nasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Toko online/offline Herbal Nasa
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 Pemilik (Owner) merupakan pihak yang melakukan koordinasi, 

mengidentifikasi kebutuhan dan perencanaan program. Pengelola web 
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selalu memantau toko-toko online seperti tokopedia, website-website 

gratis dan sampai terbayar. Administrasi memiliki tanggungjawab atas 

keuangan dan pengarsipan produk Nasa. 

B. Bauran Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan di Toko Herbal 

Nasa Banyuwangi. 

1. Produk (product) 

Produk adalah sesuatu barang/jasa yang ditawarkan kepada 

lingkungan masyarakat untuk dilihat, dibeli atau dikonsumsi dan 

meskipun sifat dalam penawarannya itu offline/online. Dalam setrategi 

jual beli yang diperjual belikan di toko herbal Nasa Banyuwangi 

bermacam-macam mulai dari produk kecantikan, produk homecare, 

produk pertanian, produk perikanan, produk peternakan, dan lainnya. Hal 

tersebut diungkapkan oleh karyawan toko herbal Nasa Banyuwangi: 

“banyak sekali produk-produk yang kami jual mulai, dari 

kecantikan, peternakan, perkebunan, perikanan, homecare, bibit unggul 

dan lainnya, semua produk saya jual dengan sistem online ataupun offline 

guna untuk memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya.”
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Dari penuturan mbak Aisyah selaku karyawan toko herbal Nasa 

Banyuwangi menjual produk-produk herbal seperti produk kecantikan, 

perkebunan, perikakan, homecare, peternakan dan bibit-bibit unggul. Hal 

tersebut di senada oleh pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi Ibu Riza: 

“toko kami berdiri sudah sejak 3 tahunan yang mana produk yang 

kita jual hampir 200an seperti produk kecantikan, perkebunan, perikanan 

dan lainnya sehingga memudahkan pelanggan untuk mendapatkan 

kebutuhan dan segala yang diinginkan. Produk Nasa ini asli produk karya 

anak bangsa sendiri yang bersifat organik yang perusahaan nya terletak 

di Yogyakarta”.
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Berdasarkan paparan di atas bahwa produk yang dijual di toko herbal 

Nasa Banyuwangi hampir berjumlah 200 produk yang akan dipasarkan. 

Karena salah satu kepuasan konsumen yaitu ada banyak produk yang 

dijual sehingga tidak menyulitkan konsumen dalam berbelanja. Sehingga 

konsumen puas berbelanja pada toko offline herbal Banyuwangi hal ini, 

bisa menunjang kenaikan penjualan dengan banyaknya pembeli produk-

produk Nasa yang loyal di toko herbal Nasa Banyuwangi. Menurut 

pelanggan mengungkapkan bahwa toko herbal Nasa Banyuwangi: 

“produk yang dijual semuanya bersifat herbal dan organik sehingga 

aman dalam pemakaian, selain itu produk yang dijual hampir 200an 

sehingga apapun kebutuhan pelanggan terpenuhi, termasuk saya yang 

selalu membutuhkan obat-obat herbal dan perawatan semua ada di 

Nasa ”.
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Dari paparan di atas bahwa toko herbal Nasa Banyuwangi dapat 

menarik kepercayaan para pelanggannya dengan menghadirkannya 

produk-produk yang lengkap sehingga konsumen tidak perlu mencari 

kebutuhannya ditoko lain.  

Penjelasan wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa toko 

herbal Nasa Banyuwangi menyediakan produk-produk herbal dan 

organik seperti kecantikan, perikanan, perkebunan, homecare dan 

lainnya. Sehingga perawatan dari ujung kaki sampai ujung rambut ada 

di toko herbal Nasa Banyuwangi sehingga konsumen tidak perlu 

mencari di toko yang lain. 

Hasil wawancara bisa ditarik kesimpulan bahwa toko herbal Nasa 

Banyuwangi selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Pemilik dan 
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karyawan selalu bekerjasa dalam mempertimbangkan bagaimana 

produk yang ditawarakan kepada konsumen bisa diterima atau tidak. 

Disamping itu pihak pemilik menjaga konsumen yang berbelanja di 

toko herbal Nasa Banyuwangi merasa puas membeli produk herbal 

Nasa di tokonya. 

2. Harga (price) 

Strategi penetapan harga yang diterapkan pada produk yang 

ditawarkan dapat mempengaruhi minat pelanggan dalam membeli 

produk yang diinginkan. Proses penetapan harga yang dilakukan oleh 

toko herbal Nasa Banyuwangi sesuai dengan harga yang sudah 

ditetapkan perusahaan, namun bedanya harga member dan harga 

konsumen berbeda. Seperti yang diungkapkan pemilik toko herbal Nasa 

menjelaskan: 

“toko herbal Nasa Banyuwangi ini menggunakan akaq jual beli 

yang mana dalam mengambil keuntungan tidak melebihi produksi awal. 

Harga grosir tersebut tidak melebihi 100% karena takutnya riba. Buku 

pedoman harga konsumen dan mitra usaha sudah ditetapkan oleh 

perusahaan sehingga kami dan para mitra-mitra tinggal memasarkan 

produknya”.
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Dari penjelasan di atas bahwa toko herbal Nasa Banyuwangi 

mempunyai harga sangat terjangkau untuk semua kalangan baik itu 

kalangan menengah kebawah atau kalangan menengah ke atas. Seperti 

yang diungkapkan pelanggan menjelaskan: 

“harga yang ditetapkan toko herbal Nasa Banyuwangi sangat 

terjangkau mulai dari harga yang murah sampai harga yang mahal ada 

sehingga memudahkan saya mendapatkan produk yang diinginkan.”
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Menurut Wafiq sebagai pelanggan mengungkapkan bahwa: 

 

“harga yang dipasarkan sangat terjangkau menurut saya. Dengan 

kualitas yang baik maka terbilang murah harga yang sesuai dengan 

kualitasnya”.
13

 

 

Pemaparan di atas bahwa dalam pengamatan peneliti produk Nasa 

memang mempunyai kualitas yang bisa dibilang kelas atas, jadi 

pelanggan tinggal memilih harga yang sesuai dengan isi kantongnya. 

Wawancara dengan karyawan mengungkap bahwa: 

“walaupun harga produk Nasa bisa di bilang ada yang mahal, ada 

yang murah namun bisa memenuhi kebutuhan pelanggan mulai dari 

kalangan menengah kebawah, namun tidak jarang juga dari kalangan 

menengah ke atas.”
14

 

 

Dari pemaparan di atas bahwa harga yang diterapkan oleh toko 

herbal Nasa Banyuwangi sudah sesuai kebijakan perusahaan dan 

semua, akan tetap kembali kepada pelanggannya. 

Penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

toko herbal Nasa dalam menerapkan harga sudah sesuai SOP 

perusahaan. Jangkauan pelanggannya pun sangat luas itu baik dari 

kalangan menengah kebawah ataupun kelangan menengah keatas hal 

ini, menandakan bahwa produk-produk Nasa mempunyai kualitas yang 

tinggi dari pesaing. Produk herbal Nasa mempunyai jalan keluar bagi 

seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan produk Nasa dengan harga 

murah yaitu dengan joint member Nasa. 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa penerapan 
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harga masyarakat sendiri yang sudah menilai bahwa yang ditawarkan 

toko herbal Nasa Banyuwangi sangat terjangkau. 

3. Promosi (promotion) 

Promosi merupakan strategi usaha untuk memasarkan produknya, 

berbagai cara promosi yang digunakan untuk memasarkan produknya 

agar diketahui dan dikenal masyarakat. Baik online atau pun offline 

sangat mudah sekali toko herbal Nasa Banyuwangi mempunyai berbagai 

cara untuk mempromosikan produknya. Hasil wawancara dengan ibu 

Riza selaku pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi bahwa: 

“kami mempromosikan produk Nasa kami awalnya hanya 

memanfaatkan media sosial online seperti whatshapp, facebook dan 

instagram. Dalam promosi menggunakan grub-grub dalam meningkatkan 

penjualan online. Perkembang era digita 4.0 kami mulai menggunakan 

website-website yang gratis maupun terbayar sehingga peningkatan 

penjualan kami pun meningkat dan mendapat respon positif dari para 

pelanggan yang mengunjungi website kami”. 

 

Pemaparan di atas bahwa strategi yang digunakan toko herbal Nasa 

Banyuwangi sangat bagus dalam mengikuti perkembangan jaman 

sehingga memudahkan para pelanggan untuk mendapatkan produk yang 

diinginkan. Senada yang diungkapkan karyawan herbal Nasa 

Banyuwangi mengatakan bahwa: 

“penggunaan promosi di toko herbal Nasa Banyuwangi sangat 

bagus karena dari pemilik sudah sangat menguasai IT. Sehingga tawar 

menawar yang berupa offline atau online sangat mudah dilakukan orang 

dalam negeri maupun luar negeri.”
15

 

 

Pemaparan di atas bahwa sebagai penjual harus pintar-pintar 

mengikuti perkembangan jaman agar omset penjualan tetap meningkat 

pesat baik itu toko offline ataupun online. Seperti yang diungkapkan 
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pelanggan bahwa: 

“saya mengakui bahwa produk Nasa itu sudah sangat menyebar 

luas dikalangan masyarakat. Namun saya melihat promosi-promosi 

produk herbal Nasa sangat meluas sehingga saya menemukannya di akun 

shopee dengan promosi yang menarik sehingga saya tertarik 

membelinya.”
16

 

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa promosi sebagai 

penjual onlie tidak hanya menggunakan sosial media seperti whatshapp, 

facebook, dan instagram namun masih banyak website-website yang 

mudah untuk dipelajari untuk meningkatkan omset penjualan. 

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa promosi dalam suatu 

usaha pasti punya cara tersendiri, seperti yang dilakukan oleh toko herbal 

Nasa Banyuwangi sangat kreatif dalam memasarkan produknya 

menggunakan semua akun media sosial seperti whtashhap, facebook, 

instagram, website, blogspot. Sehingga calon konsumen baik dalam dan 

luar negeri bisa menjangkaunya. 

4. Lokasi (place) 

Suatu usaha jual beli yang penting adalah tempat atau lokasi dimana 

toko didirikan agar konsumen mudah akan datang dan membeli produk. 

Dalam menempatkan usaha butuh tempat yang strategis sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan omset penjualan. Seperti yang 

diungkapkan pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi bahwa: 

“toko offline  herbal Nasa Banyuwangi berada di jalan Dieng RT.01 

RW.27 Kel. Temuasri Kec. Sempu Kab. Banyuwangi Jawa Timur, letak 

toko herbal Nasa Banyuwangi memang kawasan sukses di bisnis Nasa 

karena stockist center (gudang) terletak di banyuwangi berada didekat 

rumah kami, selain itu dekat dengan wisata Green park Banyuwangi”.
17
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Pemaparan di atas bahwa lokasi toko offline herbal Nasa 

Banyuwangi mudah dijangkau. Menurut penjelasan dari Aisyah sebagai 

karyawan toko herbal Nasa Banyuwangi bahwa: 

 “toko online herbal Nasa Banyuwangi mempunyai lokasi jalanan 

yang strategis depan toko offline menjadi jalan utama sehingga toko 

terlihat banyak orang yang lalu lalang melewati toko kami selain itu 

didekat toko kami belum ada toko offline herbal Nasa”.
18

 

 

Dari pemaparan di atas memang benar bahwa toko offline herbal 

Nasa Banyuwangi sudah memilih tempat yang sesuai karena terlihat jelas 

dengan orang-orang yang selalu lewat jalan utama depan rumah, 

sehingga memudahkan pelanggan dalam menjangkaunya. Penjelasan dari 

pelanggan mengatakan bahwa: 

“saat berkepentingan dirumah teman saya, saya melihat banner dan 

toko herbal Nasa Banyuwangi dan produk yang dijual herbal. Akhirnya 

besoknya saya kembali lagi ke toko offline membeli produk Nasa 

sekalian bermain ke green park Banyuwangi”.
19

 

 

Dari pemaparan di atas toko offline herbal Nasa Banyuwangi 

strategis sehingga memudahkan pelanggan dalam menjangkaunya 

untuk berbelanja produk Nasa, dekat dengan wisata selain itu toko 

offline lebih uniknya lagi jauh dari para pesaing. 

Kesimpulan dari penjelasan wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa lokasi toko offline dekat dengan permukiman masyarakat, dekat 

dengan wisata, sehingga jumlah konsumennya juga banyak karena 

memang toko offline berada dijalan utama, oleh karena itu orang yang 

lalu lalang tetap dapat mengetahui lokasi toko offline herbal Nasa 
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Banyuwangi.  

Hasil dari wawancara di atas menjelaskan bahwa lokasi toko offline 

herbal Nasa Banyuwangi sudah memilih tempat yang strategis karena 

terlihat jelas dengan orang-orang yang selalu lewat jalan utama depan 

rumah, sehingga memudahkan pelanggan dalam menjangkaunya. 

