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ABSTRAK 

 

 

Anam Mustofa, 2019. Analisis Islamic Maketing Mix Terhadap Batik Pring 

Sedapur di Industri Seruling Etan Desa Sidomukti Kabupaten Magetan. 

Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, FEBI, IAIN PONOROGO. Program 

Sarjana S-1. Pembimbing Yunaita Rahmawati, M.Si., Ak. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Islamic 

Marketing Mix Terhadap Batik Pring Sedapur di Industri Seruling Etan Kabupaten 

Magetan. Obyek dalam penelitian ini adalah Industri Seruling Etan. Informan 

dalam penelitian ini adalah pemilik Industri, karyawan dan sebagian para 

konsumen. Teori yang digunakan yaitu Islamic marketing mix yang terdiri dari 

product, price, promotion, place, people, process, physical evidence, promise, 

patience, and costumer centrism. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis data induktif, 

teknik pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 

observasi, dan dokumtasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam analisis Islamic Marketing 

Mix secara garis besar sudah bagus sesuai teori yang ada, namun ada sebagian 

unsur yang belum maksimal yaitu promosi yang masih tradisional belum 

menggunakan media sosial, dalam bukti fisik seperti legalitas, laporan keuangan, 

dan arsitektur bangunan Islamnya. 

 

Kata kunci: Islamic Marketing Mix, Kualitatif, Triangulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pergeseran dalam ekonomi global yang tinggi telah membuka pintu pada 

peluang bisnis yang luar biasa bagi para wirausahawan, mereka yang mempunyai 

keinginan untuk menguasai dunia. Dalam membangun bisnis dengan menjadikan 

pasar global sebagai area penjualan produk menjadi satu tantangan bagi seorang 

wirausaha yang harus dihadapi. Tantangan tersebut berasal dari sesama produk 

ataupun berbeda.
1
 

Perkembangan bisnis di Indonesia belakangan ini semakin lama semakin 

menonjol akan kompleksitas, persaingan, perubahan dan ketidakpastian. Keadaan 

ini menimbulkan persaingan yang tajam antara perusahaan, baik karena pesaing 

yang semakin bertambah, volume produk yang semakin meningkat, maupun 

bertambah pesatnya perkembangan teknologi. Karena hal tersebut maka setiap 

perusahaan harus memperhatikan proses pemasaran yang sesuai dengan bisnis 

yang dijalankan. 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan perekonomian yang membantu 

dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga 

barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, 

                                                           
1
Irham Fahmi, Kewirausahaan Teori, kasus, dan solusi (Bandung: Alfabeta, 2014), 369-

371. 



 

 

pemasaran dan konsumsi. Pemasaran menjadi penghubung antara kegiatan 

produksi dan konsumsi.
2 

Adapun salah satu definisi dari pemasaran menurut Kotler dan Keller 

adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada 

pihak lain. Dalam definisi pemasaran ini bersandar pada konsep inti yang meliputi 

kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan permintaan (demands).
3
 

Pemasaran memungkinkan kesemuanya bisa berlangsung, sebab 

pemasaran itu sendiri merupakan studi tentang proses pertukaran yaitu, bagaimana 

transaksi dimulai, dimotivasikan dan dikonsumsikan. Pemasaran adalah sebuah 

kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

melalui proses pertukaran.
4
 

Pemasaran dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam 

perkembangan dan kemajuan perusahaan didunia perindustrian. Pemasaran dapat 

memberikan pengaruh yang sangat besar untuk perkembangan dan kemajuan 

suatu perusahaan, dimana perusahaan dapat bertahan dan menjalani kelangsungan 

hidupnya tersebut, karena didasari oleh bagaimana bidang pemasaran dapat 

memasarkan produk atau jasa dengan baik dan dapat diterima di masyarakat. 

                                                           
2
Nanda Limakrisna dan Togi Parulian Purba, Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi 

dalam Bisnis Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 4. 
3
Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 341. 
4
Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), 

5-6. 



 

 

Untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan 

pelanggan yang kuat dan menguntungkan, diperlukan strategi pemasaran yang 

handal. Strategi pemasaran yang handal bisa dilakukan dengan 4P (Product, 

Price, Promotion, Place) atau sering disebut dengan marketing mix. Oleh karena 

itu perusahaan diwajibkan untuk dapat melakukan pemasaran dengan baik dan 

tepat.
5
 

Bauran pemasaran dari 4P diatas, ada tambahan 3P untuk melengkapi 

dalam melakukan strategi pemasaran, yaitu people, physical evidence, and 

process, maka menjadi 7P dalam marketing mix. Ketujuh P ini perlu kombinasi 

yang sesuai dengaan keadaan komoditi yang diusahakan. Kombinasi mana yang 

akan digunakan, sangat tergantung pada keahlian tim marketing dengan 

mempertimbangkan komoditi, pimpinan serta pengalaman.
6
 

Dengan berkembangannya bisnis yang dijalankan manusia, tidak semata 

hanya mencarai keuntungan, kebebasan atau kemenangan dalam pangsa pasar. 

Akan tetapi sebagai pebisnis harus mengetahui aturan-aturan yang secara Islam. 

Selain dari unsur 7P yang diterapkan dalam strategi pemasaran. Marketing mix 

dalam perspektif Islam telah diidentifikasi oleh para ahli yang menyatakan 

berbeda-beda, semua untuk saling melengkapi. 

Abuznaid menyatakan dalam buku Nur Asnawi dan Muhammad Asnan 

Fanani, dalam Islam setiap kegiatan bisnis harus taat pada dua prinsip yaitu taat 

pada aturan moral yang ditetapkan Allah SWT dan empati, mensyukuri rahmat 

dan ciptaan Allah SWT. Implikasi dari bauran pemassaran dalam Islam terdiri dari 

                                                           
5
Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Strategi Pemasaran (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), 16. 
6
Buchari Alma, Kewirausahaan (Bandung: Alfabeta, 2016), 206.  



 

 

bauran pemasaran konvensional yang 7P (product, price, promotion, place, 

people, prosess, and physical evidence) yang kemudian ditambahi promise (janji) 

dan patience (kesabaran).
7
 

Dari ketujuh elemen bauran pemasaran tersebut setelah produk 

ditentukan dan produksi, perusahaaan dihadapkan pada strategi penetapan harga. 

Di dalam menentukan harga produk dan kebijakan lain yang berkaitan dengan 

produk, perusahaan harus melihat pangsa pasar yang dituju sehingga diharapkan 

harga yang ditetapkan mampu bersaing dengan sesama produsen lain. Tujuan 

penetapan harga adalah mendapatkan laba maksimum, mendapatkan 

pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjual bersih, 

mencegah atau mengurangi pesaing, dan mempertahankan atau memperbaiki 

market share. Untuk menarik minat pada konsumen diperlukan alat promosi 

untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen agar konsumen merasa 

yakin akan manfaat dari produk yang ditawarkan perusahaan. Variabel terakhir 

yang tidak kalah penting yaitu mengenai saluran distribusi, yang merupakan suatu 

jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan 

akhirmya sampai pada pemakai.
8
 

Dapat kita lihat yang dialami para pengusaha industri-industri batik di 

Indonesia. Batik adalah sebuah karya bangsa dan telah ditetapkan sebagai khas 

Indonesia. Hal ini telah diperkuat dengan disahkannya kebudayaan batik oleh 

                                                           
7
Nur Asnawi, Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah Teori, Filosofi, dan Isu-isu 

Kontemporer (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 161.  
8
Intan Ayu Pradhana, “Penerapan Bauran Pemasaran Pada PT Batik Danar Hadi 

Surakarta,” Skrispi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), 3.  



 

 

UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya. Akhirnya pada 

setiap tanggal ini dijadikan sebagai hari batik nasional.
9
   

Bapak Tikno, selaku pemilik Industri Batik Pring Sedapur Seruling Etan 

mengatakan, “dalam melakukan usaha industri khususnya produksi batik seperti 

yang saya jalani sekarang sudah pasti akan menghadapai persaingan-

persaingan, baik dari persaingan sesama usaha industri yang sudah lama berdiri, 

produk-produk yang sejenis, atau para pengusaha-pengusaha baru yang 

berlomba bersaing untuk mendapatkan konsumen. Hal ini sangat menjadi 

ancaman bagi pemilik usaha, maka akan menjadi sebuah permasalahan yang 

harus diperbaiki untuk memenangkan pemasarannya. Kondisi ini sangat banyak 

dialami oleh para industri batik lainnya. Dalam pemasarannya Batik Pring 

Sedapur ini saya targetkan untuk semua kalangan umum siapa saja boleh 

membeli. Karena batik itu memiliki nilai dan memberikan aura seperti 

kewibawaan sendiri apabila dipakai”.
10

 

Batik Pring Sedapur adalah salah satu produk batik yang ada di 

Kabupaten Magetan, yang di produksi oleh salah satu industri yang berada di 

Desa Sidomukti yaitu Industri “Seruling Etan” yang dimiliki oleh Bapak Tikno 

mantan Kepala Desa Sidomukti. Di desa ini masih ada dua lagi industri batik yaitu 

Industri Batik Mukti Lestari yang berada di Kantor Desa Sidomukti dan Industri 

Batik Mukti Rahayu yang berada di Dusun Papringan Desa Sidomukti. Industri 

Batik Seruling Etan ini setiap harinya memproduksi batik pring sedapur, dengan 

beberapa jenis motif yang dihasilkannya. 

                                                           
9
Diana Elma Widyaningrum, “Strategi Pemasaran Kampung Batik Laweyan Solo” Tesis 

(Jakarta: Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen Jakarta, 2012), 1. 
10

Tikno, Wawancara, 10 Desember 2018. 



 

 

Pemasaran batik pring sedapur sebenarnya diperuntukkan untuk semua 

kalangan, tapi kenyataannya masih terjual pada kalangan ekonomi keatas, 

misalnya PNS, Pemkab, puskesmas, guru-guru, karyawan-karyawan kantor dan 

masyarakat yang hanya mempunyai keinginan untuk membelinya. Dengan kondisi 

ini bisa diartikan pemasaran masih tertuju kepada konsumen ekonomi keatas. 

Mayoritas masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah lebih berminat 

kepada produk batik cap dikarenakan harga yang lebih murah, bahkan lebih 

tertarik pada batik yang siap pakai karena harga yang terjangkau.
11

 

Kemunculan perusahaan-perusahaan baru, tentu saja menjadi tantangan 

tersendiri bagi perusahaan lama yang ada. Perusahaan-perusahaan yang telah lama 

berdiri wajar jika mengalami kekhawatiran, bahwa perusahaan baru akan 

mengambil pangsa pasar mereka. Perusahaan-perusahaan ini pun berlomba untuk 

memberikan peningkatan dalam hal kualitas produk yang dihasilkan maupun 

pelayanan yang baik bagi konsumen. Hal ini semata untuk menjaga eksistensi 

mereka dalam dunia usaha. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain 

bukanlah hal yang mudah, menginggat setiap perusahaan mempunyai cara-cara 

tersendiri agar tampil unggul dibanding pesaingnya. Maka dibutuhkan jalan keluar 

yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu jalan keluarnya yaitu 

masalah pemasaran, dimana dengan pemasaran yang tepat perusahaan akan dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Selain memperoleh laba yang besar, perusahaan 

juga dapat memenangkan persaingan yang kompetitif.
12
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Tumini, Wawancara, 8 Januari 2019. 
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Intan Ayu Pradhana, Skripsi, 2.  



 

 

Batik Pring Sedapur di Industri Seruling Etan dilihat dari keunikan 

terkait pada marketing mix adalah sebagai berikut: 

1. Product (Produk) 

Industsri Batik Seruling Etan ini memiliki produk yang bagus, selalu 

menjaga kualitas barangnya. Dalam memilih bahan baku diutamakan yang 

terbaik. Karena dengan bahan baku yang baik akan menghasilkan produk-

produk yang berkualitas. Industri ini hanya memproduksi batik tulis karena 

batik tulis memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan batik cap, 

motif maupun warna tidak mudah pudar, dan saat dikenakan batik tulis lebih 

memberikan kesan wibawa bagi pemakainya. 

 Industri ini memiliki ciri khas pada motif utama yaitu bambu. 

Namun, untuk motif tambahan dan warna dapat disesuaikan dengan selera 

pesanan para konsumen. 

2. Price (Harga) 

Pada Industri Seruling Etan ini terdapat bermacam-macam harga 

sesuai dengan tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya. Harga mulai 

dari Rp150.00,00-Rp300.000,00 batik berbahan sintetis, harga Rp700.000,00 

sampai Rp1.000.000,00 yang berbahan dari alam (warnanya dibuat dari 

tumbuhan-tumbuhan dengan mengambil kulit kayu, daun, dan kulit buah. 

Kulit kayu mengambil dari pohon akasia, tingi, secang atau jambal, bahan 

dari daun mengambil daun alpukat, mangga, dan kulit buah dari buah jolawe. 

Dikeringkan terlebih dahulu bahannya kemudian direbus minimal satu jam), 



 

 

dan beberapa harga lainnya sesuai dengan kemampuan konsumen yang akan 

membeli batik tersebut.
13

 

3. Promotion (Promosi) 

Promosi Batik Pring Sedapur awalnya dilakukan oleh pemiliknya 

yaitu Bapak Tikno. Beliau adalah salah satu orang yang begitu mencintai 

budaya lokal maupun produk asli Indonesia salah satunya batik. Pemasaran 

berawal saat Beliau menjadi Kepala Desa Sidomukti. Beliau sering memakai 

batik tersebut pada acara formal maupun informal saat di dalam maupun luar 

kota. Dengan cara tersebut maka secara tidak langsung beliau dapat 

mempromosikan batik kepada masyarakat Magetan maupun luar kota. 

4. Place (Tempat dan Distribusi) 

Tempat produksi Industri Seruling Etan berada di rumah Bapak Tikno 

selaku pemilik industri. Untuk tempat distribusi juga berada pada lokasi yang 

sama dengan tempat produksi. Lokasi yang berada tidak jauh dari tempat 

wisata membuat Industri Seruling Etan mudah untuk dikunjungi para 

wisatawan yang ingin berekreasi sekaligus membeli batik tulis. 

Distribusi yang dilakukan ada dua acara yaitu langsung dan tidak 

langsung. Distribusi langsung biasanya konsumen banyak yang datang sendiri 

ke tempat industri, sedangkan distribusi tidak langsung dengan menggunakan 

jasa pengantar. 
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Tumini, Wawancara, 14 Maret 2019.  



 

 

Berdasarkan uraian diatas maka terlihat betapa pentingnya peran bauran 

pemasaran (marketing mix) yang tepat dalam suatu industri, untuk itu penulis 

mengambil judul penelitian tentang “Analisis Islamic Marketing Mix Terhadap 

Batik Pring Sedapur di Industri Seruling Etan Desa Sidomukti Kabupaten 

Magetan”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi masalah di atas permasalahan yang dapat 

diidentifikasi oleh penulis, adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana analisis Islamic marketing mix terhadap Batik Pring Sedapur di 

Industri Seruling Etan?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

“Menganalisis Islamic marketing mix (product, price, promotion, place, people, 

process, physical evidence, promise, patience, and costumer centrism) terhadap 

Batik Pring Sedapur di Industri Seruling Etan Desa Sidomukti Kabupaten 

Magetan.” 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 



 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

khasanah keilmuan dan pengembangan kajian teoritis khususnya yang 

berkaitan dengan analisis Islamic marketing mix (product, price, promotion, 

place, people, process, physical evidence, promise, patience, and costumer 

centrism), diharapkan hasil dari penilitian ini bisa digunakan sebagai literatur 

bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Penulis 

Mengetahui wawasan bagaimana penerapan Islamic marketing 

mix dalam usaha batik di Seruling Etan dalam menjalankan usahanya 

dalam menguasai pangsa pasar. 

b. Bagi Mahasiswa 

Memberikan manfaat dalam memperluas pengetahuan, 

memberikan pemikiran tentang gambaran penulisan skripsi sebagai 

pembanding maupun penunjang dalam penelitian berikutnya. 

c. Bagi Akademik 

Dapat mengetahui strategi pengembangan pengusaha 

berwirausaha dalam persaingan pasar dengan penerapan Islamic 

marketing mix pada lingkup Akademik.  

d. Bagi Masyarakat 

Sebagai salah satu sumber informasi tentang bagaimana 

pengusaha pribumi dalam menjalankan usaha, bersaing dalam bisnisnya, 

dan bagaimana penerapan bauran pemasaran dalam produk yang 



 

 

dihasilkan. Masyarakat bisa mengerti saat ini perkembangan dalam bisnis 

semakin berkembang. 

