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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Analisis Strategi Pemasaran 

1. Definisi Analisis 

Menurut bahasa Yunani Kuno, analisis atau analisa berasal dari “analusis” 

yang artinya melepaskan. Sedangkan analisis menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab 

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).3 

Menurut Komaruddin,  pengertian analisis adalah aktivitas berfikir untuk 

menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat 

mengenal tanda-tanda komponen, dan fungsi dari setiap komponen dalam satu 

keseluruhan yang terpadu.  

Menurut Wiradi, arti analisis adalah kegiatan yang memilah, mengurai, dan 

membedakan sesuatu yang kemudian di golongkan dan dikelompokkan menurut 

kriteria tertentu, yang kemudian dicari makna serta kaitannya masing-masing.4 

Kesimpulannya adalah, Analisis merupakan kegiatan untuk mendapatkan 

sesuatu yang bersifat umum menjadi khusus setelah dilakukan kegiatan 

                                                           
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada 12 Maret 2019 dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id 
4 Pengertian Analisis Adalah, diakses pada 12 Maret 2019 dari 

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html 



13 
 

 
 

pengelompokkan, penguraian, dan membedakan sesuatu yang saling berkaitan satu 

sama lain. 

2. Definisi Strategi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah ilmu dan 

seni menggunakan sumber daya bangsa (-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan 

tertentu dalam perang dan damai.5 

Strategi menurut Siagaan6 adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang 

mendasar, yang dibuat oleh orang-orang yang berada di puncak organisasi dan 

diterapkan oleh semua jajaran yang berada di dalam sebuah organisasi guna 

tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. 

Menurut Robinson 7 , strategi adalah rencana dari perusahaan, yang 

menggambarkan kesadaran perusahaan tentang kapan, dimana, dan bagaimana 

perusahan tersebut harus bersaing dalam menghadapi pesaing bisnisnya dengan 

tujuan serta maksud tertentu. 

Strategi memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang 

dan kondisi suatu keadaan. Pada zaman dahulu, kata strategi selalu identik terhadap 

peperangan. Sebab dahulu terjadi perebutan wilayah dan kekuasaan yang 

menyebabakan pecahnya peperangan sehingga diperlukan strategi untuk mencapai 

tujuan, yaitu menang.  

                                                           
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada 12 Maret 2019 dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id 
6 20 Pengertian Strategi Menurut Pendapat Para Ahli Terlengkap, diakses pada 19 Juli 2019 dari 

https://bit.ly/2JKbUfl 
7 Ibid 
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Pada dasarnya strategi digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pada era industri seperti sekarang, perusahaan menggunakan strategi 

untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuannya agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian dan terus meraih keuntungan. 

3. Definisi Pemasaran 

Pemasaran atau marketing adalah proses identifikasi untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial. Inti dari pemasaran ialah kebutuhan. Salah satu 

definisi yang singkat namun tepat dari pemasaran adalah “memenuhi kebutuhan 

dengan cara yang menguntungkan”. 8  Disitulah peran dari marketing dimana 

kebutuhan manusia dapat terpenuhi, dan yang memenuhi kebutuhan tersebut 

mendapatkan keuntungan.  

Menurut American Marketing Association (AMA)9, pemasaran adalah suatu 

fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, 

dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntngkan organisasi dan pemangku kepentingannya. 

Dapat disimpulkan jika pemasaran adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan 

antara produsen dengan konsumen yang sama-sama menguntungkan dua belah pihak 

yang melakukan transaksi. Manusia selalu akan ada kebutuhan akan barang atau pun 

jasa. Namun tujuan dari pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, 

agar dapat memahami pelanggan dengan baik sehingga produk mau pun jasa bisa 

                                                           
8 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 

hlm: 5-6. 
9  Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan, Mulai dari Produk ke Pelanggan ke Human 

Spirit (Marketing 3.0), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm: 20. 
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sesuai dengan kebutuhan manusia. Idealnya, pemasaran harus menghasilkan 

pelanggan yang siap untuk membeli. Dengan demikian, harus dipastikan bahwa 

pemenuhan dari kebutuhan akan barang atau jasa tersebut wajib tersedia. 