5. Sumber Daya Manusia (people) 

Sumber daya manusia adalah yang berperan dalam adanya proses 

pemasaran yang dijalankan. Seseorang bisa menjadi produsen atau 

sebagai konsumen. Pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi menjelaskan 

bahwa: 

“pada toko herbal Nasa Banyuwangi mempunyai satu karyawan 

untuk mencukupi kebutuhan para mitra-mitra Nasa dan calon konsumen 

yang baru mengonsumsi produk Nasa. Karena saya membantu dalam 

memberikan motivasi, memberikan ilmu dan pengalaman serta 

pembelajaran ilmu-ilmu jual beli lainnya, selain itu saya membantu 

dalam proses mempacking jadinya satu karyawan sudah terbantu dalam 

melayani pembelian produk Nasa. Selain itu toko cabang atau mitra-

mitra Nasa yang bergabung sudah tersebar luas sebanyak 50 orang”.
20

 

 

Dari pemaparan di atas bahwa toko herbal Nasa Banyuwangi banyak 

membuka toko cabang karena memang yang mengelola toko cabang 

selalu diberi pelatihan dan ilmu-ilmu pemasaran. Hal ini senada dengan 

karyawan toko offline menjelaskan bahwa: 

“proses produksi dalam pelatihannya menggunakan grup binaan 

mitra-mitranya sehingga tugas pemilik toko cabang menyampaikannya 

kepada para mitra dan pelanggannya. Sebagai karyawan saya sanggup 

menghandel pemesanan produk Nasa karena ini tanggung jawab 

pekerjaan saya walaupun terkadang saya masih tetap dibantu ibu Riza 

pemilik toko.”
21
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Pemaparan di atas bahwa masyarakat atau sumber daya manusia 

(SDM) mempunyai pengaruh positif terhadap produk Nasa sehingga 

pihak perusahaan selalu memberikan kesempatan pelatihan inti tentang 

bisnis Nasa. Pelanggan mengatakan pengalamannya bahwa: 

“saya puas berbelanja di toko herbal Nasa Banyuwangi adanya 

produk yang berkualitas, penjual yang selalu diberi pelatihan, serta diberi 

pengalaman orang yang sukses yang selalu disampaikan oleh ibu Riza 

pemilik toko beserta karyawan dan toko cabang yang lain hal ini, 

menjadi nilai tambah dari pesaing lainnya”.
22

 

 

Dari pemaparan di atas menjelaskan bahwa sumber daya manusia 

(SDM) sangat berpengaruh positif terhadap hadirnya toko herbal Nasa 

Banyuwangi saling bekerjasama dalam memasarkan produk Nasa melalui 

motivasi yang didiberikan pemilik dan karyawan dalam melayani 

pelanggan. 

Kesimpulan dari penjelasan wawancara di atas bahwa pemilik toko 

herbal Nasa Banyuwangi selalu memberikan motivasi, evaluasi serta 

pelatihan-pelatihan untuk para mitra-mitranya (toko cabang) dan 

pelanggan yang baru mencoba memproduksi produk Nasa sehingga 

dalam proses jual beli tidak ada kata putus asa dan menyerah. 

Hasil wawancara ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia 

(SDM) melalui pelatihan khusus baik bagi karyawan atau mitra-mitranya 

terutama pada pemilik tokonya tujuannya untuk keefektivitas dan 

efisiensi proses jual beli produk Nasa. 

6. Proses (process) 

Sebuah misi yang dijalankan toko herbal Nasa Banyuwangi 
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dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi pemasaran dilakukan 

untuk menganalisis, perkembangan, pelaksanaan, serta dalam 

pengelolaan penjualan, dan penentuan pasar yang akan dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Pemilik toko 

menjelaskan bahwa: 

“proses produk Nasa langsung dari perusahaan yaitu terletak di 

Yogyakarta perusahaan langsung yang memproduksi produk-produk 

Nasa tersebut, sehingga toko herbal Nasa Banyuwangi hanya 

memasarkan saja untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan dan mitra-

mitranya baik secara online  atau offline.”
23

 

 

Pemaparan di atas bahwa toko herbal Nasa Banyuwangi hanya 

menjualkan produk-produk Nasa, untuk proses produksi tentunya 

dibutuhkan sarana dan prasarana yang luas agar mempercepat proses 

produksi. Hal tersebut didukung olehkaryawan toko bahwa: 

“mengenai sarana dan prasarana di toko herbal Nasa tidak cukup 

luas sehingga sistem awal memang sudah dijelaskan pada SOP 

perusahaan yang memproduksi produk-produk Nasa agar lebih cepat 

menyebar luas dikalangan masyarakat”.
24

 

 

 Penjelasan di atas bahwa toko herbal Nasa Banyuwangi memang 

sarana yang digunakan dalam proses produksi harus luas dan lengkap, 

dan proses pembuatan produk-produk herbal tidak sebentar dalam 

pengujian produknya, sehingga sebagai pihak penjual dan pembeli 

produk Nasa hanya menunggu produk diluncurkan kegudang diberbagai 

daerah. Menurut pelanggan juga mengatakan bahwa: 

“saya pernah menanyai pemilik mengapa tidak memproduksi sendiri, 

ternyata memang kita dipermudah dalam urusan memproses produk 

Nasa, sehingga apapun kualitas produk, stok barang yang ada atau tidak 
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sebagai pembeli atau penjual harus sabar menunggu”.
25

 

 

Kesimpulan penjelasan di atas bahwa proses produksi barang sangat 

tersetruktur sehingga langsung di produksi perusahaan agar pemasar 

produk Nasa lebih mudah memasarkan produk-produk herbal Nasa. 

Hasil wawancara di atas bahwa alat-alat yang sudah tersedia 

diperusahaan PT Natural Nusantara sudah lengkap maka toko herbal 

Nasa Banyuwangi tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan setiap harinya. 

7. Sarana Fisik (physical evidence) 

Physical evidence adalah sesuatu yang bisa di pandang mata dan bisa 

dimanfaatkan bagi yang menggunakan. Seperti, bangunan toko, peralatan 

kantor, tata ruang dan produk-produk yang dijual. Memberi nilai tambah 

untuk pelanggan yang langsung berkunjung ketoko. Menurut pemilik 

toko ibu Riza mengungkapkan bahwa: 

“bangunan toko offline  memang didirikan dalam satu rumah, untuk 

menjadi kantor, dan kantorku adalah rumahku. Sehingga memudahkan 

kami dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang dijadikan toko, 

karena kami lebih mengutamakan kualitas pelayanan kepada pelanggan 

dengan sarana dan prasarana yang ada”.
26

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan dalam pengamatan bahwa 

rumah adalah tempat ternyaman untuk bekerja. Jika bekerja didalam 

rumah lebih mudah disampingi dengan pekerjaan yang lain agar kami 

tetap bisa memberikan kualitas pelayanan yang layak. Hal ini diperkuat 

oleh karyawan toko memaparkan bahwa: 

“toko herbal Nasa Banyuwangi adalah sebuah rumah yang didesain 
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samping ruang tamu sebagai tokonya, toko yang minimalis dengan 

perlengkapan yang lengkap, selain itu selama bekerja melayani belum 

pernah ada yang komplein dengan produk ataupun segala bentuk yang 

lain”.
27

 

 

Pemaparan di atas bahwa sarana yang disediakan oleh pemilik 

memang membuat karyawan dan pelanggan nyaman. Menurut pelanggan 

yang sudah berkunjung mengungkapkan bahwa: 

“saya suka dengan desain toko herbal Nasa Banyuwangi sangat 

simpel rapi dan nyaman, selain itu pelayanannya ramah sekali, 

mempacking orderan cepat dan rapi.”
28

 

 

Dari penjelasan wawancara di atas bahwa segala bentuk sarana dan 

prasarana ada di toko herbal Nasa selalu didesain rapi oleh pemilik 

ataupun karyawannya baik itu dari mempacking pesanan produk Nasa 

ataupun tata ruang toko offline. 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh toko herbal Nasa Banyuwangi sudah baik bagi karyawan 

dan pelanggannya. Mulai dari saranan dan prasarana bagi karyawan dan 

pelanggan, memberikan senyum ramah untuk pelanggan dan tidak lupa 

selalu rapih dalam mempacking pesanan produk Nasa. 

C. Profil Toko Herbal MSI Trenggalek 

1. Sejarah Toko herbal MSI Trenggalek 

PT. MSI (Mahkota Sukses Indonesia) perusahaan yang bergerak di 

produk herbal bu Aeny
29

 bergabung pada tanggal 26 September 2017 

diawali membeli paket untuk syarat menjadi member sebesar 425.000. 
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Namun, masih belum sepenuhnya dalam merintis bisnis MSI karena 

masih dalam proses menyelesaikan tugas kuliah. Lalu aktif kembali pada 

1 tahun kedepan tanggal November dalam 1 bulan mampu menjual 7 

paket produk MSI perpaket seharga 425x7 sehingga hasilnyapun sudah 

bisa membeli 8 paket. Dua bulan kedepan mempunyai member 3 orang 

dan setelah itu lebih memantapkan diri untuk lebih mentarget dalam 

bisnis MSI. Sampai saat ini nama toko bu eni adalah Toko Senden Herbal 

Trenggalek. 

Pada 15 Januari 2019 mampu nyetok produk MSI namun masih 

sedikit sekitar 10 paket, lalu memutuskan mendaftar menjadi stockist di 

Trenggalek agar para mitranya tidak kesulitan dalam melayani 

konsumen. Soalnya gudang produk MSI ada di Madiun dan Jakarta. 

Setelah mempunyai member 10 orang penjualan produk MSI semakin 

pesat sehingga sampai sekarang dalam menyediakan produk MSI tidak 

sedikit. Sehingga para mitranya sudah mempunyai member dalam 

menjalankan bisnis MSI di berbagai daerah. Toko Offline Herbal MSI 

Trenggalek beralamatkan di rt 20/rw 09, Dsn. Baling, Ds. Senden, Kec. 

Kampak, Kab. Tulungagung.  

Perusahaan utama PT. MSI asli didirikan oleh bapak H. 

Muhammad Daud lahir dilampung 11 Desember 1982. PT MSI adalah 

perusahaan Multi Lever Marketing (MLM) yang didirkan pada tanggal 04 

Juli 2014 dan berpusat kantor di Jl. Beran 1 RT.15 RW.05 Ds. 

Pekarungan Kec. Sukodono SIDOARJO, Jawa Timur. PT Mahkota 

Sukses Indonesia merupakan perusahaan networking yang legal karena 



telah memiliki surat resmi dari pemerintah. PT. MSI berupaya selalu 

mengikuti perkembangan perijinan Pemerintah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, hal ini untuk menjamin ketenangan dalam bisnis para Mitra 

MSI. MS2I singkatan dari Mahkota Support System Indonesia. MS2I 

diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2016. Berkantor di Golden City 

Bussiness Park, Jln. KH. Hasyim Ashari No. 118 Blok B5 Cipandoh 

Tanggerang Banten. Ternyata bisnis MSI sudah berjalan 7 tahunan 

sehingga banyak yang bermitra di perusahaan MSI dan produk-

produknya sudah terkenal dikalangan masyarakat. 

Visi dan Misi Toko Herbal MSI Trenggalek: 

a. Visi: Menjadikan PT. MSI (mahkota sukses Indonesia) sebagai 

perusahaan networking kelas dunia yang mampu memberikan 

kesuksesan bagi semua mitranya. 

b. Misi: Membina para Mitra MSI menjadi pembisnis jaringan yang 

berkarakter, beretika, mandiri dan sukses. 

2. Letak Geografis Toko herbal MSI Trenggalek 

Letak geografis toko Offline Herbal MSI Trenggalek beralamatkan di 

rt 20/rw 09, Dsn. Baling, Ds. Senden, Kec. Kampak, Kab. Tulungagung. 

Jauh dari jalan raya akan tetapi bukan menjadi kendala untuk orang yang 

benar-benar berusaha bekerja. 

3. Produk 

Bagian produk yang di pasarkan menjadi 2 yaitu: 



a. Produk Silver (Plen A) diantaranya: Bamboo, Gold Seris, Aloevera 

gel, prima propolis, d’green ko hie, face mist, bio soap, manjavikan, 

gertea, semakid, mahkota raya mocachino. 

b. Produk Platinum (Plen P) diantaranya: Body lation, gamat emas, 

sumpro, glowing serum dan soap gold. 
30

 

4. Jangkauan Pemasaran  

Pemasaran Toko Herbal MSI Trenggalek diantaranya: 

a. Trenggalek 

b. Kediri 

c. Tulungagung 

d. Jakarta 

e. Malang 

f. Bogor 

g. Nganjuk 

h. Bandung 

i. Madiun  

j. Jember 

k. Blitar
31

 

 

 

5. Struktur Organisasi Toko Herbal MSI Trenggalek 

Toko Herbal MSI Trenggalek memiliki struktur organisasi seperti 
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pada umumnya toko dengan memiliki 20 mitra dan itu semua adalah 

pekerja berjenis kelamin wanita yang bekerja dalam menjalankan bisnis 

MSI di seluruh Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Toko Herbal MSI Trenggalek
32

 

D. Bauran Pemasaran di Toko herbal MSI Trenggalek. 

1. Produk (product) 

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat 

untuk dilihat, dibeli atauwdikonsumsi. Suatu produk yang dipasarkan 

bisa berupa produk barang atau jasa yang diinginkan pelanggan. 