 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari Saifudin pada tahun 2017 dengan judul skripsi “Strategi 

Bauran Pemasaran UD. Tropical Batik Dusun Klontang Gendoh Kecamatan 

Sempu Kabupaten Banyuwangi”. Menyatakan bahwa strategi yang digunakan UD 

Tropical Batik adalah menggunakan strategi bauran pemasaran atau marketing 

mix, Perusahaan dalam produksi mengutamakan kualitas yang baik dalam bahan 

baku, penetapan harga yang tepat dengan mempertimbangkan bahan yang 

digunakan dan proses produksinya dan memberikan potongan harga, strategi 

promosi dengan mengikuti pameran, menjalin kerja sama dengan koperasi dan 

sekolah sekitar, promosi mulut ke mulut, dan strategi distribusi yang dilakukan 

oleh UD Tropical ini dengan melakukan distribusi langsung dan tidak langsung.
14

 

Penelitian dari Alfin Falahika pada tahun 2017 dengan judul skripsi 

“Profil Produksi Dan Bauran Pemasaran Home Industri Batik Tatsaka Di Desa 

Tampo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa profil produksi dan bauran pemasaran home industri Tatsaka 

ini meliputi produksi dan pemasaran. Produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja, 

proses produksi dan pengemasan bahan baku yang digunakan yaitu kain, pewarna 

                                                           
14

Saifudin “Strategi Bauran Pemasaran UD. Tropical Batik Dusun Klontang Gendoh 

Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi”, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2017). 



 

 

dan lilin batik, produk dengan motif khas, pemasaran dengan personal selling, 

bazar, pameran dan iklan melip, harga sesuai dengan kualitas dan motif.
15

 

Penelitian dari Rifka Fitriyani pada tahun 2018 dengan judul skripsi 

“Penerapan Strategi Bauran Pemasaran Pada Penjualan Sekararum Fashion 

Semarang”. Menyatakan bahwa dalam penerapan marketing mix sudah bagus 

akan tetapi Sekararum Fashion ini kurang maksimal, kurang mengikuti 

perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh para pesaing-pesaing saat ini 

selain 4P sekararum fashion melakukan strategi pemasaran secara syariah 

diantaranya menjaga kejelasan produk, tidak berlebihan dalam mengambil 

keuntungan, menampilkan produk dengan sebenarnya tidak menjelekkan produk 

para pesaing, memberikan manfaat untuk orang lain, transparan, adil dan 

amanah.
16

 

Penelitian dari Risqi Marhesti pada tahun 2016 dengan judul skripsi 

“Tinjauan Etika Islam Terhadap Strategi Pemasaran Pada Batik Asky 

Pekalongan”. Menyatakan bahwa strategi yang digunakan adalah marketing mix 

(product, price, place, promotion), dan menerapkan tujuh etika yang sesuai 

dengan etika bisnis Islam (jujur, barang yang baik, dilarang menggunakan 

sumpah, longgar dan murah hati, menjaga hubungan baik, tertib administrasi, dan 

menetapkan harga yang transparan). Penerapannya sudah bagus, akan tetapi dalam 

                                                           
15

Alfin Falahika, “Profil Produksi Dan Bauran Pemasaran Home Industri Batik Tatsaka 

Di Desa Tampo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”, Skripsi (Jember: Universitas 

Jember, 2017). 

16
Rifka Fitriyani, “Penerapan Strategi Bauran Pemasaran Pada Penjualan Sekararum 

Fashion Semarang”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, Semarang 2018). 



 

 

pembuangan limbah tidak sesuai etika Islam, karena membuang langsung ke 

sungai.
17

 

Penelitian dari Dawam Isnaini pada tahun 2018 dengan judul skripsi 

“Implementasi Bauran Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Ditinjau 

Dari Etika Bisnis Islam Pada Industri Batik Tulis UD Tiepoek Dan UD Setya Jaya 

Karangan Trenggalek”. Menyatakan bahwa implementasi bauran pemasaran 

dalam menghadapi persaingan bisnis pada industri batik tulis UD Tiepoek dan UD 

Setya Jaya, dengan menerapkan bauran pemasaran 7p dengan berpegang teguh 

kejujuran, keadilan, tabligh, amanah dan fathonah. Namun terdapat kendala yaitu 

keterlambatan waktu penyelesaian, adapun solusi yang diberikan seperti 

memberikan pengarahan kepada konsumen dan memberikan garansi kepada 

konsumen.
18

 

Penelitian dari Gita Syahfitri Labatjo, Agnes E. Loho, Lyndon R. J. 

Pangemanan, “Bauran Pemasaran Kerajinan Cendera Mata Berbahan Baku 

Bambu Batik (Studi Kasus Pada UD. Betris di Kelurahan Meras Kecamatan 

Bunaken Kota Manado), ”Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907-4298, 

Volume 14 Nomor 1, (Januari 2018), 247-256. Menyatakan bahwa strategi 

pemasarannya usaha UD. Betris menggunakan bauran pemasaran. Dapat 

disimpulkan bauran pemasaran secara umum sudah baik penerapannya 
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Risqi Marhesti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Pada Batik 

Asky Pekalongan”, Skripsi (Pekalongan: STAIN Pekalongan 2016).  
18

Dawam Isnaiani, “Implementasi Bauran Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan 

Bisnis Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Industri Batik Tulis UD Tiepoek Dan UD Setya Jaya 

Karangan Trenggalek”, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018). 



 

 

berdasarkan dari epat aspek, hanya saja satu aspek yaitu tempat yang tidak baik 

penerapannya karena belum strategis.
19

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada jenis penelitian ini melakukan dengan penelitian lapangan 

(field research), dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam 

pengumpulan data di lapangan. Menurut Sugiyono, metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah 

dimana peneliti adalah elemen kunci.
20

 

Penelitian ini dikatakan field research karena dalam menggali data 

dengan mencari secara langsung di lapangan. Dengan menggunakan metode 

observasi ke tempat Industri Batik Pring Sedapur Seruling Etan, dengan 

wawancara langsung kepada pemilik Bapak Tikno, para karyawan yang 

bekerja di industri tersebut dan dokumentasi. 

2. Lokasi atau Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di rumah Bapak Tikno Desa Sidomukti 

Kecamatan Plaosan Kabupeten Magetan, tepatnya di Industri Batik Pring 
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Sedapur Seruling Etan. Penelitian dilakukan pada Bulan Januari 2019. Alasan 

peneliti melakukan penelitian di Industri Batik Pring Seruling Etan karena 

ingin mengetahui proses pemasaran yang telah diterapkan dan juga batik 

pring sedapur merupakan produk lokal daerah tempat tinggal peneliti 

sehingga peneliti ingin mengangkat produk daerah asal sehingga produk batik 

pring sedapur akan lebih dikenal oleh masyarakat luar daerah bahkan luar 

kota.  

 

 

3. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data dari analisis Islamic marketing mix (product, price, promotion, people, 

process, physical evidence, promise, patience, and costumer centrism) 

terhadap batik pring sedapur yang bersumber dari Bapak Tikno selaku 

pemilik, karyawan dan konsumen Industri Seruling Etan di Magetan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
21
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Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Observasi 

Kegiatan observasi ini dilakukan langsung di Industri Seruling 

Etan di Desa Sidomukti Kabupaten Magetan, dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang dilakukan dengan cara melihat langsung 

bagaimana proses produksi dan objek pekerjaan. 

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi 

yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau 

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan hasil berupa 

aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.
22

  

b. Wawancara 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara terstruktur dimana akan dilakukan wawancara langsung 

dengan pemilik Industri Batik Seruling Etan pemilik industri, yaitu 

Bapak Tikno, karyawan Industri Batik Pring Sedapur Seruling Etan, yaitu 

Ibu Tumini selaku ketua karyawan, Ibu Sundari dkk bagian produksi, Ibu 

Prapti bagian finishing, Bapak Gianto, Bapak Larno bagian pemasaran 

diluar kota dan pulau dan konsumen dari Batik Sedapur. 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih detail tentang 

Batik Pring Sedapur. Jadi, dengan wawancara maka peneliti akan 
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mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi.
23

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data internal 

industri yang telah tersedia, serta data industri sejenisnya yang berkaitan 

dengan Industri Batik Seruling Etan. Data yang dikumpulkan mengenai 

gambaran umum Industri Batik Seruling Etan, produk yang dihasilkan 

dan lain-lain. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh baik dari lapangan diolah melalui tiga tahapan yaitu: 

a. Pemaparan data berdasarkan pada sistematika yang telah ditetapkan 

(display). 

b. Memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan (reduction). 

c. Melakukan penarikan kesimpulan (conclusion). 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode 

induktif, yaitu dengan mendapatkan data fakta yang ada di Industri Seruling 

Etan diuraikan terlebih dahulu kemudian di analisis dengan teori yang 

akhirnya ditarik kesimpulan dari penelitian. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti mengumpulkan data 

yang diperoleh dari Industri Batik Seruling Etan. Kemudian data yang telah 

dikumpulkan tersebut dianalisis oleh peneliti. 
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7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat penting karena 

mampu memberikan verifikasi data. Penelitian ini dilakukan dengan diskusi 

beberapa informan. Selain itu dilakukan juga recheck dan cross check 

informasi data yang diperlukan dengan melakukan wawancara dengan 

pengelola. Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Triangulassi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
24

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber 

dan juga menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode adalah cara 

menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan cara yang berbeda. 

 

Gambar 1.1 

Triangulasi Metode Pengumpulan Data 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 
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Gambar 1.2 

Triangulasi Sumber Data 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

1. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di skripsi ini disusun untuk mempermudah 

peneliti dan dapat dipahami secara sistematis. Sistematika pembahasan ini dibagi 

menjadi 5 bab, yaitu: 

Bab pertama ini menguraikan tentang judul penelitian, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi penelitian 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua ini menguraikan tentang pengertian pemasaran, stretegi 

pemasaran, dan marketing mix secara konvensional maupun Islam. 

Bab ketiga ini menguraikan tentang paparan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara maupun observasi sesuai dengan rumusan masalah yang ada. 

Bab keempat ini menguraikan tentang pembahasan pokok dari penelitian 

yaitu analisis islmaic marketing mix terhadap batik pring sedapur di Industri 

Seruling Etan yang mengacu pada rumusan masalah. 

Karyawan 

Pemilik Industri  

Konsumen 



 

 

Bab kelima ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

rumusan masalah penelitian dan berisi saran untuk pengembangan keilmuan dan 

perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

PEMASARAN 

 

A. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu fungsi strategi dalam perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya, terutama saat persaingan dalam industri 

menunjukkan intensitas yang semakin tinggi. Pemasaran merupakan ujung 

tombak bagi eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Pemasaran (marketing) 

berasal dari kata market (pasar). Secara sederhanan, pasar dapat dipahami sebagai 

tempat sekelompok penjual dan pembeli bertemu untuk melaksanakan kegiatan 

transaksi tukar menukar barang. Pemasaran merupakan kegiatan dalam rangka 

penciptaan yang tidak hanya kegunaan tempat atau place, utility, dan kegunaan 

waktu, tetapi juga penciptaan kegunaan pemilikan. 

Dalam buku Donni Juni Priansa, menurut Kotler dan Amstrong 

menyatakan bahwa pemasaram merupakan proses sosial dan manajerial yang 

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.
25

 

Dalam buku Buchari Alma dan Donni Juni Priansa Kotler dan Keller 

menyatakan pemasaran adalah fungsi organisasi dan satu set proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan 
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dan untuk membangun hubungan pelanggan yang memberikan keuntungan bagi 

organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi.
26

 

Menurut The Amirican Marketing Association, pemasaran adalah 

aktivitas, kumpulan institusi, dan proses menciptakan, mengomunikasikan, 

menyampaikan an mempertukarkan barang yang dimiliki value (nilai tambah) 

bagi konsumen, klien, partner dan masyarakat luas.
27

 

Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan 

menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran 

berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa 

kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk tertentu saja didasarkan kepada 

kebutuhan dan keinginan pasar. Akan sangat berbahaya jika penciptaan produk 

tidak didasarkan kepada kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen yang 

menginginkan produk adalah individu atau kelompok tertentu (industri).
28

 

Sedangkan pemasaran syariah adalah strategi bisnis, yang harus 

memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses, 

menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai, dari seorang produsen atau satu 

perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemasaran syariah 

adalah pemasaran spiritual atau bisiskan hati dan panggilan hati, disini muncul 

aspek kejujuran, empati, cinta dan kepedulian terhadap sesama.
29

 

                                                           
26

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung:Alfabeta, 

2016), 340.  
27

Sunardi dan Anita Primastiwi, Pengantar Bisnis Konsep, Strategi, dan Kasus 

(Yogyakarta: CAPS, 2015), 170.  
28

Kamsir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 47. 
29

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, 343. 



 

 

Dalam pemasaran harus adanya perencanaan yang lebih dititikan pada 

produk atau pasar dan pengembangan strategi dan program pemasaran yang 

terinci dengan baik agar dapat memperoleh sasaran atau tujuan produk dalam 

pasar. Dengan kata lain rencana pemasaran merupakan instrument terpadu untuk 

mengarahkan dan memadukan upaya pemasaran tersebut. Isi rencana pemasaran 

paling sedikit harus berisi rangkuman pimpinan, situasi pemasaran saat ini, 

analisis peluang dan masalah, sasaran, strategi pemasaran, program kegiatan, 

anggaran laba rugi dan pengendalian.
30

 

 

B. Pengertian Strategi Pemasaran 

Konsep pemasaran menyebutkan bahwa agar sukses, produsen 

pemasaran haru mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen yang dituju dan 

memberikan kepuasan yang diharapkan oleh konsumen secara lebih efisien dan 

efektif dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi, strategi pemasaran harus dilakukan 

tidak hanya untuk menentukan konsumen sasaran, tetap juga untuk menghadapi 

pesaing yang memiliki sasaran konsumen yang sama. Agar berhasil, perusahaan 

harus menentukan strategi yang dapat memperkuat posisi mereka diatas 

pesaingnya dibenak konsumen, yaitu strategi yang dapat memberikan keuntungan 

strategis yang paling besar pada perusahaan atau produk.
31

 

Secara substantif pemasaran (manajemen pemasaran) dan strategi 

pemasaran memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, misalnya kerangka waktu, 

proses keputusan, hubungan dengan lingkungan dan lainya. Aspek waktu dari 
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manajemen pemasaran bersifat jangka pendek dan keputusan yang diambil pun 

berkaitan dengan waktu tertentu, proses keputusan cenderung top down, serta 

lingkungan yang dianggap konstan. Adapun strategi pemasaran bersifat jangka 

panjang, proses keputusan cenderung buttom up serta lingkungan dianggap sering 

dan dinamis. Menurut Cravens dan Piercy dalam buku Donni Juni Priansa 

menyatakan bahwa strategi pemasaran merupakan proses market driven dari 

pengembangan strategi yang mempertimbangkan perubahan lingkungan dan 

kebutuhan untuk menawarkan superior customer value.
32

 

Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan 

tersebut, sedangkan strategi pemasaran adalah upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk membedakan dirinya secara positif dari para pesaing, 

menggunakan kekutan korporat relatifnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

secara lebih baik dalam suatu lingkungan tertentu. Jadi semakin jelas bahwa 

strategi pemasaran itu melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan, pelanggan, dan 

pesaing. Perusahaan dan pesaing saling berebut pelanggan untuk menjaga 

keberadaannya di pasar sasaran. Dalam hal ini, keputusan pokok yang harus 

diambil oleh pemasar adalah dimana harus bersaing, bagaimana harus bersaing, 

dan kapan harus bersaing.
33

 

Dalam strategi pemasaran secara syariah adalah pemasaran yang 

berusaha menanamkan perusahaan dan produknya di benak pelanggan, strategi ini 

bertujuan untuk mencapai how to win the market. Komponen dalam strategi 

pemasaran meliputi pemetaan pelanggan, kelompok pelanggan, aspek psikografis 
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dan lain sebagainya. Setelah diadakan permisahan pelanggan (segmentasi), maka 

selanjutnya adalah menuju pasar sasaran. Apakah semua segmen pasar akan 

menjadi pasar yang di tuju, tentu saja semua tergantung kemampuan perusahaan.
34

 

Secara inti tujuan dalam strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam 

dunia kompetitif, bagaimana membuat persepsi yang baik dibenak konsumen, 

menjadi berbeda dengan lainya, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, 

menjadi spesialisasi menguasai satu kata yang sederhana di kepala, kepemimpinan 

yang memberi arah dan memahamai realitas pasar dengan menjadi yang pertama 

daripada menjadi yang lebih baik.
35

 

 

C. Marketing Mix 

1. Marketing Mix Secara Konvensional 

Salah satu strategi pemasaran terpadu adalah strategi marketing mix 

yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan 

penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada 

segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pasarnya. Marketing mix 

merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk 

memengaruhi reaksi pembeli atau konsumen. 