4. Tujuan Analisis Strategi Pemasaran 

Melakukan analisis terhadap strategi pemasaran agar pelaku bisnis bisa 

menggapai target yang telah ditetapkan. Pada dunia bisnis, target merupakan hal yang 

penting. Ibarat dalam permainan sepakbola, setiap tim yang memainkannya pasti 

menargetkan kemenangan. Begitu pula dengan dunia bisnis. Setiap perusahaan 

menjalankan roda bisnisnya demi mengejar target tersebut. Dalam upaya mengejar 

target yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan analisis-analisis strategi.  

Dalam dunia bisnis, ada yang namanya strategi pemasaran. Perencanaan 

dalam strategi pemasaran terdiri dari keputusan-keputusan yang diambil mengenai 

pemakaian faktor-faktor pemasaran yang telah ditentukan. Sasaran harus ditentukan 

sejak awal. Apabila sasaran belum ditentukan dengan jelas, maka tidak akan berguna 

diciptakan perencanaan. Ibaratnya seperti melakukan perjalanan, namun belum 

mempunyai titik tujuan. Maka dari itu langkah paling awal untuk menjalankan  

perencanaan strategi pemasaran ialah dengan menetapkan pemasaran. 10   Hali ini 

dilakukan  dengan analisis-analisis yang tajam. 

Agar bermanfaat, sasaran-sasaran tersebut harus spesifik, dan harus 

menentukan tolak ukur. Jadi, apabila tujuannya hanya untuk memaksimumkan laba, 

                                                           
10 Stewarth H. Rewoldt, James D. Scott, Martin R. Warshaw, Perencanaan dan Strategi Pemasaran, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1973), hlm: 18-20. 
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maka itu dianggap bukan sebagai tolak ukur alias tidak masuk dalam kriteteria 

sasaran. Karena kata maksimum itu tidak spesifik. Pertumbuhan bukanlah suatu 

tujuan yang memiliki makna sebelum pertumbuhan itu dinyatakan dalam suatu 

tingkatan tertentu: tercapai atau tidak tercapai. Cara yang paling umum untuk 

menyatakan tujuan strategi pemasaran adalah: 

1) Volume Penjualan yang dinyatakan dalam nilai uang atau unit; 

2) Porsi pasar (market share) yang dinyatakan dalam persentase laba dari 

total pasar untuk suatu produk atau jasa-jasa; dan 

3) Laba, yang dinyatakan sebagai pengembalian atas investasi. 

Pada intinya, rencana pemasaran adalah metode strategi. Keputusan-

keputusan ini diambil berdasarkan cara dan besarnya pemakaian masing-masing 

faktor strategi pemasaran yang dapat dikendalikan, dan bagaimana faktor-faktor ini 

digabungkan bersama ke dalam suatu soal strategi. Pada dasarnya, semuanya harus 

bersifat spesifik dam harus sesuai dengan jenis dan jumlah dana perusahaan. 

Rencana-rencana haruslah menyesuaikan dengan anggaran dan seringkali dirubah 

agar sesuai dengan batas-batas anggaran yang tersedia. 

5. Fungsi Analisis Strategi Pemasaran 

Fungsi dari analisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah 

untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut, yaitu untuk meningkatkan laba. 
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Dalam merumuskan strategi pemasaran, perusahaan mengatur faktor-faktor yang 

akan mencapai sasaran dari pemasarannya. Faktor-faktor tersebut adalah11: 

1) Produk. 

2) Distribusi.  

3) Harga, dan 

4) Promosi. 