Dalam strategi jual beli produk yang diperjual belikan di toko herbal 

MSI Trenggalek berupa kecantikan, obat-obat herbal dan produk 

kesehatan. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Aeny pemilik toko 

offline/online herbal MSI Trenggalek: 

“perusahaan resmi PT MSI memproduksi produk seperti Produk 

Silver (Plen A) diantaranya: Bamboo, Gold Seris, Aloevera gel, 

prima propolis, d’green ko hie, face mist, bio soap, manjavikan, 

gertea, semakid, mahkota raya mocachino. Produk Platinum (Plen P) 

diantaranya: Body lation, gamat emas, sumpro, glowing serum dan 

soap gold. Sehingga dalam memasarkan produl MSI semua harus 

ada yang membantu (toko cabang) agar lebih mudah para pelanggan 
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mendapatkan produk MSI.”
33

 

 

Pemaparan di atas karyawan toko herbal MSI Trenggalek dalam 

memasarkanl semua produk-produk MSI bersifat herbal. Hal ini 

senada dengan karyawan toko herbal MSI mengatakan bahwa: 

“produk-produk yang kami jual hampir 60-an produk seperti 

produk kesehatan, kecantikan dan obat-obat herbal baik offline/ 

online karena untuk memudahkan pelanggan mendapatkan produk 

yang diinginkan.”
34

 

 

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa produk yang dijual di 

toko MSI Trenggalek hampir berjumlah 60 produk yang diperjual 

belikan. Hal ini perusahaan memberikan inovasi agar kepuasan 

pelanggan selalu terpenuhi agar di hati pelanggan mempunyai nilai 

tambah pada PT MSI yang di pasarkan oleh toko herbal MSI 

Trenggalek. Menurut pelanggan toko herbal MSI mengatakan 

bahwa: 

“produk MSI memang banyak hampir 60-an sehingga bisa 

memenuhi kebutuhan, baik dari segi halalnya sudah terjamin dan 

semua bersifat herbal, sehingga tidak terlalu khawatir dalam 

mengonsumsi produk-produk herbal MSI .”
35

 

 

Dari paparan di atas bahwa toko herbal MSI Trenggalek dapat 

menarik kepercayaan para pelanggannya dengan menghadirkannya 

produk yang herbal hampir 60an.  

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa toko herbal MSI Trenggalek selalu mengutamakan kepuasan 
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pelanggan, dengan menyediakan produk-produk herbal MSI untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa toko herbal MSI 

Trenggalek menyediakan produk-produk herbal yang hampir lebih 

dari 60an yang dipasarkan, karena pihak toko herbal MSI Trenggalek 

selalu mengutamakan dan memperhatikan produk yang mereka jual. 

2. Harga (price) 

Strategi penetapan harga yang diterapkan pada produk yang 

ditawarkan dapat mempengaruhi minat pelanggan dalam membeli 

produk yang diinginkan. Proses penetapan harga yang dilakukan 

oleh toko herbal MSI Trenggalek sesuai dengan harga yang sudah 

ditetapkan perusahaan, namun bedanya harga member dan harga 

konsumen berbeda. Menurut ibu Aeny pemilik toko menjelaskan 

bahwa: 

“penetapan harga pada toko herbal MSI Trenggalek sesuai dari 

SOP dari perusahaan, yang mempunyai dua patokan harga yaitu 

harga member dan harga jual. Namun keuntungan yang didapat tidak 

melebihi 100% karena kami takut terjadi riba ditengah-tengah akad 

bertransaksi, seperti pelanggan yang berbelanja produk MSI bisa 

untuk semua kalangan menengah keatas/kebawah karena produk 

MSI terbilang lebih murah”.
36

 

 

Harga yang ditentukan sangat menjangkau untuk didapatkan 

para pelanggan karena bisa dibilang lebih rendah dari harga pesaing 

lainnya sehingga memudahkan semua kalangan berbelanja produk 

MSI. Menurut karyawan toko herbal MSI menjelaskan bahwa: 

“dalam mendapatkan omset kami berusaha menghindari perkara 

riba ditengah transaksi dilakukan, sehingga kita selalu menetapkan 
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harga yang sudah ditetapkan perusahaan. Harga produk MSI 

sangatlah menjangkau dikalangan masyarakat baik kalangan 

menengah kebawah ataupun menengah keatas, hal ini menunjang 

peningkatan omset penjualan pada toko herbal MSI Trenggalek.”
37

 

 

Dari pemaparan di atas bahwa toko herbal MSI Trenggalek 

mempunyai harga sangat terjangkau untuk semua kalangan baik itu 

kalangan menengah kebawah atau kalangan menengah ke atas. 

Menurut pelanggan menyatakan bahwa toko herbal MSI Trenggalek: 

“harga yang ditetapkan toko herbal MSI Trenggalek sama yang 

dipasaran, sangat terjangkau mulai dari harga yang murah sampai 

harga yang mahal ada sehingga memudahkan saya mendapatkan 

produk yang diinginkan”.
38

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga 

toko herbal MSI Trenggalek sesuai dengan SOP perusahaan 

sangatlah terjangkau pada kalangan masyarakat kelas menengah 

ataupun pada masyarakat kelas menengah ke atas, namun semua ini 

akan kembali kepada pelanggan. 

Penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

toko herbal MSI dalam menerapkan harga sudah sesuai SOP 

perusahaan. Jangkauan pelanggannya pun sangat luas baik dari 

kalangan menengah kebawah ataupun kelangan menengah keatas hal 

ini, menandakan bahwa produk-produk MSI mempunyai kualitas 

yang tinggi dari pesaing. Produk herbal MSI se-Indonesia 

mempunyai cara agar masyarakat yang ingin mendapatkan produk 

MSI dengan harga murah yaitu dengan joint member MSI. 
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Hasil wawancara di atas, bahwa penerapan harga masyarakat 

sendiri yang sudah menilai bahwa yang ditawarkan toko herbal MSI 

Trenggalek sangat terjangkau. 

3. Lokasi (place) 

Suatu usaha jual beli yang penting adalah tempat atau lokasi 

dimana toko didirikan agar konsumen mudah datang dan membeli 

produk. Dalam menempatkan usaha butuh tempat yang strategis 

sangat berpengaruh dalam meningkatkan omset penjualan. Ibu Aeny 

pemilik toko offline mengatakan bahwa: 

“toko Offline Herbal MSI Trenggalek beralamatkan di rt 20/rw 

09, Dsn. Baling, Ds. Senden, Kec. Kampak, Kab. Tulungagung 

mudah diakses karena dekat berada di gang paling belakang lalu 

berdekatan dengan tempat perkebunan masyarakat”.
39

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi toko offline 

mudah dijangkau oleh masyarakat. Penjelasan tersebut senada 

dengan oleh karyawan bahwa: 

“sebagai toko herbal MSI mudah diakses karena letak lokasi 

berada di gang belang dekat pos kampling yang selalu dijaga malam 

dan paginya biasanya banyak anak kecil sampai remaja bermain 

dipos kampling dan selain itu dekat dengan perkebunan.”
40

 

 

 Pemaparan di atas bahwa lokasi toko offline herbal MSI 

Trenggalek sudah memilih tempat yang sesuai karena terlihat jelas 

dengan orang-orang yang selalu lewat jalan depan rumah, sehingga 

memudahkan pelanggan dalam mengetahui dan bahkan 

menjangkaunya. Penjelasan pelanggan bahwa: 
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“dalam menemukan lokasi toko offline MSI Trenggalek sangat 

mudah karena saat saya bermain di pos kampling langsung melihat 

baner didepan toko, sehingga saya peNasaran dengan produk herbal 

MSI”.
41

 

 Dari pemaparan di atas toko offline herbal MSI Trenggalek 

strategis sehingga memudahkan pelanggan dalam menjangkaunya 

untuk berbelanja produk MSI selain itu toko offline lebih uniknya 

berdekatan dengan pos kampling yang selalu rame dan terlihat jelas 

toko offline herbal MSI. 

Kesimpulan dari penjelasan wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa lokasi toko offline dekat dengan pos kampling, 

jumlah konsumennya juga banyak karena memang toko offline 

berada didekat pemukimam yang ramai, selain itu dekat dengan 

perkebunan yang masyarakat lewati seperti lalu lalang setiap hari 

sehingga tetap mengetahui lokasi toko offline herbal MSI Trenggalek. 

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi 

toko offline herbal MSI Trenggalek sudah memilih tempat yang 

strategis terlihat jelas dengan orang-orang yang selalu lewat jalan 

utama depan rumah, sehingga memudahkan pelanggan dalam 

menjangkaunya. 

4. Promosi (promotion) 

Promosi merupakan strategi usaha untuk memasarkan 

produknya, berbagai cara promosi yang digunakan untuk 

memasarkan produknya agar diketahui dan dikenal masyarakat. Baik 

online atau pun offline sangat mudah sekali toko herbal MSI 
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Trenggalek mempunyai berbagai cara untuk mempromosikan 

produknya. Penjelasan wawancara dengan ibu Aeny pemilik toko 

herbal MSI: 

“kami berkata sesuai dengan apa yang terjadi pada sistem toko 

herbal MSI Trenggalek, mempromosikan produk-produk MSI 

menggunakan media social seperti whatshhap, instagram dan 

facebook, keunikan pada sistem bisnis MSI banyak bonus yang 

diberikan sehingga menunjang peningkatan omset penjualan”.
42

 

 

Pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa toko herbal MSI 

Trenggalek dalam mempromosikan produk MSI sangat mudah 

karena dengan memposting hasil bonus-bonus dari MSI akan 

menjadi nilai tambah minat untuk calon konsumen. Penjelasan di 

atas diperkuat oleh karyawan toko: 

“pemilik toko dalam mempromosikan produk herbal MSI masih 

menggunakan media social seperti whatshhap, instagram dan 

facebook,  ditambah dengan mensponsorkan hasil bonus-bonus yang 

didapat dari perusahaan, hal ini menjadi nilai tambah bagi 

masyarakat yang belum mengenal produk herbal MSI.”
43

 

 

Hal di atas menyatakan bahwa apapun media yang digunakan 

sebagai penjual, harus mempunyai keunikan dan chiri khas dalam 

memikat hati pelanggan. Sepeti yang diungkapkan pelanggan bahwa: 

“saya tertarik dengan kualitas promosi yang diterapkan oleh 

produk herbal MSI sangat menarik, dengan mensponsori bonus-

bonusnya sehingga mempunyai keunikan satu lebih dari pesaing.”
44

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa promosi yang 

dijalankan toko herbal MSI Trenggalek menggunakan akun social 
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media seperti whatshapp, instagram dan facebook, namun 

mempunyai keunikan lebih dari pesaing dengan selalu 

mensponsorkan bonus-bonus dari perusahaan MSI. Bahwa dengan 

adanya bukti kerja yang nyata maka akan menjadi hal yang unik di 

hati calon pelanggan. 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa promosi 

dalam suatu usaha pasti punya cara tersendiri, seperti yang dilakukan 

oleh toko herbal MSI Trenggalek sangat kreatif dalam memasarkan 

produknya mensponsorkan bonus-bonus hasil penjualan nyata pada 

akun media sosial seperti whtashhap, facebook, instagram. Sehingga 

calon pelanggan mudah tertarik dengan sistem atau produk MSI. 

5. Sumber Daya Manusia (people) 

Sumber daya manusia adalah seseorang atau sekelompok yang 

berperan dalam proses pemasaran. Dimana seorang produsen adalah 

yang berperan mencari konsumen yang akan diberi penawaran suatu 

produk. Pelanggan sendiri seeorang yang mempunyai kebutuhan 

atau keinginan dalam mendapatkan produk barang/jasa. Jadi dalam 

pemilihan kedua sumber daya manusia di atas harus dipilih 

kejujurannya dalam memasarkan produk. Ibu Aeny pemilik toko 

menjelaskan bahwa: 

“pada toko herbal MSI Trenggalek mempunyai satu karyawan 

untuk mencukupi kebutuhan para mitra-mitra MSI dan calon 

konsumen yang baru mengonsumsi produk MSI. Karena kami 

membantu dalam memberikan motivasi, memberikan ilmu dan 

pengalaman, serta ilmu-ilmu jual beli serta membantu packing-

packing, jadinya satu karyawan sudah terbantu dalam melayani 

pembelian produk MSI. Selain itu toko cabang atau mitra-mitra MSI 



yang bergabung sudah tersebar luas sebanyak 20 orang”.
45

 

 

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa toko herbal MSI 

Trenggalek banyak membuka toko cabang karena memang yang 

mengelola toko cabang selalu diberi pelatihan dan ilmu-ilmu jual 

beli. Karyawan toko herbal MSI Trenggalek menjelaskan bahwa: 

“proses produksi dalam pelatihannya menggunakan grub binaan 

mitra-mitra remis PT MSI, lalu tugas pemilik dan mitra resmi toko 

herbal MSI menginformasikan kepada pelanggan. Selain itu, sebagai 

karyawan sanggup menghandel pemesanan produk MSI karena ini 

tanggung jawab pekerjaan saya walaupun terkadang saya masih tetap 

dibantu ibu Aeny pemilik toko”
46

 

 

Dari pemaparan di atas bahwa masyarakat atau sumber daya 

manusia (SDM) mempunyai pengaruh positif terhadap produk MSI 

sehingga pihak perusahaan selalu memberikan kesempatan pelatihan 

inti tentang bisnis MSI. Pelanggan mengatakan pengalamannya 

bahwa: 

“saya puas berbelanja di toko herbal MSI Trenggalek karena 

penjual dilatih agar lebih berkualitas, serta diberi pengalaman orang 

yang sukses yang selalu dibina oleh ibu Aeny pemilik toko, karyawan 

dan mitra-mitra bu Aeny hal ini menjadi nilai tambah kepercayaan 

kepada penjual produk MSI.
47

 

 

Dari pemaparan di atas menjelaskan bahwa sumber daya 

manusia (SDM) sangat berpengaruh positif terhadap hadirnya toko 

herbal MSI Trenggalek saling bekerjasama dalam memasarkan 

produk MSI melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh 

perusahaan PT MSI (mahkota sukses Indonesia). 
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Kesimpulan dari penjelasan wawancara di atas bahwa pemilik 

toko herbal MSI Trenggalek selalu memberikan motivasi, evaluasi 

serta pelatihan-pelatihan untuk para mitra-mitranya (toko cabang) 

sehingga dalam proses pemasaran produk MSI selalu semangat dan 

tidak putus asa.  