Marketing mix terdiri dari himpunan variabel yang dapat 

dikendalikan dan dipergunakan oleh perusahaan untuk memengaruhi 
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tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Variabel atau kegiatan tersebut 

perlu dikombinasikan dan dikordinasikan oleh perusahaan seefektif mungkin 

dalam melakukan tugas pemasrannya. Dengan demikian perusahaan tidak 

hanya sekedar memiliki kombinasi kegiatan yang baik saja, tetapi dapat 

mengkoordinasikan berbagai variabel marketing mix tersebut untuk 

melaksanakan program pemasaran secara efektif.
36

 

Perusahaan yang telah selesai menentukan strategi pemasaran 

(segmentasi pasar, penentuan target pasar dan positioning produk) serta 

diferensiasinya, maka perusahaan harus menentukan desain bauran 

pemasarannya untuk melaksanakan strategi pemasaran yang telah ditentukan 

dan memperkuat diferensiasi produknya dimata konsumen. Marketing mix 

adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendalai yang dipadukan 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya, bauran pemasaran 

dapat dikelompokan menjadi empat kelompok atau yang lebih dikenal dengan 

istilah 4P.
37

 

Marketing mix atau bauran pemasaran terdiri dari product, price, 

promotion, place merupakan komponen dari elemen-elemen yang 

membentuk strategi campuran pemasaran, produsen ingin mendesain dengan 

maksud untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran.
38
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Kotler dan Amstrong menyatakan marketing mix (bauran pemasran) 

adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan 

untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran 

pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahan untuk 

mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel yang disebut “empat P” 

Product (produk), Price (harga), Place (tempat atau distribusi), Promotion 

(promosi).
39

 

Product (produk) adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan kepada pasar sasaran. Price (harga) adalah jumlah uang yang 

harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Place (tempat atau 

distribusi) meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi 

pelanggan sasaran. Dan promotion (promosi) berarti aktivitas yang 

menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya. 

Program pemasaran yang efektif memadukan semua elemen-elemen bauran 

pemasaran ke dalam suatu program pemasaran terintegrasi yang dirancang 

untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan dengan menghantarkan nilai 

bagi konsumen. Bauran pemasaran merupakan sarana taktis perusahaan untuk 

menentukan positioning yang kuat dalam pasar sasaran. 
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Gambar 2.1 

Marketing Mix Secara Konvensional 

 

 

Sumber: Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 

Ke Dua Belas Jilid Satu 

 

Variabel-variabel pemasaran pada tiap P ditunjukkan pada gambar 

2.1 menjelaskan, pemasaran membuat keputusan bauran pemasaran untuk 

mempengaruhi saluran perdagangan ke konsumen akhir mereka. Begitu 

mereka memahami kelompok-kelompok ini. Kelompok ini, pemasar 

membuat atau menyesuaikan penawaran atau solusi, menginformasikan 



 

 

konsumen untuk menyadari akan banyak informasi lain. menetapkan harga 

yang menawarkan nilai yang sesungguhnya dan memilih tempat di mana 

penawaran dapat diakses.
40

 

Pengertian lain tentang 4P untuk mempermudah dalam memahami 

bauran pemasaran, adalah sebagai berikut:  

a. Product (Produk) 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, diminta,  dipakai, dibeli, dipergunakan sehingga 

mungkin memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen. Produk bisa 

berupa benda fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan gagasan (ide).
41

 

Atau produk adalah sesuatu yang bersifat kompleks, yang dapat 

diraba maupun tidak dapat, yang didalamnya termasuk kemasan, harga, 

prestise perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh 

pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Produk dibagi 

menjadi dua yaitu produk barang dan produk jasa.
42

 

Dalam menawarkan produk atau jasa harus dikomunikasikan 

dan diantarkan oleh atribut produk (kualitas produk, fitur produk, desain 
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produk), penetapan merek, kemasan, dan pelabelan. Adapun 

penjelasanya sebagai berikut:
43

 

1) Kualitas produk adalah salah satu sarana utama pemasaran. Kualitas 

berhubungan erat dengan nilai dan kepuasaan pelanggan.  

2) Fitur produk adalah sebuah model dasar produk produk yang lebih 

tinggi dengan menambahkan lebih banyak fitur. 

3) Gaya dan desain produk. Desain adalah konsep yang lebih besar 

daripada gaya. Desain adalah jantung produk, perusahaan harus 

mampu mendesain produknya dengan gaya yang lebih menarik. 

4) Penetapan merek, Merek adalah nama suatu benda, lambing atau 

desain atau kombinasi dari semua ciri yang memperlihatkan identitas 

produk atau jasa satu produk atau kelompok penjual dan 

membedakan dari produk pesaing.
44

 

5) Kemasan adalah segala kegiatan merancang dan memproduksi 

wadah atau bungkus suatu produk. Wadah atau bungkus itu memiliki 

pengaruh dalam penjualan produk. 

6) Label adalah bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan 

tentang barang tersebut atau penjualnya. Label mempunyai fungsi 

untuk memberitahukan terkait penjelasan-penjelasan terkandung apa 

saja yang ada dalam sebuag kemasan produk.
45
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Produk sendiri masih diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya. 

Produk sesuai dengan fungsinya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

1) Barang netral 

Satu barang dan barang lainya tidak mempunyai keterkaitan 

dikarenakan perbedaan fungsi dan kegunaannya. Misalnya buku tulis 

dengan sepeda. Jika salah satu mengalami kenaikan atau penurunan 

harga, jumlah permintaan produk yang lain tetap karena tidak 

berhubungan. 

2) Barang pengganti 

Barang pengganti karena mampu menggantikan fungsi 

barang yang lain. Misalnya, ketela dan jagung. Jika untuk mensuplai 

kebutuhan karbohidrat orang bisa mengonsumsi ketela, tapi jika 

ketela tidak ada bisa digantikan degan jagung.  

3) Barang pelengkap  

Barang ini digunakan sebagai pelengkap. Garam adalah salah 

satu barang pelengkap sebagai tambahan zat untuk menghasilkan 

rasa asin. Ketela dan jagung akan berasa asin jika ditambahi garam, 

ketika dimakan pun akan ada kenikmatan tersendiri.
46

 

Dalam penyaluran penjualan produk kepada pelanggan melalui 

beberapa strata atau tingkatan. Tujuannya agar produk tersebut sampai ke 

pelanggan dan kebutuhannya terpenuhi. Kotler dan Keller dalam Arif 
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rahman menjelaskan tingkatan dalam pemenuhan kebutuhan ini. 

Dibawah ini akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut: 

1) Kegunaan inti, yaitu produk yang dihasilkan mempunyai kegunaan 

inti dari produk tersebut. Contoh sabun muka, kegunaan inti dari 

sabun ini adalah membersihkan muka. 

2) Produk dasar, yaitu produk yang dihasilkan memberikan kegunaan 

mendasar selain kegunaan inti. Misalnya, sabun selain 

membersihkan muka, dapat juga sebagai pencegah timbulnya 

jerawat. 

3) Produk yang diharapkan, yaitu produk yang dihasilkan sesuai 

harapan pelanggan dan produk tersebut diberi penambahan atribut. 

Misal, dari sabun tadi selain membersihkan muka dan mencegah 

timbulnya jerawat, di dalamnya terdapat kandungan aromaterapi. 

4) Produk yang ditingkatkan, yaitu produk yang dihasilkan selain 

mempunyai kegunaan inti, sebagai produk dasar, produk yang 

diharapkan, produk juga harus ditingkatkan untuk melampui harapan 

pelanggan. Contoh, setelah   sabun muka memiliki kelebihan diatas 

maka harus perlu dikemas cantik dan unik agar pelangan tertarik 

untuk membelinya. 

5) Calon pembeli yaitu, produk yang sudah mencakupi poin diatas akan 

menarik calon pelanggan untuk membeli produk tersebut.
47
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Untuk menjaga sebuah produk harus bisa mengembangkannya 

salah satu aspek dalam pemasaran adalah produk, oleh karena itu 

perusahaan perlu memberi nilai tambah pada produk yang ditawarkan. 

Nilai tambah ini dapat diciptakan dari pengemasan suatu produk. Saat 

ini, pengemasan yang menarik banyak memengaruhi keinginan 

konsumen untuk membeli produk. Di samping harga yang murah, 

layanan yang cepat juga menjadi prioritas konsumen dalam membeli 

produk. Klasifikasi produk menjadi produk konsumen dan produk 

industri, adapun penjelasannya sebagai berikut:
48

 

1) Produk konsumen 

Produk konsumen adalah produk yang dibeli untuk memenuhi 

kebutuhan individu dan keluarga. Menurut Pride, Hughers dan 

Kapoor produk konsumen diklafikasikan menjadi tiga kategori, 

yaitu: 

a) Produk konvenien, yaitu produk yang relatif murah, sering 

dibeli, dan untuk memperolehnya tidak membutuhkan 

pengorbanan yang besar. Dalam memperoleh produk ini 

konsumen hanya membutuhkan sedikit waktu untuk 

mempertimbangkan produk yang mana akan dibeli, misalnya 

membeli garam, gula, beras, permen, dan sebagainya. 

b) Produk sekunder, yaitu produk dimana untuk membelinya 

konsumen membutuhkan cukup banyak waktu untuk 
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mempertimbangkan. Pada produk ini konsumen perlu banyak 

waktu untuk membnandingkan harga, kualitas, dan fitur-fitur 

antara produk yang satu dengan produk lainnya. Misalnya dalam 

membeli sepeda motor, mobil, handpone atau barang lainnya. 

c) Produk istimewa, yaitu produk yang memiliki satu atau lebih 

karakteristik unik yang menyebabkan pembelinya bersedia 

melakukan banyak pengorbanan untuk memperolehnya. Pembeli 

telah secara matang merencanakan pembelian ini. Secara jelas 

mengetahui apa yang mereka inginkan dan mereka tidak akan 

mempertimbangkan barang substitusinya atau barang 

alternatifnya. Contoh mobil unik atau sejenisnya.  

2) Produk industri 

Produk industri adalah produk yang dibeli untuk digunakan 

dalam kegiatan operasi perusahaan atau untuk menghasilkan produk-

produk lain. Produk industri ini diklasifikasikan menjadi tujuh 

kategori, yaitu:
49

 

a) Bahan mentah, adalah material dasar yang akan menjadikan 

bagian dari fisik produk, misalnya bahan mentah berasal dari 

hutan, laut atau hasil tambang. 

b) Peralatan utama, yaitu peralatan dan mesin-mesin yang 

digunakan dalam proses produksi, misalnya mesin bubut, mesin 

pengecap dan mesin pengaleng. 
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c) Peralatan tambahan, yaitu peralatan standar yang digunakan 

dalam proses produksi atau aktivitas kantor, contohnya 

computer, kalkulator dan alat tulis. 

d) Bagian komponen, yaitu komponen jadi atau setengah jadi kan 

menjadi bagian fisik dari suatu produk yang akan dihasilkan. 

e) Material proses, yaitu material yang digunakan secara langsung 

dalam proses produksi lain dan material ini tidak dapat dengan 

mudah diidentifikasi pada barang yang telah jadi. Contohnya 

lem industri dan pengawet makanan. 

f) Bahan habis pakai, yaitu barang yang memfasilitasi proses 

produksi dan operasi, tetapi tidak menjadi bagian utama produk 

jadi, misalnya kertas, pensil, penghapus. 

g) Servis industri, yaitu produk tak tampak yang digunakan 

perusahaan dalam proses operasinya. Jasa penjagaan dan 

pembersihan gudang, akuntan eksternal, dan marketing research 

adalah contohnya. 

3) Lini produk 

Lini produk adalah kelompok produk-produk serupa yang 

hanya dibedakan berdasarkan karateristik minornya. Karateristi 

minor ini dapat berupa ukuran, harga, atau tampilan produk. 

Misalnya produk Sari Ayu yang memproduksi dan memasarkan 

beberapa macam bedak sari ayu, bedak biokos dan bedak mirabela.
50
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Siklus hidup produk, siklus hidup produk memiliki empat tahapan yaitu: 

1) Pengenalan (introduction), pada tahapan ini pengetahuan dan 

penerimaan konsumen terhadap produk sangat kurang. Penjualannya 

akan naik setelah promosi dan distribusi yang dilakukan berhasil, 

tetapi tingginya biaya yang dikorbankan untuk kedua aktivitas ini 

dapat berdampak menurunkan keuntungan atau bahkan 

memyebabkan kerugian. Tantangan pada tahap ini adalah membuat 

konsumen potensial menyadari adanya produk ini beserta 

keunggulannya. 

2) Pertumbuhan (growt), pada tahapan ini penjualan meningkat cepat 

karena produk semakin dikenal. Namun banyak perusahaan lain yang 

akan muncul sebagai kompetitor. Adanya kompetisi dan menurunya 

cost barang perunit menyebabkan turunnya harga jaul. Dalam tahap 

ini keuntungan perusahaan mencapai puncaknya meskipun marjin 

keuntungan turun karena harga jual turun, tetapi penjualan 

mengalami peningkatan yang tinggi. Hal terpenting yang dilakukan 

manajer pada tahapan pertumbuhan ini adalah menjaga kestabilan 

dan memperkuat posisi produk dengan memodifikasi, harga dan 

meningkatkan promosinya. 

3) Dewasa (maturity), pada tahap ini penjualan masih tetap meningkat, 

tetapi dengan persentase peningkatan yang rendah. Kompetisi 



 

 

semakin kuat, dan perusahaan yang tidak mampu bersaing secara 

alamiah akan mundur.
51

 

4) Kemunduran (decline), tahap ini penjualan dan jumlah kompetitor 

akan menurun drastis. Produk biasanya mengalami tahap ini karena 

pengaruh kemajuan teknologi atau faktor lingkungan, atau karena 

konsumen telah mengatur untuk mengadu produk-produk beda merek 

tersebut. Pada tahap ini hanya sedikit yang dapat diciptakan. Manajer 

dapat meningkatkan harga untuk menutup costnya mengatur ulang 

harga untuk memperoleh pangsa pasar, atau menurunkan harga untuk 

mengurangi persediaan.  

Sedangkan untuk ciri khas produk, produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan harus memiliki ciri khas yang berbeda dengan produk yang 

lainya. Dua aspek penting yang dapat dijadikan ciri khas adalah merek 

dan kemasan. 

b. Price (Harga) 

Masalah kebijaksanaan harga turut menentukan keberhasilan 

pemasaran produk. Kebijaksanaan harga dapat dilakukan pada setiap 

level lembaga yaitu kebijaksanaan harga oleh produsen, grosir dan 

retailer. Harga di sini bukan berarti harga yang murah saja ataupun harga 

yang tinggi akan tetapi yang dimaksudkan adalah harga yang tepat. 

Bagaimana menentukan harga yang tepat sangat tergantung kepada 

berbagai faktor  misalnya factor harga pokok barang, kualitas barang, 
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daya beli masyarakat, keadaan persaingan, konsumen yang dituju dan 

sebagainya.
52

 

Harga merupakan suatu nilai tukar yang dikeluarkan oleh 

pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang mempunyai nilai guna 

beserta pelayanannya. Ada pendapat lain yang menyebutkan harga adalah 

nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang untuk memperoleh barang 

atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. 

Namun ada juga yang berpendapat harga adalah suatu nilai tukar dari 

produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter, 

rupiah, rupe, dolar dan sebagainya. Dalam menentukan harga ada 

beberapa metode yang harus diketahui supaya dalam menetapkan harga 

bisa sesuai yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian itu, 

harga adalah suatu nilai tukar untuk mendapatkan barang ataupun jasa 

yang dikeluarkan oleh seseorang atau kelompok pada waktu tertentu 

yang dinyatakan dalam satuan moneter.
53

 

Metode-metode dalam penetapan harga yaitu: 

1) Metode harga berbasih permintaan 

Metode ini lebih menekankan pada faktor-faktor selera dan 

preferansi pelanggan. 

2) Metode harga berbasis biaya 
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Harga ditetapkan setelah menghitung biaya produksi dan 

pemasaran ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat 

menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba.  

3) Metode penetapan harga berbasis laba 

Tujuan dari metode ini adalah menyeimbangkan antara 

pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Hal ini dilakukan 

berdasarkan target volume laba spesifik atau dalam bentuk 

presentase terhadap penjualan atau investasi. 

4) Metode harga berbasis persaingan 

Metode yang mefokuskan penetapan harga pada harga pasar 

atau pesaing. Metode ini dengan melakukan survei terlebih dahulu 

sebelum menetapkan harga. 

5) Penetapan harga markup 

Penetapan harga yang sudah mengalami proses kenaikan dari harga 

dasarnya. 

6) Penentuan harga break event  

Penetapan harga yang melibatkan perbandingan biaya 

alternatif dan perkiraan penerimaan. Faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan harga ini adalah faktor 

persaingan, pengalaman dalam penetapan harga, dan kondisi dari 

produk yang ditawarkan. 

7) Penetapan harga rate of retrun atau target retrun price 



 

 

Menetapkan harga dengan memprioritaskan pengembalian 

modal. Faktor ini yang perlu dipertimbangkan adalah estimasi 

permintaan dan penggunaan fasilitas.
54

 

c. Promotion (Promosi) 

Merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahukan dan 

mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan, sehingga pasar dapat 

mengetahui tentang produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. 

Kegiatan yang masuk kedalam aktivitas promosi adalah periklanan, 

mouth to mouth, personal selling, promosi penjualan, dan publisitas. 

Tujuan yang diharapkan dari promosi adalah konsumen dapat 

mengetahui tentang produk tersebut dan pada akhirnya memutuskan 

untuk membeli produk tersebut serta konsumen merasa puas dengan 

produk yang ditawarkan.
55

 

Promotion atau promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha untuk mempromosikan, mengenalkan, mempublikasikan 

produknya agar dapat diterima oleh masyarakat. Tujuan dari promosi 

adalah konsumen tertarik pada produk itu, karena ketertarikan ini maka 

konsumen berkeinginan untuk membeli produk itu.
56

 

Bauran promosi atau komunikasi pemasaran ini terdiri dari hal-hal 

berikut: 
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1) Periklanan, yaitu semua bentuk presentasi non pribadi dan promosi, 

ide, barang, atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. 