Hasil wawancara ditarik kesimpulan bahwa sumber daya 

manusia (SDM) melalui pelatihan khusus baik bagi karyawan atau 

mitra-mitranya terutama pada pemilik tokonya tujuannya untuk 

keefektivitas dan efisiensi proses pemasaran produk MSI. 

6. Proses (process) 

Strategi jual beli berguna sebagai pengembangan, pelaksanaan 

kegiatan dalam memilih strategi pada sasaran produk. Bertujuan 

untuk mengelola program pemasaran yang dirancang untuk 

memenuhi keinginan para pelanggan. Ibu Aeny pemilik toko 

mengatakan bahwa” 

“proses produk MSI langsung dari perusahaan yaitu terletak di 

Sidoarjo perusahaan langsung yang memproduksi produk-produk 

MSI tersebut, sehingga toko herbal MSI Trenggalek hanya 

memasarkan saja untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan dan 

mitra-mitranya baik secara online  atau offline”.
48

 

 

Pemaparan di atas bahwa toko online atau offline herbal MSI 

Trenggalek hanya mencari sasaran untuk menjualkan produk-produk 

dari perusahaan untuk meningkatkan hasil penjualan. Karyawan toko 

herbal online MSI Trenggalek menjelaskan bahwa: 

 “mengenai sarana dan prasarana di toko herbal MSI tidak cukup 

luas sehingga sistem awal memang sudah dijelaskan pada SOP 
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perusahaan yang memproduksi produk-produk herbal MSI agar lebih 

cepat menyebar luas dikalangan masyarakat.”
49

 

 

Penjelasan di atas bahwa toko herbal MSI Trenggalek memang 

sarana yang digunakan dalam proses produksi harus luas dan 

lengkap, dan proses pembuatan produk-produk herbal tidak sebentar 

dalam pengujian produknya, sehingga sebagai pihak penjual dan 

pembeli produk MSI hanya menunggu produk diluncurkan kegudang 

diberbagai daerah. Menurut pelanggan juga mengatakan bahwa:  

“saya pernah menanyai pemilik mengapa tidak memproduksi 

sendiri, ternyata memang toko offline resmi dipermudah dalam 

urusan memproses produk MSI, sehingga apapun kualitas produk, 

stok barang yang ada atau tidak pembeli atau penjual harus sabar 

menunggu”.
50

 

 

Kesimpulan penjelasan di atas bahwa proses produksi barang 

sangat tersetruktur sehingga langsung di produksi perusahaan agar 

pemasar produk MSI lebih mudah dan cepat memasarkan produk 

herbal MSI. 

Hasil wawancara di atas bahwa alat-alat yang sudah tersedia 

diperusahaan PT MSI sudah lengkap maka toko herbal MSI 

Trenggalek tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan setiap harinya. 

7. Sarana Fisik (physical evidence) 

Physical evidence adalah sesuatu yang bisa di pandang mata dan 

bisa dimanfaatkan bagi yang menggunakan. Seperti, bangunan toko, 

peralatan kantor, tata ruang dan produk-produk yang dijual. Memberi 
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nilai tambah untuk pelanggan yang langsung berkunjung ketoko. 

Menurut penjelasan dari ibu Aeny pemilik toko mengatakan bahwa: 

“bangunan toko offline  memang didirikan dalam satu rumah, 

untuk menjadi kantor, dan kantorku adalah rumahku. Sehingga 

memudahkan kami dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang 

dijadikan toko, karena kami lebih mengutamakan kualitas pelayanan 

kepada pelanggan dengan sarana dan prasarana yang ada”.
51

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa rumah adalah 

tempat ternyaman untuk bekerja. Jika bekerja didalam rumah lebih 

mudah disampingi dengan pekerjaan yang lain agar kami tetap bisa 

memberikan kualitas pelayanan yang layak. Hal ini diperkuat oleh 

karyawan toko memaparkan bahwa: 

 “toko herbal MSI Trenggalek adalah sebuah rumah yang 

didesain mungil sebagai tokonya, toko yang minimalis dengan 

perlengkapan seperti baner, dan etalase, selain itu selama bekerja 

melayani belum pernah ada yang komplein terkait produk MSI 

ataupun segala bentuk yang lain.”
52

 

 

Pemaparan diatas bahwa fasilitas toko yang minimalis dan rapi 

akan memberikan kenyamanan yang berada dilingkungan toko 

seperti karyawan dan pelanggan. Menurut pelanggan mengatakan 

bahwa: 

“toko herbal MSI Trenggalek sangat simpel dan rapi ditambah 

kesejukan pepohonan yang ada disekitarnya, untuk menambah nilai 

kepuasan yang dirasakan para pelanggannya.”
53

 

 

Selain itu menurut pelanggan yang sudah berkunjung 

mengungkapkan bahwa: 
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“saya puas dengan toko herbal MSI Trenggalek sangat simpel 

rapi dan nyaman, selain itu pelayanannya ramah sekali, dan 

mempacking pesanan produk MSI dengan rapih”. 

 

Dari penjelasan wawancara di atas bahwa segala bentuk sarana 

dan prasarana ada di toko herbal MSI selalu didesain rapi oleh 

pemilik ataupun karyawannya baik itu dari packing pesanan produk 

MSI ataupun tata ruang toko offline MSI Trenggalek. 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

yang diberikan oleh toko herbal MSI Trenggalek sudah baik bagi 

karyawan dan pelanggannya. Mulai dari saranan dan prasarana bagi, 

memberikan senyum ramah untuk pelanggan dan tidak lupa selalu 

rapih dalam mempacking pesanan produk MSI. 

E. Penerapan Ekonomi Profetik di Toko Herbal Nasa Banyuwangi. 

1. Sifat Siddiq 

Toko herbal Nasa Banyuwangi yang beralamatkan Sempu herbal 

beralamatkan di Jln. Dieng RT.01 RW.27 Kel. Temuasri Kec. Sempu 

Kab. Banyuwangi Jawa Timur.
54

 Semenjak bergabung di bisnis Nasa 

Banyuwangi toko Sempu Herbal memulai menjualkan produk-

produknya seperti:produk pertanian, produk kecantikan, produk 

homecare, dan lainnya. karena sebagai pembisnis harus rajin dalam 

promosi dan membuktikan bahwa produk yang kita jual itu layak 

dan mempunyai kualitas yag tinggi. Sehingga untuk menstimulus 

pelanggan itu lebih mudah karena itu salah satu tujuan seorang 

pembisnis.  
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Awal di dirikannya produk di PT Natural Nusantara berjumlah 

sedikit namun, seiring perkembangan jaman dan semakin 

berkembangnya usaha toko herbal Nasa Banyuwangi online dan 

offline selain itu toko website yang di gunakan untuk memasarkan 

produk Nasa tersebut. Berdasarkan wawancara dengan ibu Riza 

pemilik Toko Herbal Nasa Banyuwangi sekarang: 

“saya sebisa mungkin menjawab wawancara ini dengan sesuai 

realita tentang jual beli yang diterapkan kepada pelanggan. Jika 

pelanggan terjadi kelebihan ongkir maka akan menyelipkan 

kelebihannya ke dalam kepaketannya sehingga transaksi yang 

dijalankan benar-benar bersih. Selain itu jika produk-produk yang 

dijual ternyata cacat/expired maka kami kan (repay) atau 

menggantinya dengan produk yang baru, baik itu dikirim langsung 

atau ketemu langsung kami akan melayaninya. Selain hal-hal di atas, 

bagi pelanggan yang ingin tanya-tanya tentang produk Nasa kami 

akan menjawab sesuai SOP dari perusahaan”
55

 

 

Dari kesimpulan di atas terlihat bahwa pemilik toko berperilaku 

jujur terhadap jual beli yang diterapkan pada pelanggan. Penjelasan 

dari karyawan toko herbal Nasa Banyuwangi: 

“dari awal mulai merintis bisnis Nasa kami memang berusaha 

menerapakan sifat siddiq agar omset yang kami terima pun barokah. 

Contohnya jika pelanggan kelebihan ongkir maka tugas saya selalu 

menyelipkannya pada barang yang akan dikirim tujuannya agar 

konsumen bisa lebih percaya dengan toko herbal Nasa 

Banyuwangi”.
56

  

 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari owner, 

karyawan dan pengelola website memang benar-benar bersikap jujur 

terhadap pelanggannya. Karena beliau menerapkan misi beliau yaitu 

konsumen adalah raja/ratu yang harus di muliakan. Penjelasan dari 
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pelanggan yang membeli produk-produk Nasa: 

“saya selalu order produk Nasa di toko herbal Nasa Banyuwangi 

karena jika saya kelebihan bayar atau kurang pasti diingatkan tidak 

pernah dicurangi atau dibohongi dari segi harga ataupun kualitas 

produknya.”
57

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kejujuran yang 

diterapkan toko herbal Nasa Banyuwangi memang benar-benar 

dijalankan sehingga pelanggan nyaman berbelanja di tokonya. 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada toko 

herbal Nasa Banyuwangi dalam menjalankan perdagangan dari 

semua pihak merasakan kejujurannya seperti karyawan pelanggan 

dan bahkan owner. Dengan cara memberikan kualitas pelayanan 

yang baik, tidak menipu dari segi keunggulan produk ataupun harga. 

2. Sifat Amanah 

Setiap hari karyawan dari toko herbal Nasa Banyuwangi datang 

tepat waktu yaitu 07:40 dan toko juga di buka tepat waktu yaitu 

pukul 08:00. Namun untuk toko online herbal Nasa Banyuwangi 

kapan saja tetap buka karena sifatnya bisa online/offline. Seperti 

yang dijelaskan ibu Riza pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi: 

“saya atau suami saya selalu membuka toko kapan saja namun 

yang lebih tepatnya dengan waktu yang sudah ditetapkan karena jika 

ada chat terlalu malam karyawan kami akan membalaskan di waktu 

pagi hari saat toko kami buka. Terbukti dengan banyaknya pelanggan 

yang membeli produk kami sehingga toko kami dipercaya, serta 

pelanggan memberi tanggapan positif tentang toko kami pada 

marketplace bahwa ranting-ranting toko kami sudah mempunyai 

level yang bagus sehingga kami bisa menyimpulkan kita bisa 

amanah dalam melayani pelanggan.
58
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik toko 

herbal Nasa Banyuwangi selalu bertanggung jawab (Amanah) 

dengan kelangsungan pemasaran online atau offline pada bisnisnya. 

Selain itu hal yang senada dengan karyawan menjelaskan: 

“sebagai karyawan selalu berusaha bertanggung jawab pada 

pekerjaan, saya berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan santai 

tapi pasti tepat waktu, karena saya menyadari pemilik mempunyai 

prestasi ranting terbaik di toko onlinenya sehingga pesanan produk 

Nasa setiap harinya selalu ada.”
59

 

 

Kesimpulan pemaparan tersebut menjelaskan bahwa karyawan 

di toko herbal Nasa Banyuwangi telah melakukan pekerjaannya 

dengan tanggung jawab dan dapat dipercaya. Terlihat dari hasil 

wawancara dengan pelanggan toko herbal Nasa Banyuwangi: 

“kepercayaan saya dengan toko herbal Nasa Banyuwangi sangat 

besar karena sudah lama berlangganan disini karena saya sudah 

paham dengan sistem kerjanya baik itu onlie ataupun offline yang 

mempunyai prestasi ranting terbaik, sehingga hal ini membuat yakin 

bahwa toko herbal Nasa Banyuwangi selalu bertanggung jawab.
60

 

 

Penjelasan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

owner sangat menyakinkan karyawan dan pelanggan dalam 

memasarkan produknya, selain itu pengemasan produk Nasa yang 

dilakukan oleh karyawan sangat rapih sehingga pelanggan merasa 

puas berbelanja di toko herbal Nasa Banyuwangi  

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jual beli yang 

dijalankan sesuai dengan sifat Amanah yaitu bertanggung jawab 

yang diterapkan pemilik atau karyawan pada toko herbal Nasa 
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Banyuwangi. 

3. Sifat Tabligh 

Pelayanan yang ramah dan sopan dalam melayani konsumen 

adalah hal yang diinginkan oleh semua konsumen, begitu juga di 

toko herbal Nasa Banyuwangi pasti pelanggan selalu menginginkan 

pelayanan yang ramah saat mereka berbelanja produk Nasa.  

Ibu Riza pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi menambahkan: 

“apapun yang terjadi saya berusaha professional dalam bekerja 

selalu menjawab sesuai dengan realita yang terjadi di toko herbal 

Nasa Banyuwangi, ketika para pelanggan kebingungan dengan 

produk mana yang sesuai dengan keluhannya kami selalu 

memberikan saran produk yang sesuai dengan keluhannya. Semua 

itu sesuai dengan SOP perusahaan, sehingga apa yang di ungkapkan 

oleh pihak perusahaan akan saya sampaikan ke akun sosial dan toko 

offline, para mitra-mitra, dan calon pelanggan sehingga semua 

menyerap informasi yang sama dengan kami, tujuannya agar 

pelanggan tidak salah paham dengan sistem bisnis Nasa.
61

 

 

Dari pemaparan di atas bahwa bahwa pelayanan yang di berikan 

untuk pelanggan sangatlah ramah dan sopan dalam melayani 

pemesanan produk Nasa. Sama seperti yang di ungkapkan karyawan 

bagian pelayanan toko: 

“kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik karena 

hal yang kita tanam akan kami petik sendiri. Seperti konsumen 

bingung dengan penawaran harga, dengan memilih produk mana 

yang pas untuk keluhannya pasti kami sarankan yang terbaik untuk 

pelanggan. Kami akan sepenuh hati melayani dengan senyuman 

walaupun kita ada masalah tapi kami tetap professional.”
62

 

 

Dari paparan di atas, memang benar bahwa pelayanan karyawan 

di toko herbal Nasa Banyuwangi sangalah ramah dan sopan, karena 
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dirinya sendiri sudah mempunyai pribadi yang ramah, dan sopan. 

Dari itulah sangat banyak pelanggan yang suka dengan pelayanan 

yang di berikan oleh toko herbal Nasa Banyuwangi. Pelanggan toko 

herbal Nasa Banyuwangi menambahkan: 

“pelayanan karyawan dan pemilik pada toko herbal Nasa 

Banyuwangi sangat sopan dan ramah. Saat saya kebingungan dengan 

keluhan saya karyawan selalu menyarankan produk apa yang sesuai 

dengan keluhan saya, selain itu menjelaskan keunggulan produk 

sangat sopan dan menyenangkan.”
63

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan banyak pelanggan 

mengakui jika toko herbal Nasa Banyuwangi, memang benar-benar 

sopan dan dan ramah.  

Dari yang saya lihat bahwa toko herbal Nasa Banyuwangi telah 

memberikan pelayanan yang ramah dan sopan. Tidak hanya itu 

karyawannya pun mempunyai sifat yang menyenangkan dan selalu 

memberikan saran jika pelanggan memiliki keluhan pada produk apa 

yang cocok untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat disimpulkan 

bahwa sifat tabligh adalah penyampaian. Sifat tabligh yang selalu 

diterapakan dalam toko herbal Nasa Banyuwangi benar-benar dalam 

penyampaian informasi ke pelanggan sangat sesuai dengan SOP 

perusahaan dengan cara sopan dan ramah. 

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

penjualan yang berbasis sifat-sifat Nabi Muhammad Saw yaitu 

tabligh yaitu penyampaian. Sudah diterapkan oleh toko herbal Nasa 

Banyuwani selalu memberikan informasi terkait keunggulan produk 

serta kecacatannya, sistem bisnis yang dijalankan dan harga yang 
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diterapkan pada perusahaan dengan sifat ramah dan sopan. 

4. Sifat Fatanah 

Pengamatan dari beberapa toko herbal Nasa Banyuwangi untuk 

menjalankan usahanya sangat berkembang pesat karena didukung 

dengan kecerdasan pengelolanya. Seperti hal yang akan dijelaskan 

ibu Riza pemilik toko bahwa: 

“adanya digital atau era digital ini maka kami pemilik toko 

membuka toko online-online lainnya mulai dari tokopedia, shopiee, 

di website yang terbayar maupun yang gratisan kami jalankan. 

Dengan beberapa toko online di atas membuktikan bahwa kami 

memiliki tingkat yang lebih maju dari pesaing. Karena ini era 4.0 

yang harus diikuti perkembangannya. Selain itu social media juga 

kami jalankan untuk promosi, berbagi ilmu dan lainnya contoh 

facebook, instragram, whatshapp dan twitter”.
64

 

 

Dari pemaparan di atas memang benar di toko herbal Nasa 

Banyuwangi mempunyai banyak website untuk memudahkan 

pelanggan nya dalam berbelanja produk Nasa. Menurut karyawan 

toko herbal Nasa Banyuwangi: 

“tidak hanya lewat facebook, whatshapp, instagram saja yang 

dijalankan pada toko herbal Nasa Banyuwangi membuka toko-toko 

online lainnya seperti tokopedia, shopiee, dan website-website 

lainnya. Sehingga dengan adanya toko online-online lainnya maka 

semakin banyak orderan setiap harinya termasuk untuk warga 

luar/dalam Negeri”.
65

 

 

Dari yang diungkapkan terlihat pemilik toko herbal Nasa 

Banyuwangi memang mempunyai sifat yang cerdas dalam 

mengelola bisnisnya. Sehingga toko herbal Nasa Banyuwangi 

mempunyai satu tingkat lebih tinggi dari pesaing. Sehingga 
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karyawan membantu dalam proses packing barang keluar masuk 

sehingga semakin berjalan lancar dalam bertransaksi antara penjual 

dan pembeli. Menurut pelanggan menjelaskan bahwa: 

“saya senang berbelanja di toko herbal Nasa Banyuwangi, 

karena akun yang digunakan untuk promosi sangat banyak mulai 

dari website dan blogspot, shopee, tokopedia serta kata-kata manfaat 

yang jelas dan mudah dipahami.
66

 

 

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa toko herbal 

Nasa Banyuwangi dengan dibuatkannya toko online-online gratis 

maupun yang terbayar sangat membantu dalam meningkatkan omset 

penjualan.  

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa pemilik dan karyawan 

dalam mengelola di toko herbal Nasa Banyuwangi sangat cerdas 

karena terlihat dengan banyaknya toko-toko online lainnya menjadi 

satu lebih unggul dari pesaing. 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sifat fatanah 

yaitu cerdas. Cerdas dalam pengelolaan jual beli di toko herbal Nasa 

Banyuwangi, dimana pemilik selalu mempunyai ide-ide baru dari 

hasil informasi para pelanggan dalam meningkatkan hasil penjualan. 

Selain itu karyawan yang bekerja selalu berhati-hati dalam melayani 

produk Nasa yang sangat melimpah. 

F. Penerapan Ekonomi Profetik di Toko herbal MSI Trenggalek. 

1. Sifat Siddiq 

Toko herbal MSI Trenggalek beralamatkan di rt 20/rw 09, Dsn. 

Baling, Ds Wawancara Online dengan Mas Fajar, (Pemilik Toko 
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herbal MSI Di Trenggalek), tanggal 10 Juni 2020. Pukul 15:30. 

Senden, Kec. Kampak, Kab. Tulungagung.  Awal mula bergabung di 

bisnis MSI hanya menjualkan produk-produk yang paket saja karena 

lebih mudah untuk di pasarkan. Seiring berkembangnya jaman dan 

semakin berkembang juga bisnis-bisnis online yang lain sehingga 

saya sendiri mengurungkan niat lebih giat untuk memasarkan 

manfaat produk-produk MSI sampai sekarang ini menjadi stokits. 

Berdasarkan wawancara dengan ibu Aeny pemilik toko herbal MSI 

Trenggalek: 

“kami menjalankan bisnis dengan sifat siddiq yaitu jujur 

sehingga sampai sekarang ini toko herbal MSI Trenggalek masih 

tetap berkembang pesat, dijalankan sejak awal memprospek calon 

member dan pelanggan produk MSI, bahwa bisnis MSI Trenggalek 

selalu trasparan dan tidak ada yang di tutup-tutupi”.
67

 

 

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa toko herbal MSI 

Trenggalek selalu menerapkan sifat siddiq yaitu jujur dengan para 

pelanggan dan mitra-mitranya. menurut penjelasan dari karyawan 

toko herbal MSI Trenggalek bahwa: 

“awal mula membuka toko offline ataupun online selalu 

menerapkan sifat siddiq yaitu jujur, untuk menjadi pedoman jual beli 

yang diterapkan guna untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan 

kepada toko kami”.
68

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa toko herbal MSI selalu 

berusaha jujur dalam promosi yang dilakukan tidak ada yang di 

tutup-tutupi. Seperti yang di utarakan salah satu pelanggannya: 

“saya sangat senang berlangganan produk MSI karena dalam 
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pelayanannya sangat ramah, dan produk yang dijual memang benar-

benar real, toko herbal MSI Trenggalek sangat jujur mulai dari 

keunggulan produk dan sistem bisnis MSI”.
69

 

 

 Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pemilik toko dan 

karyawan saling bekerja sama dalam menstimulus pelanggan. 

Sehingga dengan menerapkan sifat jujur banyaklah pelanggan yang 

berbelanja di toko herbal MSI Trenggalek. 

Kesimpulan dari hasil wawancara bahwa karyawan dan pemilik 

selalu memberikan informasi yang transparan tanpa ada yang ditutup-

tutupi sesuai dengan SOP perusahaan. Selain itu pelanggan selalu 

diberitahu tentang manfaat dan keunggulan produk MSI yang 

diinginkan. 

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa kegiatan pemasaran 

yang bersifat Nabi Muhammad yaitu sifat siddiq artinya jujur pada 

toko hebal MSI Trenggalek sudah melakukan sifat jujur dalam 

menjalankan bisnisnya. 

2. Sifat Amanah 

Para pemilik toko herbal MSI Trenggalek selalu 

bertanggungjawab sebagai penjual. Dimana toko herbal MSI 

Trenggalek selalu fokus dengan hal-hal yang bersifat akhirat. 

Menurut wawancara dengan ibu Aeny pemilik toko: 

“Pemilik toko herbal MSI Trenggalek berusaha menjalankan 

bisnisnya dengan amanah dan sangat berhati-hati. Peraturan toko 

awal ada konsumen order uang di transfer setelah paketan datang. 

Namun ada perubahan agar lebih meningkatkan kepercayaan antara 

penjual dan pelanggan akhirnya ketika pelanggan memesan produk 
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MSI harus transfer dan memberikan bukti resi terlebih dahulu.”.
70

 

 

Dari penjelasan tersebut bahwa toko herbal MSI Trenggalek bisa 

di katakan selalu menerapkan sifat amanah yaitu dapat di percaya 

dalam melayani pelanggan dengan bertanggung jawab dalam 

membangun bisnisnya. Sehingga banyak konsumen yang 

berlangganan dengan toko herbal MSI Trenggalek. Karyawan toko 

herbal MSI Trenggalek menjelaskan bahwa: 

“sebagai karyawan ketika pelanggan ada yang memesan produk 

MSI saya selalu mengingatkan bahwa transfer terlebih dahulu baru 

proses packing, lalu untuk masyarakat yang hanya dekat-dekat pasti 

ada uang ya ada barang”..” 

 

Hasil pemaparan di atas bahwa karyawan di toko herbal MSI 

Trenggalek sudah menerapkan sifat Amanah yang artinya 

bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam bisnis yang dijalankan. 

Salah satu pelanggan toko herbal MSI menjelaskan: 

“sebagai pelanggan sebelum membeli produk MSI Trenggalek 

berhubung jauh dari rumahku, saya selalu mentransfernya terlebih 

dahulu sebelum produk pesanan saya dipacking. Tujuannya agar 

transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan kemudharatan.”
71

 

 

Hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa owner dan 

karyawan pada toko herbal MSI Trenggalek selalu bertanggung 

jawab dengan tugasnya, sebagai penjual dan pembeli harus 

menspakati transaksi jual beli ada uang ada barang agar keduanya 

sama-sama tidak ada yang dirugikan. 

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli 
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pada toko herbal MSI Trenggalek sudah menjalankan jual beli dengan 

sifat Amanah yaitu bertanggung jawab yang diterapkan pemilik atau 

karyawan pada toko herbal MSI Trenggalek. 