2) Promosi penjualan, yaitu insentif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan produk. 

3) Hubungan masyarakat, yaitu membangun hubungan baik dengan 

berbagai kalangan untuk mendapatkan publisitas yang diinginkan, 

membangun citra perusahaan yang baik, dan menghadapi rumor 

berita dan kejadian yang tidak menyenangkan. 

4) Penjualan personal, yaitu presentasi pribadi oleh wiraniaga 

perusahaan untuk tujuan menghasilkan penjualan untuk membangun 

hubungan pelanggan. 

5) Pemasaran langsung, yaitu hubungan langsung dengan konsumen 

individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon 

segera dan membangun hubungan pelanggan yang langsung.
57

 

d. Place (Tempat dan Distribusi) 

Bauran pemasaran yang keempat adalah place atau lebih dikenal 

dengan tempat atau saluran distribusi produk dari gudang penyimpanan 

untuk disalurkan ke agen besar, agen kecil, pengecer, toko, swalayan dan 

warung-warung tradisional, dan yang akhirnya bertemu transaksi dengan 

para konsumen. 

Produk yang diproduksi dari produsen sampai kepada para 

konsumen memerlukan waktu, dimana waktu yang diperlukan ada yang 
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relatif pendek ada yang relatif panjang. Lama tidaknya penyaluran 

produk ke konsumen tergantung jaraknya, semakin dekat maka waktu 

yang akan diperlukan semakin sedikit dan sebaliknya. Saluran distribusi 

adalah perantara-perantara, para pembeli, dan penjual yang dilalui oleh 

perpindahan barang baik fisik maupun perpindahan milik sejak dari 

produsen hingga ke tangan konsumen.
58

 

Distribusi dalam Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai 

penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberpa orang atau 

beberapa tempat, jadi distribusi diartikan sebagai proses penyaluran 

barang atau jasa kepada pihak lain.
59

 

Tempat dalam berproduksi dan distribusi sangat berpengaruh 

pada proses pemasaran. Jauh dekat dan mudah sulitnya tempat usaha 

yang di jangkau oleh konsumen akan sangat mempengaruhi minat beli 

konsumen. Produsen juga harus memikirkan pemilihan saluran 

distribusinya sebagai tempat hubungan dengan konsumen. Dengan lokasi 

yang strategis sangat memudahkan konsumen untuk mendapatkannya, 

memilih rumah sendiri. 

2. Islamic Marketing Mix 

Kinerja bauran pemasaran (marketing mix) Islam dipengaruhi oleh 

perubahan lingkungan yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Perubahan 

tersebut memerlukan tanggapan strategis dan mendasar bagi organisasi dan 

                                                           
58

Danang Sunyoto, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep, Strategi, dan Kasus, 

171 -172. 
59

Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Ekonomi, 93.  



 

 

menajemen. Dinamisasi perubahan lingkungan dikarenakan beberapa faktor-

faktor, antara lain:
60

 

a. Globalisasi pasar 

b. Meningkatnya tingkat pertumbuhan populasi muslim dan konsumsi 

muslim diseluruh dunia 

c. Meningkatnya jumlah penduduk baru dan imigran di perusahaan Eropa 

d. Revolusi informasi 

e. Munculnya harapan baru bagi pelanggan 

f. Revolusi masyarakat di kawasan Timur Tengah yang berakibat pada 

terciptanya sistem pemerintahan berprinsip Islam. 

Dalam perspektif Islam, marketing mix telah diidentifikasi oleh 

beberapa ahli misalnya Bahari et al dalam buku Nur Asnawi dan Muhammad 

Asnan Fanani mengartikan marketing mix terdiri dari product, price, 

promotion, place. Sementara Hassan et al, Ishak dan Abdullah 

mengidentifikasi elem marketing mix antara lain product, people, pricing, 

promotion, place. 

Abuznaid mengemukakan, dalam Islam setiap kegiatan bisnis harus 

taat pada dua prinsip, yaitu pertama taat pada aturan atau tatanan moral yang 

telah ditetapkan Allah SWT, dan kedua empati, mensyukuri rahmat dan 

ciptaan Allah SWT. Dengan jalan menahan diri dari tindakan yang merugikan 

orang lain dan mencegah penyebaran praktik yang tidak etis. Implikasi dari 
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prinsip tersebut maka auran pemasaran dalam Islam terdiri dari bauran 

pemasaran konvensional yang terdiri dari 7P (product, price, promotion, 

place, people, physical evidence, process) yang kemudian ditambahi dengan 

promise (janji) dan  patience (kesabaran).
61

 

Abdullah mengemukakan bauran pemasaran bahwa konsumen 

muslim memerhatikan beberapa faktor yang dianggap sebagai aspek penting 

dalam pelaksanaan bisnis yang di kenal dengan kerangka 5 Cs Imarketing 

mix yaitu conformity (kesesuaian), character (karakter), commitmen 

(komitmen), conscience (berhati nurani), dan customer centrism (fokus pada 

pelanggan). 

Dari beberapa pandangan para ahli yang melakukan kajian secara 

teoritis, metodologis, dan empiris maka dapat dikemukakan bahwa bauran 

pemasaran syariah juga masih mengalami perdebatan dan saling melengkapi. 

Semua instrument merupakan tools dalam perspektif pemasar sebagai cara 

untuk mendukung keberhasilan pemasaran.
62

 

Gambar 2.2 

Marketing Mix Secara Islam 
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Sumber: Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah Teori, 

Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer 

 

Dari skema bauran pemasaran Islam diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Product (Produk) 

Dalam Islam produk harus memenuhi ketentuan halal, tidak 

menyebabkan pikiran kotor atau rusak, tidak mengganggu, tidak 

mengandung unsur riba dan maysir, bermoral, produk harus berada dalam 

kepemilikan sah, produk harus diserahterimakan dengan jelas karena 



 

 

penjualan produk fiktif tidak dapat dibenarkan (penjualan ikan disungai) 

dan produk harus tepat secara kuantitas dan kualitasnya. 

Dalam pijakan yang digunakan oleh marketer muslim dalam 

memasrkan produk tidak lepas dari Nabi Muhammad SAW, sebagai 

sosok yang pandai dalam memasarkan produk sesuai dengan kriteria 

sertas sangat mengutamakan kualitas produk sebagaimana kriteria yang 

ditentukan oleh Allah SWT yaitu produk yang halal sebagaimana firman-

Nya: 

                            

            

 

“Hai sekaian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS Al-

Baqarah : 168).
63

 

Abuznaid berpendapat, proses produksi dalam Islam adalah bagian 

dari ibadah kepada Allah. Dalam Islam, proses produksi harus memenuhi 

ketentuan dalam Islam, yaitu prinsip menurut Islam, kesucian, benar 

adanya, dapat di delivery, dan dapat ditentukan secara tepat. Terkait 

dengan prinsip tersebut maka produk yang dipasarkan harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 
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1) Halal, tidak menyebabkan kerusakan pikiran dalam bentuk apapun, 

tidak menyebabkan ganguan pada masyarakat. 

2) Produk harus dalam kepemilikan sebenarnya atau di bawah kekuasaan 

pemilik. 

3) Produk harus diserahkan karena produk tidak berlaku jika tidak dapat 

ditunjukan secara jelas, misalnya penjualan ikan di sungai. 

4) Objek yang dijual harus dapat ditentukan secara tepat kuantitas dan 

kualitasnya.
64

 

b. Price (Harga) 

Harga merupakan elemen marketing mix dalam Islam, tidak 

dibenarkan menerapkan harga murah di bawah pasar, melarang praktik 

maysir atau menerima keuntungan tanpa bekerja, mengubah harga tanpa 

diikuti perubahan kuantitas atau kualitas produk, dilarang menipu 

pelanggan demi meraup keuntungan, diskriminasi harga antara pelaku 

bisnis, melarang propaganda palsu melaui media. Islam menekankan 

praktik princing policy secara sehat dan mengkuti hukum demand dan 

supply yang terjadi secara alami. 

Bentuk penentuan harga yang dilarang dalam Islam antara lain 

menetukan harga yang berlebihan, diskriminasi penentuan harga yang 

berakibat pada ketidakadilan dan penipuan dalam menentukan harga. 

Sabda Rasulullah SAW mengenai ketentuan yang terkait dengan strategi 

kebijakan harga: 
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“Janganlah kamu menyaingi (secara tidak sehat) penjualan saudaramu 

sendiri” (HR Bukhari dan Muslim). 

c. Promotion (Promosi) 

Dalam Islam semua usaha yang dilakukan pemasar untuk 

menjadi kreatif dan inovatif dalam usaha demi menarik minat pelanggan 

baru dan mempertahankan pelanggan lama. Promosi merupakan upaya 

untuk memperkenalkan dan menawarkan produk kepada konsumen. 

Secara etika dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan pelecehan 

terhadap suku, agama, dan ras, perempuan tidak boleh dipakai untuk 

iklan, penggunaan fantasi berlebeihan. 

Dalam Islam melaksanakan promosi dilarang memberikan 

informasi yang berlebihan. Rasululloh SAW sendiri dalam melakukan 

promosi barang yang diperdagangkan tidak pernah memberikan informasi 

berlebihan, justru Beliau memberikan informasi apa adanya.
65

 

Dampak promosi yang berlebihan akan menimbulkan 

kekecewaan konsumen akibat dari mendapatkan suatu barang tetapi tidak 

sesuai dengan ekspektasinya. Rasulullah bersabda: 

“Yang dinamakan berdagang dengan janji palsu adalah usaha untuk 

melariskan barang dagangan dan juga berusaha dengan cara yang 

tercela” (HR Bukhari dan Muslim). 

Makna dari hadis tersebut adalah rusaknya keuntungan yang 

berarti hilangnya keuntungan secara finansial, relasional, kepercayaan 
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dan keberlangsungan bisnis secara jangka panjang bagi pelaku pemasaran 

dengan promosi yang berlebihan. 

Secara umum promosi dapat dilakukan melalui lima cara 

sebagai berikut:
66

 

1) Penjualan pribadi (personal selling) 

Kegiatan ini dilakukan melalui para penjul yang dikenal dengan 

sebutan pramuniaga, wiranaga atau sales dengan secara langsung 

menemui konsumen. 

2) Periklanan (advertising) 

Kegiatan ini dilakukan melalui pemasangan iklan, brosur, reklame 

atau dalam bentuk lainya. 

3) Publikasi (publicity) 

Kegiatan ini dilakukan melalui berita surat kabar, radio, televisi atau 

melakukan wawancara dengan wartawan atau lembaga lain yang 

tujuannya untuk mempublikasikan. 

4) Promosi penjualan  

Promosi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan laba 

dengan cara obral, banting harga, memberikan hadiah atau kegiatan 

lainya. 

5) Hubungan masyarakat 
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Kegiatan ini merupakan suatu usaha menjaga hubungan baik dengan 

masyarakat, dengan tujuan untuk menaruh perhatian terhadap 

masyarakat. 

d. Place (Tempat dan Distribusi) 

Place diartikan sebagai distribusi dan tempat usaha yang 

menentukan keberhasilan strategi pemasaran secara efektif. Dalam Islam 

keberadaan manusia, peralatan, perusahaan yang terlibat dalam proses 

pemasaran harus transparan dan memuaskan pelanggan. Dalam konteks 

mekanisme distribusi Islam memegang nilai-nilai etis yang meliputi 

keamanan yang memadai, dalam pengiriman kemasan disesuaikan dengan 

beban kargo, menghindari kerusakan barang.
67

 

Nabi Muhammad SAW melarang tindakan monopoli, tindakan 

yang mendominasi saluran distribusi dengan maksud untuk mengatur 

harga adalah tindakan yang dilarang oleh ajaran Islam. Rasulullah SAW 

bersabda:  

“Tidak diperbolehkan bagi penduduk kota menjadi perantara niaga bagi 

orang di desa. Biarkanlah orang memperoleh rezeki Allah satu dari yang 

lain” (HR Muslim). 

Hadis tersebut berkenaan erat dengan tata cara melakukan pemetaan 

tempat untuk mendorong suksesnya program pemasaran. 

e. People (Manusia) 
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Manusia memegang peran sangat penting dalam pemasaran, 

baik sebagai produsen maupun konsumen. Marketer Islam harus jujur dan 

bertanggung jawab kepada produk yang dibuatnya. Marketer muslim 

harus memberikan perhatian dan perlindungan kepada supliernya, 

karyawan, partner bisnis, konsumen dan masyarakat.
68

 

Rasululloh SAW berpesan untuk menghindari produk dan jasa 

yang dilarang dalam Islam, menghindari barang meragukan, menghindari 

praktik penipuan dan praktik spekulasi atau gharar. Sebuah kesabaran 

dan pengorbanan yang luar biasa untuk tidak membuat relassi atau 

pelanggan kecewa, tidak pula lantas marah.  

f. Process (Proses) 

Proses adalah bagian marketing mix yang penting. Proses 

meliputi prosedur, mekanisme, alur kegiatan dalam pelayanan. Proses 

juga menunjukan bagaimana produk dan jasa disajikan sampai pada 

pengguna akhir. Dalam marketer Islam melakukan pemasaran harus 

memiliki beberapa nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, 

rasa hormat, keterbukaan dan kemasyarakatan. 

Rasululloh SAW memberikan contoh betapa sangat teliti dalam 

memberikan pelayanan. Produk atau jasa yang disampaikan kepada 

konsumen merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh 
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karena itu apa pun bentuknya, proses yang baik akan mendukung 

terciptanya kepuasan konsumen.
69

 

g. Physical evidence (Bukti Fisik) 

Dalam pemasaran bukti fisik yang menjadi parameter bauran 

pemasaran ada tiga, yaitu: 

1) Pertama fasilitas eksterior (parkiran, pemandangan, simbol, arah, 

petunjuk) seperti beberapa negara muslim yang mendesain bangunan 

bank dan perbelanjaan yang mengadopsi arsitektur Islam. 

2) Kedua fasilitas interior, fasilitas yang memberikan penghormatan para 

sesepuh pendiri (menempelkan foto di dinding), kaligrafi, kata-kata 

mutiara di dinding. Dan memberikan fasilitas masjid atau mushola 

untuk beribadah baik bagi karyawan atau konsumen. 

3) Ketiga bukti fisik lain yaitu bukti fisik perusahaan atau legalitas, kartu 

nama, alat tulis, tagihan, laporan, penampilan karyawan, seragam dan 

brosur. 

h. Promise (Janji) 

Selain sumpah ada janji yang wajib ditepati. Sebagai seorang 

muslim dalam menepati janji merupakan kewajiban, berdosa apabila 

mengingkarinya, baik itu janji melalui lisan atau pun tulisan, bahkan 

melanggar janji itu salah satu tanda orang yang munafik sebagaimana 

sabda Rasulullah SAW “Tanda orang munafik itu ada tiga, apabila ia 
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berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari dan apabila ia 

dipercayai ia mengkhianati”. 

Dengan kata lain, orang yang tidak menepati janji tanpa disertai 

alasan-alasan yang diperbolehkan syariat akan mendaptkan dosa. Bahkan 

ada dua dosa yaitu, dosa terhadap orang yang telah diberikan janji yang 

terluka hatinya dan dosa kepada Allah SWT yang menjadi saksi 

perjanjian antara kita dan orang lain. 

Sebagai marketer muslim dalam perihal janji (promise) harus 

selalu ditepati, dapat dipegang, dijaga, dihormati oleh seorang marketer. 

Dengan menjaga janji para konsumen akan mempercayai apa yang 

dibilang atau dijanjikannya. Dengan menepati janji akan tercipta 

hubungan antar konsumen yang baik.
70

 

Orang yang beriman selalu menepati janji. Karena begitu 

karakter marketer muslim yang Allah paparkan di dalam firman-Nya: 

                   

                   

                          

    

“Beruntunglah orang-orang beriman, yaitu……orang-orang yang 

memelihara amanat-amanat dan janjinya” (QS Al-Mu’minun: 1-6).
71

 

                                                           
70

Ibid., 173. 
71

Al-Qur’an, 23: 1-6. 



 

 

i. Patience (Sabar) 

Kesabaran merupakan elemen marketing mix sebagai kunci 

dalam melakukan komunikasi. Salah satu sifat marketer muslim yang 

baik adalah sabar, dan sabar adalah sifat yang disukai oleh Allah SWT. 

Sabar dalam praktik pemasaran berupa teliti dalam menangani pelanggan, 

sabar dalam mendengar keluhan pelanggan, sabar dalam melayani 

permintaan pelanggan, bersahabat dalam menyampaikan informasi 

spesifikasi produk.
72

 

Sebagaimana Allah berfirman:

                       

        

“Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu 

berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu 

hilang dan bersabarlah. Sesungguhnya, Allah berserta orang-orang 

sabar” (QS Al-Anfaal: 46).
73

 

j. Customer Centrism (Berorientasi Pelanggan) 

Bisnis yang baik itu harus berorientasi kepada konsomen, 

mengingat pelanggan sebagai titik fokus dari pemasaran, pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan sebenarnya inti dari praktik 

pemasaran. Menurut ajaran Islam, memenuhi kebutuhan dan keinginan 

dengan menawarkan produk atau jasa yang bermanfaat sesuai dengan Al 
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Quran dan Sunah. Jadi pemasar harus mengetahui batas margin yang 

diperbolehkan oleh syariah, produk harus berkualitas untuk menghindari 

ketidakpuasaan pelanggan.
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BAB III 

ISLAMIC MARKETING MIX  DI INDUSTRI SERULING ETAN 

 

A. Gambaran Umum Industri Seruling Etan 

1. Sejarah Industri Seruling Etan 

Berdirinya Industri Seruling Etan ini berawal dari masa kerja Bapak 

Tikno yang telah berakhir sebagai kepala desa Sidomukti. Batik tulis ini 

sudah ada sejak dulu, karena batik tulis merupakan warisan dari nenek 

moyang. Batik tulis dulunya hanya digunakan untuk orang hajatan saja. 

Sekitar tahun 1990an batik ini mulai mengalami kemunduran dan hampir 

tidak ada lagi atau mati suri, dan kembali hidup sekitar tahun 2000.
75

 

Awal mula batik ini dari dusun Papringan sehingga Beliau 

mengambil icon Pring (bambu) yang kemudian diberi nama Batik Pring 

Sedapur. Pring (bambu) memiliki filosofi tersendiri. Batik Pring Sedapur ini 

bermotif segerombol bambu yang memiliki makna, yaitu lambang suatu 

kerukunan, kebersamaan, gotongroyong, pesatuan dan kesatuan. Selain itu 

bambu merupakan tanaman yang multi guna. Bambu memiliki berbagai 

macam kegunaan, mulai dari akar sampai daun sangat berguna bagi 

masyarakat. Diantaranya digunakan untuk kerajinan tangan maupun senjata 

tradisional yaitu bambu runcing. 
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Industri Seruling Etan berdiri tepatnya pada bulan Agustus tahun 

2013, dengan bantuan modal dari keluarga sendiri yaitu Bapak Larno dan 

Bapak Giyanto, beliau juga berperan sebagai pemasar produk batik diluar 

kota dan luar pulau. Industri Seruling Etan memproduksi batik tidak hanya 

digunakan sebagai baju atau pakaian, tapi juga memproduksi batik yang dapat 

digunakan sebagai taplak meja dan slayer atau slendang, tetapi produksi yang 

utama batik digunakan sebagai pakaian. 

Nama Industri Seruling Etan juga mempunyai makna filosofi sendiri 

yaitu Seruling Etan (Seruan Eleng Magetan) agar semua warga yang 

mengenakan batik produksi Seruling Etan tansah eleng (ingat) dan bangga 

dengan Magetan dimanapun berada.
76

 

2. Visi dan Misi Industri Seruling Etan 

Visi dan misi Industri Seruling Etan: 

a. Visi 

Menjadikan Desa Sidomukti sebagai kawasan Kampung Batik. 

b. Misi 

1) Mengembangkan produk batik sebagai warisan nenek moyang. 

2) Mengenalkan produk Batik Pring Sedapur ke seluruh Indonesia. 

3) Menciptakan lapangan kerja. 

4) Kepuasan konsumen adalah hal utama. 

3. Lokasi Industri Seruling Etan 
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Industri Batik Pring Sedapur Seruling Etan berada di Dusun 

Kalitengah Desa Sidomukti Rt/Rw 10/02 Kecamatan Plaosan Kabupaten 

Magetan. 

4. Struktur Organisasi Industri Seruling Etan 

 

Dalam suatu organisasi sangat diperlukan adanya pembagian tugas 

dari masing-masing karyawan dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif 

dan efisien. Adapun pembagian tugas di Indutri Seruling Etan adalah sebagai 

berikut
77

: 

a. Pemilik 

1) Memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola usaha. 

2) Mengurus usaha dan menentukan strategi yang efektif dan efisien. 

3) Merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola dan 

menyimpan dana yang dimiliki industri. 
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Bapak Tikno 

Karyawan Bagian 
Desain Motif 

Karyawan Bagian 
Mencanting dan 

Pewarnaan  

Karyawan Bagian 
Penjemuran dan 

Pelorotan 

Karyawan Bagian 
Finishing  

Leader: 

Ibu Tumini 

Pemasaran:  

1. Bapak Gianto 

2. Bapak Larno 



 

 

4) Bertanggungjawab penuh pada keuangan indutri. 

b. Leader 

1) Memantau semua kegiatan yang ada di industri. 

2) Bertanggungjawab terhadap ketertiban dan kelancaran proses 

produksi. 

3) Membuat laporan keuangan. 

4) Bertanggungjawab pada pemilik. 

c. Pemasaran 

1) Memasarkan produk kepada konsumen dalam maupun luar kota. 

2) Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan dan 

permintaan. 

3) Melakukan pengecekan dan pengelolaan pada barang yang akan 

didistribusikan. 

d. Karyawan bagian desain motif 

1) Membuat motif sesuai dengan keinginan dan pesanan konsumen. 

2) Bertanggungjawab penuh dengan semua desain yang telah dibuat. 

e. Karyawan bagian mencanting dan pewarnaan 

1) Mencanting pada kain yang telah ada motifnya. 

2) Memberi warna pada kain yang telah decanting. 

3) Bertanggungjawab penuh dengan semua bagiannya. 

f. Karyawaan bagian penjemuran dan pelorotan 

1) Melorot dan menjemur kain sesuai dengan ketentuan yang ada. 

2) Bertanggungjawab penuh dengan semua bagiannya. 



 

 

g. Karyawan bagian finishing 

1) Melakukan finishing control terhadap keseluruhan produk. 

2) Bertanggungjawab penuh dengan semua bagiannya. 

5. Aspek Tenaga Kerja 

Dalam sebuah usaha tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting, 

tanpa adanya tenaga kerja tidak aka nada proses kerja di dalam usaha. Tenaga 

kerja akan menentukan tercapainya tujuan, proses dan keberhasilan usaha. 

Saat ini jumlah keseluruhan tenaga kerja yang aktif dimiliki Industri 

Seruling Etan sebanyak 17 orang dengan rincian, leader 1 orang, pemasaran 2 

orang, karyawan bagian desain motif 3 orang, karyawan bagian canting dan 

pewarnaan 5 orang, karyawan bagian penjemuran dan pelorotan 4 orang, dan 

karyawan bagian finishing 2 orang. Jumlah tersebut saat ini masih cukup 

untuk memenuhi target industri. Untuk skill Industri Seruling Etan tidak 

begitu mementingkan karena skill dapat dipelajari. 

Dalam melatih dan mengambangkan skill, Industri Seruling Etan 

memberikan tanggungjawab kepada leader. Leader akan memberikan 

pelatihan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh Industri Seruling Etan. 

6. Aspek Modal 

Modal merupakan satu bagian penting dalam memulai dan 

menjalankan usaha. Modal bermanfaat untuk menunjang kelangsungan hidup 

usaha dalam menjalan kegiatan usaha dan dapat membuat usaha menjadi 

lebih berkembang. 



 

 

Industri Seruling Etan memulai usaha dengan modal pertama sebesar 

Rp10.000.000,00 modal tersebut berasal dari tabungan pribadi pemilik usaha, 

pinjaman dari saudara, dan modal bertambah dari keuntungan usaha. Setelah 

usahanya mulai mengalami perkembangan yang meningkat industri ini 

melakukan penambahan modal yang berasal dari pinjaman pihak lain.
78

 

 

B. Analisis Islamic Marketing Mix terhadap Batik Pring Sedapur di Industri 

Seruling Etan Desa Sidomukti Kabupaten Magetan 

1. Product (Produk) 

Bapak Tikno mengatakan bahwa strategi produk secara Islam yang 

diterapkan di Industri Seruling Etan adalah sebagai berikut, “Kami 

menerapkan produk dengan bahan yang bagus untuk menghasilkan produk 

yang berkuwalitas, jelas dan tidak ada unsur penipuan atas kualitas barang. 

Saya memprroduksi batik dengan ciri khas yaitu Pring sedapur, namun 

konsumen juga saya bebaskan dalam membuat motifnya sendiri atau 

dibuatkan dan tetap tidak menghilangakan motif dasarnya yaitu Pring 

SedapurMengatakan apa adanya dengan memberikan pilihan-pilihan bahan 

yang ingin dipesannya. Dalam saat proses kami sudah berjaga berupaya 

untuk tidak melakukan kesalahan, apabila ada kesalahan segera mungkin 

kami benarkan, contoh misal salah warnai, atau warna luntur kami segera 

menghapusnya sampai bersih”.
79
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Dari penjelasan Bapak Tikno dapat diketahui bahwa dalam 

penerapan strategi produk secara Islam pada Industri Seruling Etan 

menggunakan bahan yang bagus sehingga kualitas produk terjaga, tidak ada 

unsur campuran sehingga konsumen tidak merasa dibohongi. Industri 

membuat dengan apa adanya seperti yang diminta oleh pemesan. Sisa-sisa 

produksi terbuang aman karena dibakar, jadi tidak mengganggu lingkungan. 

Industri Seruling Etan memberikan produk sesuai spesifikasi pada 

setiap produk tanpa unsur pemalsuan produk, dan menjual produk yang 

memiliki manfaat untuk kebutuhan manusia, tidak menjual produk yang tidak 

baik (produk haram), akan tetapi Industri Seruling Etan belum mempunyai 

HKI atas motif yang dimililikinya dan belum memiliki izin usaha (SIUP), 

dalam masa proses pengurusan. Dengan memiliki maka konsumen akan 

merasa lebih aman dan lebih percaya karena merasa dilindungi oleh izin yang 

dimilikinya. 

Batik Pring Sedapur ini bermotif segerombol bambu yang memiliki 

makna, yaitu lambang suatu kerukunan, kebersamaan, gotongroyong, 

pesatuan dan kesatuan. Selain itu bambu merupakan tanaman yang multi 

guna. Bambu memiliki berbagai macam kegunaan, mulai dari akar sampai 

daun sangat berguna bagi masyarakat. Diantaranya digunakan untuk kerajinan 

tangan maupun senjata tradisional yaitu bambu runcing. 

Dalam proses pembuatan batik tulis industri ini memiliki cara yang 

bertahap, yaitu sebagai berikut: 



 

 

a. Bahan dan Warna 

1) Kain polos putih (vaplin dan premis sesuai selera). 

2) Warna sesuai selera karena warna dibuat sendiri, yaitu: 

a) Mengambil adonan warna yang masih dalam bentuk serbuk. 

b) Menakar dengan timbangan berat sesuai yang diperlukan dan 

yang sudah ditentukan. 

c) Takaran dituang ke ember atau wadah yang diberi air panas lalu 

diaduk hingga tercampur.
80

 

b. Desain Motif 

1) Membuat pola dalam komputer lalu dicetak pada kain putih 

(gambaran awal berasal dari Bapak Tikno yang selanjutnya 

diteruskan oleh karyawan). 

2) Mengambar dengan pensil di kain yang sudah disediakan dengan 

melihat gambar yang di cetak tadi. 

3) Dalam mengambar dibutuhkan alat bantu yaitu meja yang terbuat dari 

kaca yang dibawahnya tedapat lampu untuk menerangi proses 

memgambar motifnya. 

4) Dalam membuat motif memerlukan dua jam dalam satu baju.
81

 

c. Canting 

1) Memasak bahan lilin untuk batik.  

2) Menaruh cairan di tungku yang selalu menyala apinya. 

3) Mencanting kain yang sudah diberi motif. 
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4) Alat canting ada dua macam yaitu, canting lubang ukuran kecil 

(untuk motif dalam) dan ukuran besar untuk motif luar. 

5) Selesai lalu dikeringkan terlebih dahulu sebelum proses pewarnaan.
82

 

 

d. Pewarnaan 

1) Mengambil kain yang sudah selesai di canting (yang sudah 

dikeringkan). 

2) Mengambil adonan warna yang sudah dibuat. 

3) Proses mewarnai ada dua tahapan, yaitu: 

a) Warna dasar atau diluar motif utamanya (lalu dikeringkan). 

b) Warna motif utama (corak yang membedakan dari warna 

dasarnya). 

c) Setelah selesai dikeringkan.
83

 

e. Pematenan Warna 

1) Mengambil kain batik yang sudah diwarnai dan dikeringkan. 

2) Merebus dengan air panas secukupnya. 

3) Dicuci hingga bersih. 

4) Penjemuran langsung di bawah sinar matahari.
84

 

f. Finishing 

1) Packing (pengemasan) 

2) Siap untuk diantar ke konsumen 
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Sebagian motif sesuai dengan permintaan konsumen Industri Seruling 

Etan, adalah sebagai berikut:
85

 

a. Batik Janggelan (Batik Pring Sedapur bermotif janggelan pemesanan dari 

Kecamatan Panekan). 

b. Batik Tembakau, cengkeh (Batik Pring Sedapur bermotif tembakau, 

cengkeh pemesanan dari Desa Serambiombyong). 

c. Batik Merak (Batik Pring Sedapur bermotif merak pemesanan dari Kota 

Ponorogo). 

d. Batik BPN (Batik Pring Sedapur bermotif BPN pemesanan dari BPN) 

dan lain sebaginya. 

Pemesanan motif umum, yaitu: 

a. Batik Pring Sedapur Melati 

b. Batik Pring Sedapur Sarangan 

c. Batik Pring Sedapur Matahari 

d. Batik Pring Sedapur Kipas Jejer 

e. Batik Pring Sedapur Parang Garuda 

f. Batik Pring Sedapur Kaswari 

g. Batik Pring Sedapur Jalak Lawu 

h. Batik Pring Sedapur Wayang 

i. Batik Pring Sedapur Gondokusumo 

j. Batik Pring Sedapur Ful Bambu 

k. Batik Pring Sedapur Club 
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l. Batik Pring Sedapur Olahraga 

m. Batik Pring Sedapur Partai Politik dan lain sebagainya. 

Pandangan Islam atau hukum Islam terkait motif batik yang 

menggunakan motif tumbuhan atau hewan, peneliti bertanya kepada Bapak 

Lukman dan Bapak Endrik selaku dosen fakultas syariah IAIN Ponorogo. 

Beliau mengatakan “Tidak masalah, boleh saja. Seperti kita menggambar 

dibuku gambar, cuma medianya beda saja satunya kertas kalau batik kain. 

Dalam hadis “Sesungguhnya Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada 

patung-patungya” (HR. Bukhari Muslim)”.
86

 

“Perintahkanlah orang untuk memotong kepala gambar itu, dan 

perintahkanlah untuk memotong kain penutup (yang ada gambarnya) supaya 

dijadikan dua bantal yang dapat diduduki” (Shahih, riwayat Abu Daud). Jadi 

boleh, semua hadis itu melarang karena saat itu gambar dijadikan kesesatan 

atau kemusrikan”. 

“Kalau menurut fiqih kontemporer dibolehkan dari buku karangan 

Yusuf Qardhawi berjudul Halal Wal Haram Fiil Islam, karena unsur itu tidak 

berdampak pada akidah atau ideologi seseorang dan hanya sebatas kearifan 

lokal saja. Itu seperti halnya kain batik, pakai jas, bercelana dan lain-lain. 

Jadi aspek modern yang mubah”.
87

 

Dengan penjelasan dari kedua Beliau bahwa motif tumbuhan atau 

hewan itu boleh dan mubah hukumnya, karena motif dalam batik adalah 
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sebagian kearifan lokal, dan salah satu warisan nenek moyang yang 

menjadikan batik warisan bangsa Indonesia, yang telah ditetapkanya oleh 

UNESCO pada tanggal 20 Oktober sebagai hari Batik Nasional. 

2. Price (Harga) 

Hasil wawancara dengan Bapak Tikno tentang bagaimana strategi 

penerapan bauran harga secara Islam di Industri Seruling Etan adalah sebagai 

berikut, “Kami membuat harga sesuai dengan tingkat kesulitan dalam proses 

pembuatannya, begitu juga bahan kain atau warna apa yang dipilih 

konsumen, tetapi kami memberikan harga tidak dibawah pasar para pesaing, 

walaupun dalam satu desa ada dua industri. Memberikan harga sesuai 

dengan tingkat kesulitan produk yang dipesan konsumen dan dengan bahan 

dan warna apa yang dipesannya”.
88

 

Dari penjelasan Bapak Tikno dapat diketahui bahwa dalam 

penerapan strategi harga secara Islam, Industri Seruling Etan membuat harga 

sesuai dengan tingkat kesulitan motif yang dibuat, tidak membuat harga 

dibawah maupun diatas harga pasaran yang dimiliki oleh para pesaingnya. 

Industri Seruling Etan menjual produk dengan harga mulai dari Rp150.00,00-

Rp300.000,00 untuk batik berbahan sintetis, harga Rp700.000,00-

Rp1.000.000,00 untuk batik berbahan alam. dan harga sesuai dengan motif 

yang diinginkan konsumen. 
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Apabila konsumen membeli dengan jumlah yang cukup banyak 

(partai besar) industri akan memberikan potongan harga Rp5.000,00-

Rp10.000,00/pcs. Dalam menentukan harga Industri Seruling Etan tidak 

mengambil keuntungan melebihi ketentuan yang dapat merugikan konsumen. 