3. Sifat Tabligh 

Penyampaian informasi dalam melayani calon konsumen dan 

member yang diterapkan pada toko herbal MSI Trenggalek yang 

berbelanja produk-produk MSI yang di cintai. Apalagi ditambah sifat 

ramah dan sopan dalam menjelaskan produk dan sistemnya, sehingga 

memberikan nilai tambah untuk pemilik toko dan perusahaan MSI 

Tersebut. Sehingga banyak konsumen yang peNasaran dengan 

produk beserta bisnis MSI. Berikut penjelasan dari ibu Aeny pemilik 

toko herbal MSI Trenggalek: 

“sebagai pemilik toko herbal MSI Trenggalek selalu berusaha 

memberikan pelayanan yang ramah, sopan dan baik. Jika banyak 

pelanggan yang bingung dengan manfaat produk-produk MSI saya 

menjelaskannya, jika ada yang kesulitan dalam memilih produk yang 

sesuai dengan kebutuhannya kami akan selalu membantunya, dan 

tidak jauh berbeda kepada masyarakat yang ingin bermitra di PT MSI 

kami akan selalu mengarahkannya”.
72

 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik toko 

herbal MSI Trenggalek sangat sopan dan ramah dalam melayani 

pelanggan. Penjelasan pelanggan pada toko herbal MSI Trenggalek: 

“pelayanan pada toko herbal MSI Trenggalek sangat sopan dan 

ramah. Ketika saya bingung dengan keluhan saya pasti diberikan 

solusi produk MSI yang cocok lalu memberikan masukan saat 

keberatan membeli dengan harga segini lebih baik daftar member 

dengan menjelaskan sistem dengan ramah dan mudah dipahami.”
73

 

 

                                                        
72

 Wawancara Online dengan Ibu Aeny (Pemilik Toko herbal MSI Di Trenggalek), tanggal 

13 Juni 2020. Pukul 14:30. 
73

 Wawancara Online dengan Riswa, (Pelanggan Toko herbal MSI Trenggalek), 12 Juni 

2020. Pukul 15:27. 



Dari pemaparan di atas menjelaskan bahwa dalam penyampaian 

yang dilakukan toko herbal MSI Trenggalek memang bagus karena 

dimulai dari awal prospek kepada calon mitra sudah dijelaskan 

sesuai informasi yang di paparkan oleh pihak perusahaan. Karyawan 

toko herbal MSI Trenggalek mengatakan bahwa: 

“kami sebagai pihak yang melayani pelanggan selalu berusaha 

ramah dan sopan seperti pelanggan yang bingung dan kesulitan 

dalam menentukan produk yang dibutuhkan.”
74

 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

yang diberikan kepada pelanggan sangat ramah dan sopan. Sehingga 

pelanggan mudah menyerap apapun informasi yang dipaparkan oleh 

pemilik dan karyawan. 

Kesimpulan dari hasil wawancara bahwa toko herbal MSI 

Trenggalek telah memberikan pelayanan yang ramah dan sopan. 

Tidak hanya itu karyawannya pun mempunyai sifat yang 

menyenangkan sehingga para pelanggan nyaman berbelanja di toko 

herbal MSI Trenggalek.  

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

kegiatan strategi jual beli yang berbasis sifat-sifat Nabi Muhammad 

Saw yaitu sifat tabligh yaitu menyampaikan. Hal ini sejalan dengan 

toko herbal MSI Trenggalek dalam penyampaian yang sopan santun 

dan ramah dalam melayani pelanggan. 

4. Sifat Fatanah 

Toko herbal MSI Trenggalek banyak memiliki pelanggan yang 
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semuanya membantu untuk berjalannya bisnis dan berkembangnya 

bisnis. Ide-ide tumbuh dari evaluasi para pelanggan agar toko herbal 

MSI bisa lebih maju dari pesaing yang lain. Menurut ibu Aeny 

pemilik toko herbal MSI Trenggalek bahwa: 

“saya mengatakan sesuai dengan realita yang ada toko herbal 

MSI Trenggalek walapun memasarkan produk MSI masih 

menggunakan akun social media dalam strategi jual beli kami selalu 

menyertakan hal-hal yang unik untuk menarik hati pelanggan. Seperti 

mensponsori bonus-bonus dari PT MSI dalam pemasarannya, karena 

hal ini mudah memikat hati pelanggan.”
75

  

 

Pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa toko herbal MSI 

Trenggalek memanfaatkan akun sosial media seperti whatshapp, 

facebook, instagram dalam promosi namun pihak pemilik selalu 

memberika bonus bagi siapa saja yang bekerja dengan tekun. 

Penjelasan karyawan bahwa: 

“jual beli yang dilakukan dalam mempromosikan produk MSI di 

toko online herbal ini menggunakan social media seperti whatsapp, 

facebook dan instragram digunakan dalam menawarkan produk MSI 

namun, pihak pemilik mempunyai keunikan selalu menyertakan 

dokumentasi bonus-bonus dari MSI hal ini menjadi nilai tambah 

untuk memikat hati pelanggan”.
76

 

 

pemaparan di atas bahwa dalam sistem yang digunakan dalam 

memasarkan produk MSI hanya menggunakan sosial media yang 

selalu menyertakan bonus-bonus yang didapat oleh pemilik. Menurut 

pelanggan mengungkapkan bahwa: 

“saya tertarik pasa postingan ibu Aeny yang selalu menyertakan 

bonus-bonus keren dari perusahaan PT MSI”.
77
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Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa keunikan dari 

toko herbal MSI Trenggalek menjadi nilai tambah bagi pelanggan. 

Sehingga banyak pembeli yang berlangganan menggunakan produk 

MSI Trenggalek. 

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwa dalam 

pengelolaan pemilik dan karyawan cerdas dan sangat menarik hati 

pelanggan dengan memasarkan produk MSI menyertakan bonus-

bonus yang didapat oleh kecerdasan pemilik. 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sifat fatanah 

yaitu cerdas, seperti yang dilakukan oleh pemilik toko herbal MSI 

Trenggalek cerdas dalam pengelolaan jual beli sehingga 

mendapatkan nilai lebih baik dari pesaing. 

G. Kendala dan solusi dalam Bauran Pemasaran Berbasis Ekonomi 

Profetik dalam Meningkatkan Penjualan di Toko Herbal Nasa 

Banyuwangi. 

1. Kendala dan Solusi Internal 

a. Product (produk) 

Dalam menerapkan strategi bauran pemasaran tidaklah mudah 

karena berbagai kendala selalu dating bergantian namun, dari kendala 

tersebut pasti mempunyai solusi dan menjadi bahan evaluasi 

perusahaan untuk kedepannya. Kendala tersebut dapat menghambat 

proses penjualan dan dapat mempengaruhi strategi yang telah 

direncanakan perusahaan atau bisa mungkin menghentikan proses 

penjualan suatu usaha bisnis yang telah sulit didirikan. Menurut ibu 



Riza pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi bahwa: 

“produk yang dipasarkan oleh toko herbal Nasa Banyuwangi 

memang sangat bermacam-macam seperti produk perkebunan, produk 

peternakan dan perikanan, produk kecantikan, produk homecare, 

produk rumah tangga dan produk kesehatan. Hampir 200 produk Nasa 

di pasarkan kepada masyarakat namun kenyataannya produk yang 

sudah terlanjur ditawarkan ternyata kosong sampai akhirnya 

konsumenpun kecewa.”
78

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa banyaknya stok 

kosong maka konsumen beralih kepada produk lain. Menurut 

karyawan toko herbal Nasa Banyuwangi juga mengatakan bahwa: 

“kendala pada toko herbal Nasa Banyuwangi pada pemasaran 

produk yaitu banyaknya stok produk yang kosong berbulan-bulan 

bahkan bertahun-tahun sehingga konsumen harus menunggu lama lagi 

untuk mendapatkan produk yang diinginkan”.
79

 

 

Kesimpulannya di atas produk yang ditawarkan sering 

kehabisan stok karena dalam memenuhi konsumen yang begitu 

banyak. Hal ini juga diungkapkan pelanggan toko herbal Nasa 

Banyuwangi: 

“saya berlangganan di toko herbal Nasa Banyuwangi tetapi ada 

beberapa stok barang yang saya inginkan itu sering kosong dalam 

waktu yang lama, jadi saya pun harus beralih dengan produk yang lain 

atau menunggu produk sampai ada”.
80

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menawarkan 

produk di masyarakat harus konsisten karena jika tidak pelanggan 

yang loyal akan kecewa dan hal ini akan menghambat dalam 

peningkatan penjualan konsumen untuk berbelanja lagi di toko herbal 
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Nasa Banyuwangi. 

Hasil wawancara di atas yang terjadi pada toko herbal Nasa 

Banyuwangi banyaknya stok produk Nasa yang kosong sehingga 

membuat konsumen kecewa dengan produk yang dibutuhkan masih 

close order. 

Solusi untuk menghadapi kendala produk yang diterapkan oleh 

toko herbal Nasa Banyuwangi. Seperti yang di jelaskan oleh ibu Riza 

pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi, sebagai berikut: 

“Saya selalu memberikan informasi dan setiap hari mendata 

produk sehingga mengetahui produk tersedia atau tidak, sehingga 

dapat meminimalisir konsumen agar tidak kecewa dan juga selalu 

berusaha berhati-hati dalam menawarkan produk Nasa baik itu 

offline/online karena produk yang ditawarkan belum tentu mempunyai 

stok banyak untuk jumlah masyarakat yang sangat banyak.”
81

 

 

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa solusi 

pada produk setiap harinya karyawan memberikan informasi di toko 

cabang lewat grup binaan dalam mendata produk apa saja yang order, 

indent ataupun close order sehingga tidak mengecewakan pelanggan.  

b. Harga (price) 

Harga yang di tetapkan oleh toko herbal Nasa Banyuwangi 

selalu sesuai dengan SOP yang ditetapkan perusahaan. Menurut ibu 

Riza pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi bahwa: 

“Harga yang ditetapkan toko herbal Nasa Banyuwangi selalu 

sesuai dengan SOP perusahaan, namun tetap ada kendala yang 

menghambat yaitu dengan mahalnya produk Nasa bagi masyarakat”.
82

 

 

Pemaparan di atas terkait kendala pada toko herbal Nasa 
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Banyuwangi mahalnya harga produk-produk Nasa. Menurut karyawan 

toko herbal Nasa Banyuwangi juga menjelaskan bahwa.  

“harga mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk 

herbal Nasa Banyuwangi. Kendala yang dihadapi di musim pandemik 

sulit untuk memperluas penjualan karena terhalangnya penghasilan 

masyarakat, karena harga produk Nasa yang terbilang menengah 

keatas sehingga konsumen berpikir dua kali untuk membeli produk 

Nasa.
83

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa harga produk yang 

tergolong mahal yang menghambat peningkatan penjualan yang ada di 

toko herbal Nasa Banyuwangi. Selain penjelasan di atas pelanggan 

menjelaskan bahwa: 

“Saya berbelanja produk Nasa tidak setiap bulan karena 

memang harganya yang lumayan mahal. Sehingga perlu menabung 

dulu jika mau membeli produk Nasa yang saya inginkan.”
84

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa harga produk yang 

lumayan mahal sehingga menghambat penjualan produk dikalangan 

masyarakat, sehingga pihak pemilik harus benar-benar cermat agar 

produk yang ditawarkan sesuai dengan keinginan konsumen.  

Hasil wawancara terkait kendala harga dapat disimpulkan bahwa 

mahalnya harga produk Nasa sehingga masyarakat sulit untuk 

pemakain produk Nasa secara loyal. 

Solusi untuk menghadapi kendala penerapan harga yang 

dilakukan toko herbal Nasa Banyuwangi. Seperti yang di jelaskan oleh 

pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi, sebagai berikut: 

“Agar penjualan produk Nasa tetap berjalan lancar dan 

mendapat pelanggan yang loyal. Jika konsumen merasa keberatan 
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dengan harga-harga produk Nasa yang dibilang mahal mempunyai 

solusi yaitu ikut bergabung menjadi distributor resmi agar dalam 

pembelian produk Nasa bisa lebih murah”.
85

 

 

Hasil wawancara di atas terkait harga, solusi yang selalu 

ditawarkan kepada masyarakat yaitu dengan mendaftarkan diri 

menjadi agen resmi PT Natural Nusantara maka pembelian semua 

produk-produknya akan lebih hemat. 

c. Promosi (promotion) 

Setiap usahambanyak cara dalamzmelakukan promosi untuk 

memperkenalkan dan menginformasikan produk-produk yang akan 

ditawarkan oleh masyarakat. Dengan melakukan promosi maka 

dengan mudah masyarakat akan mengetahui produk apa saja yang kita 

jual. Menurut ibu Riza pemilik toko menjelaskan bahwa: 

“kendala yang terjadi pada toko herbal Nasa Banyuwangi 

banyaknya persaingan bisnis online dalam memasarkan produk Nasa. 

Sehingga dalam menjadi pemula harus sabar mencari pasar 

sasarannya, agar pelanggan tertarik pada produk Nasa. Selain itu rasa 

malu dan malas saat memasarkan produk tersebut, dan selalu 

berfikiran negatif pada calon pelanggan bosan dengan produk-produk 

yang dijual sehingga hal ini akan menurunkan laba penjualan.
86

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa banyaknya pesaing 

bisnis Nasa terkadang membuat malas dalam mempromosikan 

produknya, karena selalu berfikir negative terhadap pelanggan bosan 

dengan postingan-postingan produk Nasa. Karyawan menambahkan 

informasi tentang toko herbal Nasa Banyuwangi juga menjelaskan 

bahwa: 
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“kendala dalam promosi di toko herbal Nasa Banyuwangi yaitu 

banyaknya pesaing dalam bisnis Nasa sendiri sampai akhirnya jika 

satu orang promosi produk terbaru maka semua ikut promisi produk 

terbaru jadi hal ini akan menjadi hambatan dalam pemasaran promosi. 