Adapaun harga-harganya dan dari kompetitornya, sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.1 

Daftar Harga Batik di Industri Seruling Etan 

 

No Jenis Batik Harga/pcs (Rp) 

1 Sempulur  150.000 

2 Kipas 150.000 

3 Bambu burung 150.000 

4 Asem 150.000 

5 Pring uluh 150.000 

6 Bambu burung rumput 160.000 

7 Kipas padi 170.000 

8 Pamelo 170.000 



 

 

9 Mawar 180.000 

10 Crisan  180.000 

11 Mawar burung 200.000 

12 Kawung 200.000 

13 Lurik  200.000 

14 Sarangan 200.000 

15 Cacak 200.000 

16 Parang gamda 230.000 

17 Lageran lestari 230.000 

18 Abu sidomulyo 230.000 

19 Abu smasa 230.000 

20 Abu gunungan 250.000 

21 Jalak lawu 250.000 

22 Bahan warna alam 700.000-1.000.000 

Sumber: Ibu Tumini karyawan Industri Seruling Etan 

Hasil observasi harga batik di 3 tempat industri untuk mengetahui 

harga batik pada kompetitor satu daerah maupun kompetitor luar kota. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan pada segi harga. Observasi dilakukan 

pada Industri Mukti Lestari dan Mukti Rahayu yang merupakan kompetitor 

dari satu daerah, serta Industri Batik Lesung Ponorogo kompetitor dari luar 

daerah. 



 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Daftar Harga Batik di Industri Mukti Lestari 

 

No Jenis Batik Harga/pcs (Rp) 

1 Kawung 160.000 

2 Bambu burung rumput 160.000 

3 Kobar  160.000 

4 Parang garuda 170.000 

5 Pring kuning 170.000 

7 Kipas padi 170.000 

8 Pamelo 170.000 

9 Mawar 180.000 

10 Crisan  180.000 

11 Mawar burung 200.000 

12 Kawung 200.000 

13 Lurik  200.000 

14 Batik sarangan 200.000 



 

 

15 Sempulur 200.000 

16 Kipas padi 200.000 

17 Kipas  240.000 

18 Jalak lawu 250.000 

Sumber: Industri Mukti Lestari 

Gambar 3.3 

Daftar Harga Batik di Industri Mukti Rahayu 

 

No Jenis Batik Harga/pcs (Rp) 

1 Batik pring kipas 150.000 

2 Bambu batu 160.000 

3 Pring sedapur 160.000 

4 Bambu  bunga 160.000 

5 Pring ijen 160.000 

6 Pring sulur 160.000 

7 Bambu kecil 170.000 

8 Batik pring paku 170.000 

9 Batik pring jeruk 170.000 

10 Batik pring gunungan 180.000 

11 Sekar melati 180.000 



 

 

12 Batik tradisional 200.000 

13 Batik dasar cecek 200.000 

14 Batik pring kuning 200.000 

15 Batik pring dekor 200.000 

16 Batik Magetan kumandang 240.000 

17 Bonggolan 250.000 

18 Jalak lawu 250.000 

Sumber: Industri Mukti Rahayu 

Gambar 3.4 

Daftar Harga Batik di Industri Batik Lesung Ponorogo 

 

No Jenis Batik Harga/pcs (Rp) 

1 Motif bulu merak   80.000 

2 Kain batik cap ponorogo 120.000 

3 Bulu merak ponorogo 120.000 

4 Lesung cap 120.000 

5 Kain cabut daun 125.000 

6 Kain cabut wayang 125.000 

7 Kain cabut bintang 125.000 

8 Batik tulis kombinasi 125.000 



 

 

9 Batik kombi tolet 160.000 

10 Batik print cabut 160.000 

11 Tolet warna alam 250.000 

12 Batik tulis warna alam 500.000 

Sumber: Industri Batik Lesung Ponorogo 

3. Promotion (Promosi) 

Hasil wawancara dengan Bapak Tikno tentang bagaimana strategi 

penerapan promosi secara Islam di Industri Seruling Etan, beliau mengatakan 

bahwa “Awalnya saya sendiri yang memasarkan produk batik ini, saat ada 

acara formal atau informal baik dalam kota atau luar kota. Dengan 

mengikuti expo, bazar acara hari jadi daerah, acara-acara daerah dalam 

festival. Mengadakan study banding, pelatihan diluar desa atau pun kota. 

Juga mengadakan workshop, dengan mulut ke mulut, penjualan luar kota dan 

pulau dilakukan oleh keluarga sendiri, dan organisasi para perantau dari 

desa dan kota Magetan juga berpartisipasi untuk mempromosikan, hanya 

saja kami tidak menjelekkan produk industri lainya, tidak menjatuhkan 

harga, atau melebih-lebihkan produk, dan tentunya kami tidak menggunakan 

wanita sebagai objek promosi”.
89

 

Dari penjelasan Bapak Tikno dapat diketahui bahwa dalam 

penerapan strategi promosi dilakukan melalui mouth to mouth, mengikuti 

bazar dan pameran-pameran pada waktu acara daerah, misalnya: 
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a. pada hari jadi kota Magetan setiap bulan Oktober. 

b. Mengadakan workshop untuk menarik minat masyarakat yang baru 

diadakan pada tanggal 10 Januari 2019, dihadiri oleh industri-industri 

batik yang ada di Desa Sidomukti dan masyarakat Desa Sidomukti. 

c. Undangan ke daerah maupun kota lain dalam event-event desa seperti 

Desa Panekan pada tanggal 25 Febuari 2019, Selopanggung pada tanggal 

24 maret 2019, Kota Sidoarjo, Lamongan dan Semarang. 

d. Memberikan pelatihan dan study banding dengan daerah lain, terakhir 

dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal 21 Maret 2019. 

e. Mempromosikan kepada organisasi pemuda pemudi saat ada petemuan 

seperti komonitas, organisasi desa atau paguyupan. 

Promosi luar kota dan pulau dilakukan oleh saudara bapak Tikno, 

yaitu Bapak Giyanto di Kota Jakarta dan Bapak Larno di Pulau Kalimantan 

yang ikut mempromosikan batik kepada masyarakat. Beliau mempromosikan 

Batik Pring Sedapur dengan cara mengikuti organisasi atau perkumpulan 

pemuda desa yang merantau di kota besar (Jakarta sekitarnya dan 

Kalimantan) organisasinya sebagai berikut: 

a. KOMPAG (Komonitas Perantau Asal Magetan) 

b. Komunitas AE 

c. Perantau dari Sidomukti, dan lain sebagainya 

Dari perkumpulan tersebut beliau dapat bersilaturahmi sekaligus 

memperkenalkan batik khas Magetan ini dan teman-teman perantau akan ikut 

memperkenalkan ke teman kerja, toko, dan masyarakat sekitarnya. 



 

 

Industri di Desa Sidomukti ini juga mendapatlan kunjungan-

kunjungan dari pihak pemerintah misalnya kunjungan yang terbaru sebagai 

berikut: 

a. Dinas Pariwisata, Pemkab, Kopri berserta Bupati Magetan, pada tanggal 

20 Januari 2019 

b. Biro Wisata Sejatim pada 27 Maret 2019 

c. Kunjungan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI yang ke 

lima beserta sekeluarga pada tanggal 27 Februari 2018 

Dengan adanya kunjungan tersebut sangat berguna dalam 

memperkenalkan dan membuat daya tarik masyarakat umum untuk 

mengetahui Batik Pring Sedapur. 

Industri Seruling Etan melakukan promosi sudah memenuhi dalam 

Islam dengan cara tidak ada unsur pelecehan, penipuan, menggunakan wanita 

sebagai objek iklan, berlaku adil terhadap semua konsumen dan tidak 

menjelekan atau membedakan konsumen yang berbeda suku, agama, dan ras. 

 

 

4. Place (Tempat dan Distribusi) 

Hasil wawancara dengan Ibu Tumini tentang bagaimana strategi 

penerapan tempat atau distribusi secara Islam di Industri Seruling Etan, beliau 

mengatakan bahwa “Terkait tempat, peralatan kami selalu transparan tidak 

menutupi apabila ada kekurangan terkait lokasi. Hanya saja tempat produksi 



 

 

masih jadi satu rumah. Distribusi kami sama dengan yang umum yaitu 

distribusi langsung dan distribusi tidak langsung, tapi memang terkadang 

dalam pengiriman ada tidak tepat waktu dikarenakan kondisi cuaca dan 

gangguan pengiriman. Distribusi kami sama dengan yang umum, tapi 

memang terkadang dalam pengiriman ada tidak tepat waktu dikarenakan 

kondisi cuaca dan gangguan pengiriman”.
90

 

Dari penjelasan Ibu Tumini dapat diketahui dalam penerapan strategi 

place secara Islam sama dengan konvensioanal, tetapi ada perbedaan sedikit 

dalam penerpannya, strategi tempat produksi Industri Seruling Etan berada di 

rumah sendiri, karena tempat yang telah memadai, strategis serta dekat 

dengan masyarakat sehingga secara tidak langsung industri ini dapat 

membuka lowongan pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya 

tidak memiliki pekerjaan sampingan. 

Tempat distribusi atau penjualan juga berada pada dirumah sendiri. 

Lokasi yang berada tidak jauh dari tempat wisata membuat Industri Seruling 

Etan mudah untuk dikunjungi para wisatawan yang ingin berlibur sekaligus 

membeli batik tulis. Distribusi yang dilakukan ada dua acara, yaitu: 

a. Distribusi langsung 

Konsumen datang langsung ke tempat industri. 

b. Distribusi tidak langsung 
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Menggunakan jasa pengantar barang. Distribusi tidak langsung terkadang 

terdapat kendala dalam waktu dan jarak pengiriman, sehingga hal 

tersebut berdampak pada ketidak sesuaian jadwal yang telah disepakati 

oleh Industri Seruling Etan dengan konsumen. 

Dalam strategi tempat atau distribusi Industri Seruling Etan tidak ada 

kerjasama atau penyewaan tempat-tempat umum seperti hotel, toko, wisata, 

kantor-kantor pemerintahan dalam mempromosikan karena dari pihak 

setempat yang didatangi pengunjung misalnya hotel yang ada di Sarangan 

pemilik hotel secara langsung menghubungi Bapak Tikno atau para industri 

lainya, dan terkadang mennyarankan datang langsung ke tempatnya. Dengan 

wawancara pada Bapak Tikno terakait ada tau tidaknya kerjasama pada lokasi 

hotel, toko, wisata dan kantor pemerintahan, Beliau mengatakan “Tidak ada 

perjanian atau kerjasama akan tetapi kami saling kenal dan menganggap 

semua jadi keluarga, apabila ada konsumen atau pengunjung yang 

menanyakan terkait batik, pengen membelinya secara langsung tempat itu 

memberikan informasi alamat para industri desa Sidomukti, terkadang 

langsung menghubungi saya. Kalau semacam ruangan atau galery untuk 

contoh foto, kain batik itu biasanya waktu ada acara saja”.
91

 

 

5. People (Manusia) 

Hasil wawancara dengan Bapak Tikno tentang bagaimana strategi 

penerapan point manusia (people) secara Islam di Industri Seruling Etan, 
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beliau mengatakan bahwa “Kami selalu menjaga hubungan baik dengan 

karyawan, pelanggan, dan masyarakat, dengan menjaga hubungan akan 

menimbulkan rasa perhatian dan saling melindungi. Seorang pebisnis harus 

bisa memberikan perhatian dan perlindungan kepada semua yang 

bersangkutan. Menerapkan sifat yang jujur dalam menjual dan membeli, 

menghindari praktik penipuan, menghindari barang yang meragukan dan 

menjauhi praktik spekulasi atau gharar karena itu dilarang oleh Allah 

SWT”.
92

 

Dari penjelasan Bapak Tikno dapat diketahui dalam penerapan 

strategi manusia secara Islam, Industri Seruling Etan dalam menjalankan 

bisnis selalu berusaha bertanggung jawab, jujur, menjaga kepercayaan 

konsumen, partner, karyawan dan masyarakat. Manusia berperan penting 

dalam kegiatan berbisnis. Apabila menjaga kualitas produk dan bertanggung 

jawab atas semua yang dihasilkan maka kenyaman dan kepercayaan 

konsumen akan terjaga, sehingga konsumen akan menjadi pelanggan pada 

Industri Seruling Etan. 

Selain itu, seorang pimpinan harus merangkul semua karyawan. 

Tidak hanya memberikan perintah namun pimpinan juga harus mau 

mendengarkan semua yang dirasakan karyawan sehingga karyawan merasa 

nyaman, sehingga secara otomatis pekerjaan akan selesai sesuai dengan 

keinginan pimpinan. Dengan artian antara pimpinan, karyawan, dan 

konsumen merupakan indikator keberhasilan sebuah usaha. Apabila 
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ketiganya terjalin dengan baik maka usaha akan berlangsung sesuai dengan 

keinginan yang diharapkan. 

6. Process (Proses) 

Hasil wawancara dengan Ibu Tumini tentang bagaimana strategi 

penerapan bauran proses (process) secara Islam di Industri Seruling Etan 

adalah sebagai berikut, “Kami menerapkan proses yang baik dengan sesama 

karyawan, ke konsumen harus menumbuhkan rasa kepercayaan, harus 

berkomunikasi baik dan mempraktikan etika-etika yang baik”.
93

 

Dari penjelasan Ibu Tumini dalam penerapan strategi proses secara 

Islam pada Industri Seruling Etan dari segi produksi sangat teratur mulai dari 

proses persiapan membatik sampai kegiatan packing. Selalau melayani 

konsumen yang datang dengan ramah-tamah, semua karyawan bekerja tanpa 

adanya perbedaan. Konsumen bebas dalam mengkritik dan memberikan 

masukan. Industri Seruling Etan juga terbuka dengan masyarakat yang ingin 

belajar mengenai Batik Pring Sedapur dengann menjawab apa adanya tanpa 

mengurangi atau menambahi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 

7. Physical Evidence (Bukti Fisik) 

Hasil wawancara dengan Ibu Tumini tentang bagaimana strategi 

penerapan bukti fisik (physical evidence) secara Islam di Industri Seruling 

Etan, beliau mengatakan bahwa, “Bukti fisik yang dimiliki yang terkait 

fasilitas eksterior (rumah, parkiran, tempat istirahat karyawan) bangunan 
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belum berbentuk arsitektur-arsitektur ala Islam. Fasilitas interior seperti 

peralatan untuk produksi, pelayanan ke konsumen yang dating langsung 

ditempatkan didepan dengan ruang tamu dengan kondisi bersih. 

Menempelkan hiasan kaligrafi di dinding sebagai kearifan ruangan. Fasilitas 

bukti fisik lain, seperti laporan (keuangan, legalitas), masjid atau mushola 

(bagi tamu atau karyawan), kartu nama, alat tulis, tagihan, seragam 

karyawan yang industri miliki belum semuanya terpenuhi”.
94

 

Dari penjelasan Ibu Tumini dapat diketahui bahwa dalam penerapan 

strategi bukti fisik secara Islam pada Industri Seruling Etan yaitu dengan 

melakukan aktivitas produksi dirumah sendiri, karena rumah memiliki 

fasilitas yang memadai. Fasilitas-fasilitas yang ada meliputi arena parkir, 

tempat istirahat karyawan, foto keluarga, pahlawan, wayang, kaligrafi dan 

kain batik hasil yang sudah siap didistribusikan. 

Dalam bukti fisik lainya seperti tempat ibadah hanya tersedia ruang 

kecil khusus untuk karyawan sehingga untuk konsumen atau tamu yang ingin 

beribadah harus mencari masjid atau mushola diluar tempat Industri Seruling 

Etan. Industri belum sepenuhnya memiliki bukti fisik terkait laporan keungan, 

laporan legalitas, seragam karyawan, dan kartu nama. 
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8. Promise (Janji) 

Hasil wawancara dengan Bapak Tikno tentang bagaimana strategi 

penerapan janji (promise) secara Islam di Industri Seruling Etan, beliau 

mengatakan bahwa “Kami selalu menjaga janji, selain sumpah janji adalah 

sifat yang harus dimiliki seorang pebisnis. Dengan janji yang selalu 

dipegang, dijaga, dihormat oleh seorang pebisnis maka akan mempererat 

hubungan. Saat proses atau pengiriman ada kendala yang berasal dari faktor 

alam seperti hujan atau terhambat saat waktu pengiriman kami selalu 

menghubungi dahulu konsumen”.
95

 

Dari penjelasan Bapak Tikno dapat diketahui dalam penerapan 

strategi janji secara Islam yaitu Menjadi seorang pebisnis muslim dalam hal 

janji harus selalu dijaga dan wajib ditepati, Industri Seruling Etan selalu 

menjaga janji yang diberikan kepada para konsumen, dalam hal melayani 

pemesanan kami menyelesaikan pesanan sesuai target yang diinginkan 

konsumen. Selalu menjaga tanggung jawab karena kepercayaan konsumen 

hal utama bagi Industri Seruling Etan. 

Sebuah janji harus selalu dipegang, dijaga, dan dihormati oleh 

seorang pebisnis, dengan menjaga hal itu dapat mempererat hubungan antara 

produsen dengan konsumen. Apabila Industri Seruling Etan mengalami 

kendala dalam proses produksi, seperti hujan atau proses pengiriman tidak 

tepat waktu maka akan segera menghubungi konsumen yang bersangkutan. 
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Karena saat musim hujan proses produksi terhalang pada proses pengeringan 

dan jasa pengiriman terkadang terlambat mengirimnya kepada konsumen. 

9. Patience (Sabar) 

Hasil wawancara dengan Bapak Tikno tentang bagaimana strategi 

penerapan point sabar secara Islam di Industri Seruling Etan, beliau 

mengatakan bahwa “Selalu menerapkan salam, senyum, sapa terhadap 

konsumen-konsumen. Meberikan pelayanan sebaik mungkin, tidak melakukan 

konsumen dengan kasar atau berkata kotor. Secapek apapu para karyawan 

akan selalu siap melayani konsumen yang datang. Sabar mendengarkan 

keluhan para pelanggan”.
96

 

Dari penjelasan Bapak Tikno dapat diketahui dalam penerapan 

strategi sabar pada Industri Seruling Etan dengan menjalankan bisnis 

menerapkan sifat sabar. Karena dengan kesabaran semua hal menjadi tenang 

dan semua hal akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kesabaran 

dalam bisnis memang harus diterapkan, sabar adalah kunci kesuksesan. Sabar 

dalam pemasaran merupakan salah satu hal yang harus dihadapi oleh 

distributor. Sabar mendengarkan keluhan para konsumen, sabar melayani 

permintaan pelanggan dan sabar menyampaikan informasi spesifikasi produk. 

10. Customer Centrism (Berorientasi Pelanggan) 

Hasil wawancara dengan Ibu Tumini tentang bagaimana strategi 

berorientasi pelanggan secara Islam di Industri Seruling Etan, beliau 
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mengatakan bahwa “Kami membuat produk untuk para konsumen, dengan 

membuat produk yang berkualitas, membuat apa yang dinginkan konsumen, 

berusaha untuk bisa memuaskan”.
97

 

Dari penjelasan Ibu Tumini dalam strategi berorientasi pelanggan 

secara Islam pada Industri seruling Etan dengan menerapkan berorientasi 

kepada konsomen, menginggat pelanggan sebagai titik fokus dari pemasaran, 

berusaha untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Menciptakan produk yang berkualitas bagus untuk menghindari 

ketidakpuasaan kepada pelanggan. 

Dalam produk yang dihasilkan oleh Industri Seruling Etan ini 

berorientasi pada pelanggan, karena dengan dimilikinya para pelanggan-

pelanggan tetap dan pemesanan-pemesanan batik yang sampai sekarang 

masih beroperasi membatik dan dipercayai oleh para konsumen. Dengan 

bukti hasil batik para pelanggan dari Masyarakat, Pegawai desa, Pemkab, 

Polres, desa-desa (Panekan, Sidomulyo, Selopanggung, Sarangan, 

Serambiombyong, dan lain sebagainya), partai politik (Hanura, Berkarya), 

Kota (Ponorogo, Madiun dan lain sebagainya) dengan bukti pelanggan yang 

dimiliki dapat disimpulkan bahwa Industri Seruling Etan dalam memproduksi 

batik berorientasi pada pelanggan. 
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BAB IV 

ANALISIS ISLAMIC MARKETING MIX DI INDUSTRI SERULING ETAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Analisis 

Islamic Marketing Mix Terhadap Batik Pring Sedapur Di Industri Seruling Etan 

Desa Sidomukti Kabupaten Magetan”, dapat dilihat dari strategi yang 

diterapkannya. Sehingga analisis yang dihasilkan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Product (Produk) 

Produk yang dihasilkan oleh Industri Seruling Etan menggunakan 

bahan yang bagus sehingga kualitas produk terjaga, tidak ada unsur campuran 

sehingga konsumen tidak merasa dibohongi. Industri membuat dengan apa 

adanya seperti yang diminta oleh pemesan. Sisa-sisa produksi terbuang aman 

karena dibakar, jadi tidak mengganggu lingkungan. Industri Seruling Etan 

memberikan produk sesuai spesifikasi pada setiap produk tanpa unsur 

pemalsuan produk, dan menjual produk yang memiliki manfaat untuk 

kebutuhan manusia, tidak menjual produk yang tidak baik (produk haram).
98

 

Dalam Islam produk harus memenuhi ketentuan halal, tidak 

menyebabkan pikiran kotor atau rusak, tidak mengganggu, tidak mengandung 

unsur penipuan, produk harus berada dalam kepemilikan sah, produk harus 

diserahterimakan dengan jelas karena penjualan produk fiktif tidak dapat 
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dibenarkan (penjualan ikan disungai) dan produk harus tepat secara kuantitas 

dan kualitasnya.
99

 

Menurut analisis peneliti, penetapan strategi bauran produk secara 

Islam pada Industri Seruling Etan sudah sesuai teori, karena memproduksi 

batik dengan jelas baik bahan-bahan yang digunakan, proses pembuatannya, 

limbah produksi yang tidak mengganggu lingkungan, barang jelas tanpa ada 

praktik spekulasi gharar atau maysir dan dengan penjualan produk yang jelas 

baik secara kuantitas dan kualitasnya. Produknya jelas karena atas pemilikan 

sendiri, begitu juga dalam penjualannya produknya ada, tidak melakukan 

penjualan fiktif atau seperti penjualan ikan di sungai. 

Namun, walaupun produk sudah bagus tetapi Industri Seruling Etan 

belum memiliki terkait HKI, SIUP. Legalitas sangat berperan penting dalam 

penjualan kepemilikan produk. Konsumen akan merasa lebih nyaman dan 

puas apabila industri sudah memilikinya supaya diakui secara yuridis. 

2. Price (Harga) 

Industri Seruling Etan menjual produk dengan harga mulai dari 

Rp150.00,00-Rp300.000,00 untuk batik berbahan sintetis, harga 

Rp700.000,00-Rp1.000.000,00 untuk batik berbahan alam. dan harga sesuai 

dengan motif yang diinginkan konsumen. 

Industri Seruling Etan membuat harga sesuai dengan tingkat 

kesulitan motif yang dibuat, tidak membuat harga dibawah maupun diatas 

harga pasaran yang dimiliki oleh para pesaingnya. Apabila konsumen 
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membeli dengan jumlah yang cukup banyak (partai besar) industri akan 

memberikan potongan harga Rp5.000,00-Rp10.000,00/pcs. Dalam 

menentukan harga Industri Seruling Etan tidak mengambil keuntungan 

melebihi ketentuan yang dapat merugikan konsumen.
100

 

Harga dalam Islam tidak dibenarkan menerapkan harga murah di 

bawah pasar, melarang praktik maysir atau menerima keuntungan tanpa 

bekerja, mengubah harga tanpa diikuti perubahan kuantitas atau kualitas 

produk, dilarang menipu pelanggan demi meraup keuntungan, diskriminasi 

harga antara pelaku bisnis, melarang propaganda palsu melaui media. Islam 

menekankan praktik princing policy secara sehat dan mengkuti hukum 

demand dan supply yang terjadi secara alami.
101

 

Menurut analisis peneliti pada Industri Seruling Etan dalam 

penerapan strategi bauran harga secara Islam, dalam penerapan harga produk 

sudah jelas, membuat harga sesuai dengan kuantitas dan kualitas produknya, 

tidak membuat harga dibawah pasar pesaingnya, karena rizki itu sudah ada 

yang mengatur tinggal manusianya yang mau berusaha dengan cara apa untuk 

mendapatkanya. 

Industri Seruling Etan tidak melakukan praktik maysir atau 

keuntungan tanpa bekerja, tidak mejatuhkan harga pesaing demi meraup 
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keuntungan, memberikan harga sesuai tingkat kesulitan dan faktor produksi. 

Jadi, penerapan bauran harga secara Islam sudah sesuai dengan teori. 

3. Promotion (Promosi) 

Promosi dilakukan melalui mouth to mouth, mengikuti pameran-

pameran daerah (hari jadi kota, bazar, expo), mengadakan workhsop ke 

daerah, desa, maupun kota lain, memberikan pelatihan saat study banding dan 

mempromosikan kepada organisasi pemuda pemudi. Industri Seruling Etan 

melakukan promosi dengan baik, tidak ada unsur pelecehan, penipuan, 

menggunakan wanita sebagai objek iklan, berlaku adil terhadap semua 

konsumen dan tidak menjelekan atau membedakan konsumen yang berbeda 

suku, agama, dan ras.
102

 

Dalam Islam semua usaha yang dilakukan pemasar untuk menjadi 

kreatif dan inovatif dalam usaha demi menarik minat pelanggan baru dan 

mempertahankan pelanggan lama. Promosi merupakan upaya untuk 

memperkenalkan dan menawarkan produk kepada konsumen. Secara etika 

dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan pelecehan terhadap suku, agama, 

dan ras, perempuan tidak boleh dipakai untuk iklan, penggunaan fantasi 

berlebeihan. 

Promosi merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menawarkan 

produk kepada konsumen. Dalam Islam melaksanakan promosi dilarang 

memberikan informasi yang berlebihan. Rasululloh SAW sendiri dalam 
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melakukan promosi barang yang diperdagangkan tidak pernah memberikan 

informasi berlebihan, justru beliau memberikan informasi apa adanya.
103

 

Menurut analisis peneliti yang diterapkan oleh Industri Seruling Etan 

dalam bauran promosi dengan melakukan promosi dengan baik, dengan 

melakukan mouth to mouth, personal selling, mengikuti pameran, bazar, expo 

sudah terlaksana dan secara Islam tidak ada unsur pelecehan, penipuan, 

menggunakan wanita sebagai objek iklan (sales girl), berlaku adil terhadap 

semua konsumen dan tidak menjelekan atau membedakan konsumen yang 

berbeda suku, agama, dan ras. Menyampaikan produk apa adanya tanpa ada 

ditutupi kejelekannya. Dengan demikian Industri Seruling Etan dalam 

penerapannya secara Islam sudah sesuai teori. 

4. Place (Tempat dan Distribusi) 

Tempat produksi Industri Seruling Etan berada di rumah sendiri, 

karena tempat yang telah memadai, strategis serta dekat dengan masyarakat 

sehingga secara tidak langsung industri ini dapat membuka lowongan 

pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki 

pekerjaan sampingan. Tempat distribusi atau penjualan juga berada pada 

dirumah sendiri. Lokasi yang berada tidak jauh dari tempat wisata membuat 

Industri Seruling Etan mudah untuk dikunjungi para wisatawan yang ingin 

berlibur sekaligus membeli batik tulis. Distribusi yang dilakukan ada dua 

acara, yaitu: 
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a. Distribusi langsung. 

b. Distribusi tidak langsung.
104

 

Place diartikan sebagai distribusi dan tempat usaha yang 

menentukan keberhasilan strategi pemasaran secara efektif. Dalam Islam 

keberadaan manusia, peralatan, perusahaan yang terlibat dalam proses 

pemasaran harus transparan dan memuaskan pelanggan. Dalam konteks 

mekanisme distribusi Islam memegang nilai-nilai etis yang meliputi 

keamanan yang memadai, dalam pengiriman kemasan disesuaikan dengan 

beban kargo, dan menghindari kerusakan barang.
105

 

Menurut analisis peneliti dalam penerapan distribusi dengan dua cara 

yaitu: 

1) Distribusi langsung yaitu konsumen yang ingin memesan atau membeli 

datang langsung ke Industri Seruling Etan. 

2) Distribusi tidak langsung yaitu dengan bantuan jasa pengiriman (luar 

kota, pulau) dan jasa tetangga (ojek) dalam lingkup pengiriman dalam 

kota yang masih bisa dijangkau. 

Dengan begini strategi bauran lokasi atau distribusi yang dilakukan Industri 

Seruling Etan sudah bagus dan sesuai teori. Akan tetapi, pada distribusi tidak 

langsung terkadang terdapat kendala dalam waktu dan jarak pengiriman, 

sehingga hal tersebut berdampak pada ketidaksesuaian jadwal yang telah 

disepakati oleh Industri Seruling Etan dengan konsumen. 
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5. People (Manusia) 

Industri Seruling Etan dalam menjalankan bisnis selalu berusaha 

bertanggung jawab, jujur, menjaga kepercayaan konsumen, partner, karyawan 

dan masyarakat. Manusia berperan penting dalam kegiatan berbisnis. Apabila 

menjaga kualitas produk dan bertanggung jawab atas semua yang dihasilkan 

maka kenyaman dan kepercayaan konsumen akan terjaga, sehingga 

konsumen akan menjadi pelanggan pada Industri Seruling Etan. 

Seorang pimpinan harus merangkul semua karyawan. Tidak hanya 

memberikan perintah namun pimpinan juga harus mau mendengarkan semua 

yang dirasakan karyawan sehingga karyawan merasa nyaman, sehingga 

secara otomatis pekerjaan akan selesai sesuai dengan keinginan pimpinan. 

Dengan artian antara pimpinan, karyawan, dan konsumen merupakan 

indikator keberhasilan sebuah usaha. Apabila ketiganya terjalin dengan baik 

maka usaha akan berlangsung sesuai dengan keinginan yang diharapkan.
106

 

Manusia memegang peran sangat penting dalam pemasaran, baik 

sebagai produsen maupun konsumen. Marketer Islam harus jujur dan 

bertanggung jawab kepada produk yang dibuatnya. Marketer muslim harus 

memberikan perhatian dan perlindungan kepada supliernya, karyawan, 

partner bisnis, konsumen dan masyarakat.
107
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Menurut analisis peneliti, strategi bauran manusia secara Islam pada 

Industri Seruling Etan menerapkan rasa bertanggung jawab, jujur, menjaga 

kepercayaan konsumen, partner, karyawan dan masyarakat. Dalam bisnis 

manusia sangat berperan penting baik dalam pemasarannya dan bahkan 

memproduksinya, manusia menjadi motor pertamanya. Berbisnis dengan 

menjaga kepercayaan, tanggung jawab, jujur, adil sesama karyawan, partner, 

pebisnis lain sangat berpengaruh besar dalam berhasilnya usaha yang 

dijalankan. 

Kesuksesan dan berkembangnya usaha bisa dilihat dari segi 

manusianya, baik dalam melayani konsumen, saling menghargai dan 

menghormati antara pemimpin dan karyawan. Dengan begitu akan terbentuk 

hubungan kekeluargaan. Jadi Industri Seruling Etan dalam penerapannya 

sudah sesuai dengan teori Islam. 

6. Process (Proses) 

Industri Seruling Etan dari segi produksi sangat teratur mulai dari 

proses persiapan membatik sampai kegiatan packing. Selalau melayani 

konsumen yang datang dengan ramah-tamah, semua karyawan bekerja tanpa 

adanya perbedaan. Konsumen bebas dalam mengkritik dan memberikan 

masukan. Industri Seruling Etan juga terbuka dengan masyarakat yang ingin 

belajar mengenai Batik Pring Sedapur dengann menjawab apa adanya tanpa 

mengurangi atau menambahi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
108
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Proses adalah bagian marketing mix yang penting. Proses meliputi 

prosedur, mekanisme, alur kegiatan dalam pelayanan. Proses juga 

menunjukkan bagaimana produk dan jasa disajikan sampai pada pengguna 

akhir. Dalam marketer Islam melakukan pemasaran harus memiliki beberapa 

nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, rasa hormat, 

keterbukaan dan kemasyarakatan. 

Rasululloh SAW memberikan contoh betapa sangat teliti dalam 

memberikan pelayanan. Produk atau jasa yang disampaikan kepada 

konsumen merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh 

karena itu apa pun bentuknya, proses yang baik akan mendukung terciptanya 

kepuasan konsumen.
109

 

Menurut analisis peneliti, dalam penerapan proses pada produk batik 

di Industri Seruling Etan sudah sesuai dengan teori Islam, dilihat dari segi 

pelayanan kepada konsumen dengan ramah tamah, sopan santun, tidak 

membedakan-bedakan antara konsumen baru atau konsumen tetap, tidak 

membedakan antar karyawan, selalau sabar dalam menerima keluhan, 

kritikan dari para konsumen. 

Industri Seruling Etan juga memberikan kebebasan bagi masyarakat 

yang sekedar ingin tahu terkait batik, semua karyawan menjawab apa adanya 

tanpa ada yang ditutupi, karena proses dalam segi apapaun sangat penting dan 

berpengaruh terhadap penilaian para konsumen-konsumen yang datang. 
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7. Physical Evidence (Bukti Fisik) 

Industri Seruling Etan melakukan aktivitas produksi dirumah sendiri, 

karena rumah memiliki fasilitas yang memadai. Fasilitas-fasilitas yang ada 

meliputi arena parkir, tempat istirahat karyawan, foto keluarga, pahlawan, 

wayang, kaligrafi dan kain batik hasil yang sudah siap didistribusikan. Untuk 

tempat ibadah hanya tersedia ruang kecil khusus untuk karyawan sehingga 

untuk konsumen yang ingin beribadah harus mencari masjid diluar tempat 

Industri Seruling Etan.
110

 

Dalam pemasaran bukti fisik yang menjadi parameter bauran 

pemasaran ada tiga, yaitu: 

4) Pertama fasilitas eksterior (parkiran, pemandangan, symbol, arah, 

petunjuk) seperti beberapa Negara Muslim yang mendesain bangunan 

bank dan perbelamjaan yang mengadopsi arsitektur Islam. 