Selain itu juga rasa malas bagi pemilik dan karyawan jika pikiran 

negatif jika persaingan sangat banyak dalam menjualkan produk 

Nasa.”
87

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan 

promosi memang harus lebih menarik, inovastif agar berbeda dari 

lainnya, sehingga pelanggan lebih tertarik dan mudah memahami 

fungsi dari produk yang dijual. Menurut pelanggan menjelaskan 

bahwa: 

“sebagai pelanggan saya sempat bingung dengan banyaknya 

orang yang mempromosikan produk Nasa dikalangan masyarakat. 

Sampai akhirnya saya memutuskan membeli dan daftar member di 

toko herbal Nasa Banyuwangi karena dalam mempromosikannya 

lebih mudah dipahami dan pemilik toko yang care.
88

 

 

Kesimpulan di atas pemaparan di atas bahwa memang promosi 

adalah hal penting yang harus diterapkan dalam penjualan online. 

Sehingga memudahkan pelanggan dalam memahami manfaat produk 

Nasa yang dijual. 

Hasil wawancara terkait kendala promosi pada toko herbal Nasa 

Banyuwangi memang banyaknya persaingan pada bisnis online terkait 

bisnis Nasa, sehingga membuat penjual bosan dalam mempromosikan 

produknya, karena sudah berpikir negatif dengan kosumen tidak akan 

membeli produk yang ditawarkan. 

Solusi yang dilakukan dalam kendala promosi yang diterapkan 
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oleh toko herbal Nasa Banyuwangi. Seperti yang di jelaskan oleh 

pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi, sebagai berikut : 

“Dalam mengatasi kendala dalam promosi diatas disini kami 

tidak hanya mempromosikan produk kami dengan satu cara tapi 

berbagai cara seperti dengan cara pembuktian produk, dor to dor, 

masuk dalam kelompok tani, dll. Selain itu kami juga melakukan 

promosi baik secara online maupun offline, dan saat kami melakukan 

promosi secara online tidak hanya menggunakan satu media saja akan 

tetapi berbagai media kami gunakan, seperti : WA, Instagram, 

Facebook, WEB, Toko Pedia, SHOPIE, dll.”  

Hasil wawancara terkait solusi promosi yang selalu diterapkan 

oleh toko herbal Nasa Banyuwangi dengan memperbanyak 

pembuktian produk-produk Nasa dalam kelompok tani atau individu, 

selain itu memperbanyak toko online agar semua masyarakat bisa 

mengetahui produk Nasa 

2. Kendala dan Solusi Eksternal  

a. Lokasi (place) 

Lokasi merupakan tujuan utama konsumen untuk memilih 

lokasi toko yang mudah dijangkau dengan cepat. Karena 

didirikannya toko offline bertujuan untuk memudahkan semua 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Penjelasan 

dari toko herbal Nasa Banyuwangi menyatakan bahwa: 

“Realita toko offline herbal Nasa Banyuwangi jauh dari pusat 

perkotaan, jauh dari perkantoran sehingga mengakibatkan kesulitan 

dalam mencari konsumen agar membeli produk Nasa”.
89

 

 

Lokasi yang jauh dari pusat keramaian maka akan 

mengakibatkan penurunan omset penjualan. Seperti penjelasan dari 

karyawan toko bahwasannya: 
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“lokasi toko herbal Nasa Banyuwangi memang lumayan sulit 

dijangkau sehingga memperlambat perjalanan saya menuju toko. 

Saya dalam perjalanan ke toko harus selalu berhati-hati karena 

jalananya sulit ditempuh.”
90

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa toko herbal Nasa 

Banyuwangi memang sulit ditempuh namun semua ini tidak 

menghalangi karyawan dan pelanggan untuk datang ke toko herbal 

Nasa Banyuwangi. Menurut pelanggan menjelaskan bahwa: 

“saya berbicara sesuai dengan realita yang ada bahwa lokasi 

toko herbal Nasa Banyuwangi memang sangat sulit ditempuh namun 

tidak menghalangi semua konsumen dan karyawan untuk datang ke 

toko herbal Nasa Banyuwangi”.
91

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menempuh 

perjalanan ke toko herbal Nasa Banyuwangi memang harus hati-hati 

karena jauh dari perkotaan, perkantoran, stasiun dan angkot juga 

jalannya sulit. Sehingga konsumen dan karyawan memang harus 

berhati-hati jika datang ke toko herbal Nasa Banyuwangi. 

Hasil wawancara terkait lokasi toko herbal Nasa Banyuwangi 

memang jalan menuju toko rusak sehingga memperlambat 

perjalanan karyawan ataupun pelanggan yang mau berbelanja di toko 

offline. 

Solusi untuk menghadapi kendala lokasi yang diterapkan oleh 

toko herbal Nasa Banyuwangi. Seperti yang di jelaskan oleh ibu Riza 

pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi, sebagai berikut: 

“ Dari pihak pemilik menyiapkan google map yang pas agar 

pelanggan yang dari luar kota bisa langsung sampai ketoko. selain 
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itu, dari pihak toko juga memberikan alternatif kepada konsumen 

juga ingin membeli barang atau produk Nasa tidak harus datang ke 

toko kami akan tetapi bisa COD, pesan antar, ataupun jika jaraknya 

jauh bisa dengan pengiriman lewat jasa pengiriman baik skala 

regional, nasional, maupun internasional.”
92

 

 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi yang 

disiapkan oleh pemilik sudah mempunyai solusi seperti menyiapkan 

map langsung kesasaran toko sehingga yang dari luar provinsi atau 

bahkan masih dalam provinsi mudah menemukannya.Jika 

memungkinkan selalu COD bersama pelanggan, namun jika jarak 

yang ditempuh jauh menggunakan ekpedisi yang akan selalu diambil 

kurir ketoko. 

b. Orang (people) 

Sumber daya manusia memegang peran penting dalam 

menjalankan aktivitas pemasaran, baik sebagai produsen ataupun 

kosumen. Dalam jual beli hal yang dicari adalah sumber daya 

manusia atau orang yang membutuhkan tambahan dana untuk 

keseharianya dan keinginan loyal konsumen dalam memakai produk 

herbal Nasa. Selain produk yang ditawarkan bisa juga memprospek 

konsumen agar mau bergabung di bisnis kita seperti MSI, Nasa, HNI 

dan lainnya tujuannya memberikan lapangan pekerjaan untuk 

membantu orang-orang dalam mencari penghasilan tambahan. 

Menurut ibu Riza pemilik toko menjelaskan bahwa: 

“kendala yang terjadi di toko herbal Nasa Banyuwangi banyak 

konsumen yang kompline karena tidak sabar dalam pemakaian 

produk Nasa sehingga dikit-dikit komentar dan menjelek-jelekkan 

produk Nasa. Selain itu orang yang sudah daftar member cepat 
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berhenti karena merasa gagal dan tidak sabar dalam berbisnis 

Nasa.”
93

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia di toko herbal Nasa Banyuwangi khususnya pada konsumen 

dan mitranya kurang memiliki kesabaran dalam bergabung dengan 

bisnis ini, sehingga terjadi banak komplain dan menjelekkan produk. 

Selain itu, menurut pelanggan menjelaskan bahwa: 

 “menurut pengalaman saya dalam pemakaian produk Nasa satu 

kali tidak mengalami perubahan langsung sehingga saya sempat 

kompalin. Namun setelah komplain ternyata menyadari kesalahan 

karena selang beberapa saat setelah saya komplain terjadi perubahan 

yang tidak saya sadari.”
94

 

 

Kesimpulan dari wawancara di atas terkait kendala eksternal 

yang terjadi pada hal ini adalah sumber daya manusia (orang) yang 

terkadang kurang sabar dalam proses pemakaian produk kecantikan 

atau kesehatan apapun sehingga dalam waktu beberapa hari sudah 

complain dan berkata hal-hal yang jelek tentang produk Nasa. Selain 

itu dalam bergabung di bisnis Nasa maunya instan maksudnya cepat 

laku, mendapatkan hasil banyak dan lain-lain tapi dalam hal promosi 

dan prospek kurang sekali, akhirnya sering mengeluh kepada upline. 

Hasil wawancara di atas terkait sumber daya manusia 

kurangnya sabar dalam proses pemakaian produk Nasa, selain itu 

dalam bergabung bisnis Nasa selalu ingin cepat-cepat sukses tanpa 

menikmati proses. 

Solusi terkait kendala sumber daya di atas toko herbal Nasa 
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Banyuwangi selalu menerapkan. Seperti yang di jelaskan oleh 

pemilik toko herbal Nasa Banyuwangi, sebagai berikut : 

“Dalam hal ini kami selalu menjelaskan yang lebih detail lagi 

kepada konsumen yang membeli produk kita tentang proses 

detoks/purging, selalu mendengarkan konsultasi apapun dari 

konsumen. Memberi support pada konsumen sampai mereka berhasil 

melewati masa detoxsifikasi/purging yang mereka alami. Dalam 

membina jaringan harus selalu membimbing, membina dan 

mengarahkannya agar mereka tidak berhenti ditengah jalan.” 

 

Hasil wawancara di atas terkait solusi untuk menghadapi 

kendala sumber daya manusia yaitu dengan mendengarkan semua 

keluhan pelanggan lalu memberikannya mativasi dan evaluasi, selalu 

memberikan motivasi, bimbingan dan dorongan semangat untuk para 

mitra-mitranya. 

H. Kendala dan solusi dalam Bauran Pemasaran Berbasis Ekonomi 

Profetik dalam meningkatkan penjualan di Toko herbal MSI 

Trenggalek. 

1. Kendala  

Melakukan strategi dalam bauran pemasaran tidak bisa 

dikatakan mulus begitu saja dalam menerapkan bauran pemasaran 

hal ini akan banyak mempengaruhi proses penjualan. Kendala-

kendala akan menjadi penghambat proses jual beli dan 

menghambatwstrategi yang sudah direncanakan, atau bahkan akan 

merugikan/menghentikan proses penjualan pada suatuwusaha yang 

sudah didirikan dengan sulit. Berikut adalah kendala eksternal dan 

internal yang terjadi di toko herbal MSI Trenggalek hanya memiliki 

5P yaitu: 



a. Kendala dan Solusi Internal 

1) Produk (product) 

Produk yang dipasarkan oleh toko herbal MSI 

Trenggalek memang sangat bermacam-macam seperti 

Produk Silver (Plen A) diantaranya: Bamboo, Gold Seris, 

Aloevera gel, prima propolis, d’green ko hie, face mist, bio 

soap, manjavikan, gertea, semakid, mahkota raya 

mocachino. Produk Platinum (Plen P) diantaranya: Body 

lation, gamat emas, sumpro, glowing serum dan soap gold. 

Menurut penjelasan dari ibu Aeny pemilik toko herbal MSI 

Trenggalek bahwa: 

“kendala yang dialami adalah ketersediaan produk yang 

ada di toko herbal MSI Trenggalek, karena saya belum 

memiliki modal yang cukup untuk menyetok produk, jadi 

kadang-kadang jika ada yang ingin membeli produk harus 

menunggu(pre order), karena barang masih akan 

diambilkan ke kantor pusat MSI.”
95

 

 

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah kurangnya 

modal untuk nyetok produk. Penjelasan dari karyawan toko 

herbal MSI bahwasannya: 

“Produk yang ada di toko MSI tidak selalu tersedia, 

sehingga terkadang ada pembeli yang harus menunggu lama 

produknya sampai tersedia.”
96

 

 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa produk 

yang ada di toko MSI Trenggalek sering mengalami 

kekosongan karena keterbatasan modal untuk menyetok 
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barang. Menurut pelanggan menjelaskan: 

“pengalaman saya dalam berbelanja produk MSI sering 

terjadi kekosongan barang sehingga sayang harus 

menunggu dalam waktu yang agak lama untu mendapatkan 

barang yang saya inginkan.
97

 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika 

barang yang masih kosong konsumen harus menunggu 

beberapa waktu untuk mendapatkan barang yang 

diinginkannya. 

Hasil kesimpulan wawancara di atas bahwa strategi 

produk kendala yang dialami toko herbal MSI Trenggalek 

banyak barang yang kosong terkendala oleh modal sehingga 

pelanggan harus menunggu untuk mendapatkan produk 

MSI. 

Solusi yang didapat dilakukan toko herbah MSI 

Trenggalek mengenai ketersediaan produk barang dengan 

cara menyetok barang dan memberi pengertian kepada 

konsumen. Seperti hasil wawancara kepada pemilik toko 

sebagai berikut : 

“kami dalam menyiasati ketersediaan produk dengan 

menyetok barang yang biasannya dibutuhkan oleh 

masyarakat dan jika kebetulan ada konsumen yang membeli 

barang yang belum tersedia kami memberi informasi 

bawasannya barang haru pesan dulu.”
98

 

 

Hasil wawancara di atas terkait kendala produk solusi 

yang selalu diterapkan oleh toko herbal MSI Trenggalek 
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adalah selalu menginformasikan ketersediaan produk yang 

tersedia di toko. 

2) Harga (price) 

Harga merupakan awal yang sangat penting bagi 

konsumen karena dengan mengetahui harga. Penetapan 

harga yang tepat dengan pasaran akan memotivasi 

konsumen untuk membeli produk yang diperjual belikan. 