5) Kedua fasilitas interior, fasilitas yang memberikan penghormatan para 

sesepuh pendiri (menempelkan foto di dinding), kaligrafi, kata-kata 

mutiara di dinding. Dan memberikan fasilitas masjid atau mushola untuk 

beribadah baik bagi karyawan atau konsumen. 

6) Ketiga bukti fisik lain yaitu bukti fisik perusahaan atau legalitas, kartu 

nama, alat tulis, tagihan, laporan, penampilan karyawan, seragam dan 

brosur.
111
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Menurut analisis peneliti, dalam penerapan bauran bukti fisik secara 

Islam di Indutri Seruling Etan belum sesuai sepenuhnya, karena dari ketiga 

bukti fisik diatas belum sepenuhnya diterapkan. Masih banyak yang harus 

dibenahi mulai dari fasilitas-fasiltasnya seperti foto sesepuh pendiri, arsitektur 

Islami, fasilitas mushola memudahkan para konsumen yang ingin beribadah. 

Dalam segi fisik perusahaan belum juga memliki sepenuhnya, seperti 

kartu nama Industri Seruling Etan, tagihan, laporan keuangan, seragam belum 

terlaksana oleh industri, bukti laporan seperti keuangan, hak cipta, surat izin 

atau sejenisnya. Seharusnya Industri Seruling Etan memilikinya dengan 

kenyataanya Batik Pring Sedapur sudah menjadi khas dari kota Magetan. 

Dengan mempunyai bukti-bukti itu dimata para konsumen akan menimbulkan 

rasa kenyamaan karena bisa memberikan standart perusahaan atau industri 

yang didirikan. 

8. Promise (Janji) 

Industri Seruling Etan selalu menjaga janji yang diberikan kepada 

para konsumen, dalam hal melayani pemesanan kami menyelesaikan pesanan 

sesuai target yang diinginkan konsumen. Selalu menjaga tanggung jawab 

karena kepercayaan konsumen hal utama bagi Industri Seruling Etan. 

Sebuah janji harus selalu dipegang, dijaga, dan dihormati oleh 

seorang pebisnis, dengan menjaga hal itu dapat mempererat hubungan antara 

produsen dengan konsumen. Apabila Industri Seruling Etan mengalami 

kendala dalam proses produksi, seperti hujan atau proses pengiriman tidak 



 

 

tepat waktu maka akan segera menghubungi konsumen yang bersangkutan. 

Karena saat musim hujan proses produksi terhalang pada proses pengeringan 

dan jasa pengiriman terkadang terlambat mengirimnya kepada konsumen.
112

 

Sebagai seorang muslim dalam menepati janji merupakan kewajiban, 

berdosa apabila mengingkarinya, baik itu janji melalui lisan atau pun tulisan, 

bahkan melanggar janji itu salah satu tanda orang yang munafik. Dengan kata 

lain, orang yang tidak menepati janji tanpa disertai alasan-alasan yang 

diperbolehkan syariat akan mendaptkan dosa. Bahkan ada dua dosa yaitu, 

dosa terhadap orang yang telah diberikan janji yang terkuka hatinya dan dosa 

kepada Allah SWT yang menjadi saksi perjanjian antara kita dan orang lain. 

Sebagai marketer muslim dalam perihal janji (promise) harus selalu 

ditepati, dapat dipegang, dijaga, dihormati oleh seorang marketer. Dengan 

menjaga janji para konsumen akan mempercayai apa yang dibilang atau 

dijanjikannya. Dengan menepati janji akan tercipta hubungan baik antara 

produsen dan konsumen.
113

  

Menurut analisis peneliti, strategi janji yang diterapkan oleh Industri 

Seruling Etan sudah bagus sesuai teori Islam, karena selalu menjaga janji 

yang diberikan kepada konsumennya. Dengan menjaga, memegang, dan 

menghormati sebuah janji, maka para konsumen akan merasa puas dan 

bahkan akan terjadi sebuah hubungan yang erat antar pebisnis. 
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Industri Seruling Etan misalnya dalam menyelesaikan pemasanan, 

akan selalu menepati janji jadinya. Apabila ada kendala dalam pembuatan 

atau pengiriman karena faktor alam pihak industri segera menghubungi 

konsumennya supaya terhindar rasa kekecewaan oleh konsumen dan berusaha 

untuk menyampaikan dengan sopan, jelas untuk menghindari kesalah 

pahaman. Dengan menepati janji akan tercipta hubungan yang erat antar 

konsumen dengan produsen. 

 

 

9. Patience (Sabar) 

Industri Seruling Etan menjalankan bisnis menerapkan sifat sabar. 

Karena dengan kesabaran semua hal menjadi tenang dan semua hal akan 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kesabaran dalam bisnis memang 

harus diterapkan, sabar adalah kunci kesuksesan. Sabar dalam pemasaran 

merupakan salah satu hal yang harus dihadapi oleh distributor. Sabar 

mendengarkan keluhan para konsumen, sabar melayani permintaan pelanggan 

dan sabar menyampaikan informasi spesifikasi produk.
114

 

Kesabaran merupakan elemen marketing mix sebagai kunci dalam 

melakukan komunikasi. Salah satu sifat marketer Muslim yang baik adalah 

sabar, dan sabar adalah sifat yang disukai oleh Allah SWT. Sabar dalam 

praktik pemasaran berupa teliti dalam menangani pelanggan, sabar dlam 
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mendengar keluhan pelanggan, sabar dalam melayani permintaan pelanggan, 

bersabar dalam menyampaikan informasi spesifikasi produk.
115

 

Menurut analisis peneliti, strategi kesabaran dalam pelaksanaannya 

sudah sesuai teori Islam, dapat dilihat dalam pelayanan yang diberikan 

kepada konsumen, selalu sabar dalam melayani, menerima kritikan saran dari 

konsumen. Selalu sabar dalam menyampaikan apa yang ditanyakan oleh 

kosumen dengan menjawab apa adanya terkait produk-produk yang 

dihasilkan. 

Industri Seruling Etan selalu memberikan pelayanan yang baik, 

sopan, selalu senyum kepada siapapun konsumennya. Tidak membedaka 

antara yang satu dengan lainya, semua konsumen dipukul sama. Semua 

karyawan apabila ada konsumen atau tamu yang tanya selalu siap 

menjawabnya walaupun tidak membeli atau memesan batiknya. Kesabaran 

manusia akan menjadi pengaruh terhadap jalannya bisnis. Dengan kesabaran 

semua akan tercipta hati yang tenang, tidak mudah marah, selalu mengambil 

keputusan yang tepat. 

Kesabaran sangat berarti dan berpengaruh terhadap penilaian 

konsumen. Konsumen akan merasa nyaman, senang karena dihormati, 

diperbolehkan mengetahui apa saja yang menjadi aktivitas di Industri 

Seruling Etan.   

10. Customer Centrism (Berorientasi Pelanggan) 
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Bisnis yang dilakukan Industri seruling Etan berorientasi kepada 

konsomen, menginggat pelanggan sebagai titik fokus dari pemasaran, 

berusaha untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Menciptakan produk yang berkualitas bagus untuk menghindari 

ketidakpuasaan kepada pelanggan. Menjual dengan pertimbangan harga 

keuntungan yang sesuai dengan faktor produksi yang digunakan dan sesuai 

tingkat kesulitanya.
116

 

Bisnis yang baik itu harus berorientasi kepada konsomen, mengingat 

pelanggan sebagai titik fokus dari pemasaran, pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan sebenarnya inti dari praktik pemasaran. Menurut ajaran 

Islam, memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan menawarkan produk atau 

jasa yang bermanfaat sesuai dengan Al Quran dan Sunah. Jadi, marketer 

harus mengetahui batas margin atau keuntungan yang diperbolehkan oleh 

syariah, produk harus berkualitas untuk menghindari ketidakpuasaan 

pelanggan.
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Menurut analisis peneliti, penerapan strategi berorientasi pada 

pelanggan di Industri Seruling Etan sudah sesuai, karena dalam pendirian 

industri sudah dirancang untuk memuaskan pelanggan. Dengan 

mempertimbangkan pengambilan keuntungan dari faktor produksi dan tingkat 

kesulitan dalam proses pembuatannya. Industri Seruling Etan selalu berusaha 

sampai sekarang memproduksi dengan apa yang diinginkan konsumennya. 
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Dalam produk yang dihasilkan oleh Industri Seruling Etan ini 

berorientasi pada pelanggan, karena dengan dimilikinya para pelanggan-

pelanggan tetap dan pemesanan-pemesanan batik yang sampai sekarang 

masih beroperasi membatik dan dipercayai oleh para konsumen. Dengan 

bukti hasil batik para pelanggan dari Masyarakat, Pegawai desa, Pemkab, 

Polres, desa-desa (Panekan, Sidomulyo, Selopanggung, Sarangan, 

Serambiombyong, dan lain sebagainya), partai politik (Hanura, Berkarya), 

Kota (Ponorogo, Madiun dan lain sebagainya) dengan bukti pelanggan yang 

dimiliki dapat disimpulkan bahwa Industri Seruling Etan dalam memproduksi 

batik berorientasi pada pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan 

bahwa Industri Seruling Etan dalam strategi pemasarannya menggunakan strategi 

bauran pemasaran atau sering dikenal dengan marketing mix. Industri Seruling 

Etan dalam pemasarannya melibatkan unsur product, price, promotion, place, 

people, process, phisycal evidence, promise, patience, and customer centrism. 

Semua unsur tersebut merupakan bagian dari strategi Islamic marketing mix. 

Dalam analisis Islamic marketing mix yang dilakukan oleh Industri 

Seruling Etan sebagai berikut: 

1. Product (produk) secara Islam pada Industri Seruling Etan menggunakan 

bahan yang bagus sehingga kualitas produk terjaga, tidak ada unsur campuran 

sehingga konsumen tidak merasa dibohongi. Industri membuat dengan apa 

adanya seperti yang diminta oleh pemesan. Sisa-sisa produksi terbuang aman 

karena dibakar, jadi tidak mengganggu lingkungan. akan tetapi Industri 

Seruling Etan belum mempunyai terkait izin usaha, HKI. 

2. Price (harga) secara Islam Industri Seruling Etan membuat harga sesuai 

dengan tingkat kesulitan motif yang dibuat, tidak membuat harga dibawah 

maupun diatas harga pasaran yang dimiliki oleh para pesaingnya, apabila 

konsumen membeli dengan jumlah yang cukup banyak (partai besar) industri 

akan memberikan potongan harga dan memberikan perbedaan harga apabila 

ingin dijual kembali. 



 

 

3. Promotion (promosi) secara Islam tidak berbeda dengan yang strategi 

konvensional, akan tetapi ada penerapan promosi dengan cara yang baik, 

tidak ada unsur pelecehan, penipuan, menggunakan wanita sebagai objek 

iklan, berlaku adil terhadap semua konsumen dan tidak menjelekan atau 

membedakan konsumen yang berbeda suku, agama, dan ras. 

4. Place (tempat atau distribusi) Industri Seruling Etan dari pemilihan tempat 

produksi di rumah sendiri, karena tempat yang telah memadai, strategis serta 

dekat dengan masyarakat sehingga secara tidak langsung industri ini dapat 

membuka lowongan pekerjaan, sedangkan dalam distribusi yang dilakukan 

ada dua acara, yaitu distribusi langsung yaitu konsumen datang langsung ke 

tempat industri dan distribusi tidak langsung dengan menggunakan jasa 

pengantar barang. Akan tetapi apabila ada kendala faktor alam seperti hujan, 

pengiriman tertunda akan segera mungkin menghubungi kepada konsumen. 

5. People (manusia) secara Islam, Industri Seruling Etan dalam menjalankan 

bisnis selalu berusaha bertanggung jawab, jujur, menjaga kepercayaan 

konsumen, partner, karyawan dan masyarakat. Manusia berperan penting 

dalam kegiatan berbisnis. Apabila menjaga kualitas produk dan bertanggung 

jawab atas semua yang dihasilkan maka kenyaman dan kepercayaan 

konsumen akan terjaga, sehingga konsumen akan menjadi pelanggan pada 

Industri Seruling Etan. 

6. Process (proses) secara Islam pada Industri Seruling Etan dari segi produksi 

sangat teratur mulai dari proses persiapan membatik sampai kegiatan packing. 

Selalau melayani konsumen yang datang dengan ramah-tamah, semua 



 

 

karyawan bekerja tanpa adanya perbedaan. Konsumen bebas dalam 

mengkritik, memberikan masukan dan juga terbuka dengan masyarakat yang 

ingin sekedar belajar mengenai Batik Pring Sedapur. 

7. Phisycal evidence (bukti fisik) secara Islam pada Industri Seruling Etan yaitu 

dengan melakukan aktivitas produksi dirumah sendiri, karena rumah memiliki 

fasilitas yang memadai. Fasilitas-fasilitas yang ada meliputi arena parkir, 

tempat istirahat karyawan, foto keluarga, pahlawan, wayang, kaligrafi dan 

kain batik hasil yang sudah siap didistribusikan. Dalam bukti fisik lainya 

seperti tempat ibadah hanya tersedia ruang kecil khusus untuk karyawan 

sehingga untuk konsumen atau tamu yang ingin beribadah harus mencari 

masjid atau mushola diluar tempat Industri Seruling Etan. Industri belum 

sepenuhnya memiliki bukti fisik terkait laporan keungan, laporan legalitas, 

seragam karyawan, dan kartu nama. 

8. Promise (sabar) Industri Seruling Etan selalu menjaga janji yang diberikan 

kepada para konsumen, selalu menjaga tanggung jawab karena kepercayaan 

konsumen hal utama bagi Industri Seruling Etan. Sebuah janji harus selalu 

dipegang, dijaga, dan dihormati oleh seorang pebisnis, dengan menjaga hal 

itu dapat mempererat hubungan antara produsen dengan konsumen. 

9. Patience (kesabaran) pada Industri Seruling Etan dengan menjalankan bisnis 

menerapkan sifat sabar. Karena dengan kesabaran semua hal menjadi tenang 

dan semua hal akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selalu sabar 

dalam mendengarkan keluhan para konsumen, sabar melayani permintaan 



 

 

pelanggan dan sabar menyampaikan informasi spesifikasi produk. Kesabaran 

dalam bisnis memang harus diterapkan, sabar adalah kunci kesuksesan. 

10. Customer centrism (berorientasi pelanggan) secara Islam pada Industri 

seruling Etan dengan menerapkan berorientasi kepada konsomen, menginggat 

pelanggan sebagai titik fokus dari pemasaran, berusaha untuk melakukan 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menciptakan produk yang 

berkualitas bagus untuk menghindari ketidakpuasaan kepada pelanggan. 

Menjual dengan pertimbangan harga keuntungan yang sesuai dengan biaya-

biaya yang digunakan dan sesuai tingkat kesulitanya. 

Dengan dilaksanakan penelitian di Industri Seruling Etan Desa 

Sidomukti Kabupaten Magetan dapat diketahui dalam analisis Islamic marketing 

mix secara garis besar sudah bagus sesuai dengan teori, akan tetapi belum 

maksimal karena ada sebagian unsur yang tidak dipenuhi seperti bukti fisik 

legalitas (HKI, SIUP), laporan keuangan, kartu nama, seragam karyawan. Dan 

juga belum terpenuhi bukti fisik arsitektur bangunan dan fasilitas ibadah untuk 

para konsumen atau para tamu yang datang. 

 

B. Saran  

Dengan selesainya penelitian yang dilakukan di Industri Seruling Etan di 

Desa Sidomukti Kabupaten Magetan, maka peneliti memberikan saran sebagai 

bahan pertimbangan antara lain: 

1. Bagi pihak Industri Seruling Etan, untuk selalu meningkatkan produk batik 

yang dihasilkan dan menjaga kelestarian budaya Indonesia, segera mengurus 



 

 

terkait bukti fisik-fisik yang sangat penting seperti legalitas, HKI, SIUP 

segera mengurusinya. Membeuat laporan keuangan, laporan produk-produk 

secara rinci karena itu sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, 

membuat alternatif batik cap apabila ada konsumen yang ingin memesan cap, 

dan membuat inovasi batik Pring Sedapur dibuat secara modern mengikuti 

perkembangan zaman. 

2. Dalam promosi pihak Industri Seruling Etan disarankan tidak hanya dengan 

cara tradisional saja, seharusnya bisa mengkuti perkembangan zaman, 

menggunakan promosi dengan media sosial misalnya melalui facebook, 

Instagram, whatsapp, line, radio, dan televisi, karena diera milineal sekarang 

sangat berpengaruh dan mempermudah untuk mempromosikan produknya. 

3. Membuat kerjasama atau perjanjian dengan pihak lainya seperti hotel, toko, 

kantor-kantor pemerintahan, dan fasiltas umum di wilayah kabupaten 

Magetan untuk membuat seperti display atau gallery di lobi atau ruangan 

resepsionis. 

4. Berperan aktif untuk kerjasama dengan Pemkab Magetan khususnya dinas 

pariwisata dalam megenalkan produk batik agar lebih dikenal luas dan 

menjaga warisan budaya Indonesia. 

5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi peneliti selanjutnya. 
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