Menurut penjelasan ibu Aeny pemilik toko herbal MSI 

Trenggalek: 

“Kendala dalam penetapan harga yang mempengaruhi 

peningkatan penjualan produk herbal MSI Trenggalek. 

Terkait harga sebenarnya sudah ditegaskan oleh perusahaan 

yang disebar luaskan untuk para member produk MSI, 

namun kenyataannya masih banyak member lain yang ingin 

cepat closing dalam penjualan produk MSI sehingga harga 

yang ditawarkan harganya lebih murah dari ketetapan 

perusahaan sehingga sangat mengakibatkan kerugian bagi 

para member yang lain dalam memasarkan produk MSI.”
99

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan ketika harga yang 

dijual tidak sesuai dengan pasaran maka akan 

mengakibatkan penurunan dalam peningkatan penjualan. 

Seperti karyawan karyawan toko herbal MSI Trenggalek 

menjelaskan bahwa: 

“harga yang dipasarkan di toko ini terhitung menengah 

sehingga ada beberapa konsumen yang harus menabung 

dulu untuk membeli, selain itu juga ada beberapa patner 

bisnis yang menjual barang tidak sesuai dengan ketentuan 

dari pabrik”.
100
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Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa harga 

produk di toko ini terbilang menengah, dan banyak patner 

bisnis yang menurunkan harga barang yang tidak sesuai 

dengan ketentuan dari perusahaan. Menurut pelanggan 

produk MSI menjelaskan bahwa: 

“harga yang ditetapkan produk MSI lumayan 

terjangkau namun ada beberapa produk yang dijual mahal 

dan isinya sedikit sehingga kadang mengeluh dihati”.
101

 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa harga 

produk di toko ini lumayan terjangkau dan terdapat 

beberapa produk yang mahal. 

Hasil dari wawancara terkait kendala di atas bahwa 

dalam penerapan harga toko online herbal Nasa 

Banyuwangi adanya kecurangan sehingga menurunkan 

harga jual dipasaran, selain itu produk yang terjual ada 

sebagian mahal dan isinya sedikit sehingga membuat 

kecewa di hati pelanggan. 

Solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala 

harga yang diterapkan oleh toko herbal MSI Trenggalek. 

Seperti yang di jelaskan oleh pemilik toko herbal MSI 

Trenggalek, sebagai berikut 

“Terkait harga tidak semua konsumen atau pelanggan 

merasa keberatan dengan harga produk MSI, dan bagi 

konsumen yang komentar bahwa harga produk itu mahal 

dari pihak kami menjelaskan bahwa harga itu sudah di 

patok dari pusat. Solusi dalam menghadapi member yang 

curang dalam memasarkan produk MSI yaitu saat bertemu 
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dengan orang yang curang kami memberi arahan namun, 

kenyataannya belum bisa berubah langsung pihak 

perusahaan akan mem-blocklist id mereka yang merugikan 

member MSI lainnya.
102

 

Hasil wawancara terkait solusi di atas yang dilakukan 

toko herbal MSI Trenggalek yaitu selalu menjelaskan 

patokan harga yang sesuai dari perusahaan dari konsumen, 

selain itu dalam menyikapi member yang curang memberi 

arahan jika tetap saja maka aka nada kebijakan langsung 

dari perusahaan. 

3) Promosi (promotion) 

Setiap usaha banyak cara dalam melakukan promosi 

untuk memperkenalkan dan menginformasikan produk-

produk yang akan ditawarkan oleh masyarakat. Dengan 

melakukan promosi maka dengan mudah masyarakat akan 

mengetahui produk apa saja yang kita jual belikan. Menurut 

penjelasan ibu Aeny pemilik toko bahwasannnya: 

 “Kendala dalam promosi di toko herbal MSI Trenggalek 

yaitu pada awal melakukan promosi masih belum tau trik-trik 

bagaimana membuat konsumen tertarik dengan produk kita. 

Selain itu rasa malu dan malas saat memasarkan produk 

tersebut, dan juga berfikiran negatif pada calon konsumen 

bosan dengan produk-produk yang dijual sehingga hal ini 

akan menurunkan laba penjualan”
103

 

 

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa sebagai 

pembisnis pemula masih bingung dengan trik yang akan 

dilakukan, selain itu kurang percaya diri pada produk yang 
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dijual. Selain itu karyawan toko menjelaskan bahwa: 

“kita melakukan promosi dengan memanfaatkan media 

online seperti Whatshapp, Facebook dan Instagram 

sehingga belum bisa membuka toko online yang lain seperti 

website gratis yang berbayar sehingga menghambat untuk 

mempromosikan produk MSI sampai keluar negeri”.
104

 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak 

semua produk yang ditawarkan langsung dibeli. Ada yang 

hanya ini mengenal produknya dan hanya ingin mengetahui 

harga dan manfaatnya. Menurut pelanggan menjelaskan 

bahwa: 

“pengalaman saya hanya coba-coba dalam membeli 

produk MSI karena melihat promosi dari pihak lain lebih 

menarik dari pada toko herbal MSI Trenggalek. Namun 

setelah pembelian produk MSI pihak pemilik toko 

menyakinkan bahwa produk dan system bisnis MSI sangat 

mudah dan menjanjikan”.
105

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

melakukan promosi harus dengan kata-kata yang menarik, 

mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Sehingga 

hal di atas bisa meningkatkan penjualan produk MSI. 

Hasil wawancara terkait kendala di atas dapat 

disimpulkan bahwa toko herbal MSI Trenggalek promosi 

yang digunakan hanya lewat media social seperti 

whatshhap, facebook, instagram sehingga menghambat 

promosi dalam meningkatkan penjualan. 

Solusi untuk mengatasinya kendala-kendala promosi 
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yang diterapkan oleh pada toko herbal MSI Trenggalek. 

Seperti yang di jelaskan oleh pemilik toko herbal MSI 

Trenggalek, sebagai berikut : 

“Dalam mengatasi kendala promosi di atas kami 

mengingat kembali tujuan bergabung dengan bisnis ini, dan 

juga memperbanyak konsultasi dengan upline atau super 

upline, ikut t.o (tour orientation), hs (home sharing), hal ini 

bisa menjadi charger semangat untuk pemilik toko herbal 

MSI dan para member lainnya agar mendapatkan 

pencerahan dari patner-patner bisnis kami.”
106

 

Hasil wawancara terkait solusi pada toko herbal MSI 

Trenggalek lebih mengingatkan lagi tujuan awal bergabung 

dibisnis MSI, selalu memotivasi agar ikut bergabung dalam 

kumpulan seperti ikut t.o (tour orientation), hs (home 

sharing), hal ini bisa menjadi charger semangat untuk 

pemilik toko herbal MSI dan para member lainnya agar 

mendapatkan pencerahan dari patner-patner bisnis. 

2. Kendala Eksternal 

a. Lokasi/Tempat (place) 

Lokasi merupakan hal yang sangat penting dalam 

pemasaran, kerena dengan tempat yang strategis sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan omset penjualan akan tetapi 

lokasi toko herbal MSI Trenggalek ini terkendala dengan 

lokasinya yang jauh dari perkotaan. Seperti penjelasan ibu Aeny 

pemilik toko herbal MSI bahwa: 

“banyak konsumen bingung mencari lokasi toko saya 

karena memang lokasi toko jauh dari perkotaan sehingga 

                                                        
106

 Wawancara Online dengan Ibu Aeny, (Toko herbal MSI Di Trenggalek), tanggal 13 Juni 

2020. Pukul 14:30. 



menghambat dalam proses transaksi dengan konsumen.”
107

 

 

Pemaparan di atas bahwa lokasi pada toko herbal MSI 

Trenggalek jauh dari perkotaan. Penjelasan di atas diperkuat 

oleh karyawan toko herbal MSI Trenggalek bahwa: 

“kendala yang dialami dalam menentukan lokasi toko 

herbal MSI Trenggalek itu tokasi toko jauh dari pusat perkotaan, 

jauh dari perkantoran sehingga mengakibatkan konsumen untuk 

memilih Cod (cash on delivery) dalam bertransaksi produk 

MSI.”
108

 

 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi toko 

herbal MSI Trenggalek jauh dari perkotaan hal ini 

mempengaruhi proses transaksi konsumen ketoko membeli 

produk MSI. Menurut penjelasan pelanggan dalam lokasi yang 

ditempuh menyatakan bahwa: 

“lokasi yang lumayan dekat dengan rumah saya namun, 

memang toko herbal MSI Trenggalek jauh dari jalan raya dan 

berada di gang dalam sehingga membingungkan para konsumen 

yang belum pernah berbelanja di toko herbal MSI 

Trenggalek.”
109

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa toko herbal 

MSI Trenggalek jauh dari jalan raya bertempatan pada gang 

belang sehingga membingunkan pelanggan jika belum pernah 

datang ketoko. 

Hasil dari wawancara di atas lokasi merupakan hal penitng 

dalam menarik minat pelanggan untuk melihat dan membeli 
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produk yang dijual pada toko herbal MSI Trenggalek. Kendala 

yang dialami yaitu jauhnya lokasi toko dengan jalan raya, 

banyaknya gang arah menuju toko sehingga membingungkan 

pelanggan yang belum pernah berkunjung. 

Solusi untuk menghadapi kendala di atas pemilik toko 

membuat alternatif agar memudahkan konsumen untuk 

mencapai lokasi/tempat toko. Seperti penjelasan ibu Aeny 

pemilik toko herbal MSI bahwa: 

“kami menyiapkan google map yang langsung menuju toko 

kami,sehingga para konsumen mudah untuk mencapai toko. 

Selain itu juga memberikan alternatif kepada konsumen juga 

ingin membeli barang atau produk MSI tidak harus datang ke 

toko kami akan tetapi bisa COD, pesan antar, ataupun jika 

jaraknya jauh bisa dengan pengiriman lewat jasa pengiriman.”
110

 

 

Hasil wawancara terkait solusi lokasi toko herbal MSI 

Trenggalek selalu memberikan alternatif kepada konsumen 

seperti COD, kirim lewat ekspedisi sesuka hati tanpa harus 

datang ke toko offline MSI. 

b. Orang (people) 

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting 

dalam menjalankan aktivitas pemasaran, baik sebagai produsen 

ataupun kosumen. Dalam jual beli hal yang dicari adalah sumber 

daya manusia atau orang yang membutuhkan dan keinginan 

konsumen dalam memakai produk herbal, dan membutuhkan 

penghasilan tambahan untuk kesehariannya. Selain produk yang 

ditawarkan namun bisa juga memprospek konsumen agar mau 
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bergabung di bisnis kita seperti MSI, Nasa, HMI, Nuoeamora 

dan lainnya. Menurut pemilik toko menjelaskan bahwa: 

“kendala yang dihadapi dalam sumber daya manusia itu 

banyaknya konsumen kurang memahami proses detoxsifikasi/ 

purging, jadi saat terjadi pada konsumen biasanya langsung 

panik dan terburu-buru komplain sehingga mempunyai citra 

jelek di hati dan mata konsumen.”
111

 

 

Pemaparan di atas kendala pada sumber daya manusia akan 

memberikan citra buruk pada proses detoks. Sedangkan menurut 

karyawan toko menjelaskan bahwa: 

“awal buka toko herbal MSI Trenggalek memang belum 

berpengaruh banget pada masyarakat karena mereka belum 

mengenal manfaat dan sistem yang dijalankan. Namun 

berkembangnya waktu bisnis MSI dikenal dikalangan 

masyarakat”.
112

 

 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya 

manusia di toko herbal MSI Trenggalek kurang memahami 

terkait dengan produk kami dan juga kurang memiliki kesabaran 

dalam menggunakan produk kami. Menurut pelanggan 

mengatakan bahwa: 

“saya merasa dalam pemakaian produk MSI perubahannya 

lama sekali sehingga untuk membelinya kembali berpikir-

pikir.”
113

 

 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya 

paham soal perawatan akan mengakibatkan hal buruk bagi citra 

produk yang ditawarkan. 
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Hasil wawancara terkait kendala di atas dapat disimpulkan 

bahwa sumber daya berperan penting untuk bisnis. Kendala 

yang dialami produk MSI Trenggalek kurangnya memahami 

proses detok pada produk yang dijual, lalu banyaknya sumber 

daya manusia kurang melalukan pemahaman tentang perawatan 

kecantikan. 

Solusi untuk mengatasinya kendala sumber daya manusia 

yang yang diterapkan oleh toko herbal Nasa Banyuwangi. 

Seperti yang di jelaskan oleh pemilik toko herbal Nasa 

Banyuwangi, sebagai berikut : 

“Dalam hal ini kami selalu menjelaskan yang lebih detail 

lagi kepada konsumen yang membeli produk kita tentang proses 

detoks/purging, selalu mendengarkan keluhkesah apapun dari 

konsumen. Memberi support pada konsumen sampai mereka 

berhasil melewati masa detoxsifikasi/purging yang mereka 

alami.” 

 

Hasil wawancara terkait solusi sumber daya manusia pihak 

pemilik, karyawan akan lebih memahamkan pelanggan tentang 

manfaat produk MSI jika pelanggan terjadi detok, selalu 

mendengankan dengan tenang tentang keluhkesah pelanggan, 

dan selalu memberi motivasi dan dorong pada member resmi PT 

MSI. 

 