Produk. Pada dunia marketing, produk merupakan salah satu faktor terpenting 

yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dalam banyak hal merupakan alat yang 

sangat efektif baginya. Produk dapat diubah dengan berbagai cara agar sasaran 

pemasaran bisa tercapai bahkan mengalami peningkatan. Produk dapat diubah dari 

segi ukruran, bentuk, warna, varian, dan lain-lain. Perusahaan pada dunia bisni adalah 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Alat dari pemenuhan kebutuhan tersebut yang 

dikenal sebagai produk.  

Distribusi. Perusahaan merencanakan strategi pemasaran memiliki banyak 

pilihan akan kebijaksanaan distribusinya. Perusahaan dapat memilih daerah dimana 

produk tersebut bisa dipasarkan, dan di daerah mana produk tersebut tidak boleh 

dipasarkan. Perusahaan juga memutuskan apakah produknya akan dijual secara 

eceran atau dengan cara grosir. 

Harga. Perusahaan harus menetapkan harga pada produknya. Harga yang 

ditawarkan untuk suatu produk adalah yang dapat dikendalikan dalam batas-batas 

                                                           
11 Ibid, hlm: 55. 
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tertentu. Perusahaan memiliki hak untuk bersaing dalam harga dan menetapkan 

harganya lebih rendah atau lebih mahal daripada pesaingnya.  Sebaliknya, perusahaan 

juga dapat meraih citra kualitas yang tinggi serta meningkatkan citra ini dengan 

kebijaksanaan harga yang lebih tinggi.  

Promosi. Dalam dunia bisnis, promosi merupakan hal yang sangat penting. 

Agar produk yang dibuat oleh perusahaan dapat sampai ke konsumen, maka perlu 

dilakukan promosi. Perusahaan dapat memilih alat-alat promosi yang digunakan 

untuk produknya. Promosi merupakan salah satu media komunikasi antara 

perusahaan dengan konsumennya. Agar sampai kepada konsumen, perusahaan dapat 

memilih berbagai macam media untuk melakukan promosi. Misalnya televise, radio, 

majalah, suat kabar, dan media lainnya. 

Pada intinya, fungsi dari analisis strategi penjualan ini ialah agar produk yang 

dijual oleh perusahaan bisa sampai ke masyarakat dan menarik minat konsumen 

untuk membelinya. Kemudian dengan adanya analisis strategi pemasaran, maka 

perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki berupa waktu, 

usaha, pekerja dan dana secara efisien dan efektif.  

B. Meningkatkan Penjualan 

1. Definisi Meningkatkan Penjualan 

Secara bahasa, meningkatkan merupakan kata kerja yang berarti menaikkan, 

baik itu derajat, taraf, dan sebagainya. Meningkatkan berarti terjadi pergerakan 

vertikal ke atas pada objek yang mengalami peningkatan.  
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Robert Louis Stevenson pernah berkata, “semua orang hidup dengan menjual 

sesuatu”. 12  Sementara pengertian penjualan itu sendiri adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan rencna-rencana strategis yang mengarah kepada usaha untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen serta keinginan dari pembeli guna mendapatkan 

hasil dari penjualan tersebut yaitu laba. Menurut Reeve, Warren dan Duchac, 

penjualan adalah jumlah total (harga) yang dikenakan kepada pelanggan untuk barang 

dagangan yang dijual, termasuk di dalamnya pada barang yang dijual tunai maupun 

kredit. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatkan penjualan adalah tujuan 

dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan 

konsumen terhadap produk yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut sehingga  

perusahaan mengalami keuntungan atau laba karena penjualannya meningkat. 

2. Langkah-langkah Meningkatkan Penjualan 

Dalam dunia bisnis, terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan perusahaan 

untuk meningkatkan penjualannya. Berikut adalah langkah-langkah perusahaan 

dalam meningkatkan penjualannya: 

1) Membuat Pelanggan Bahagia dengan Produk dari Perusahaan 

Langkah ini merupakan langkah yang paling pertama. Pastikan mood 

pelanggan berada dalam kondisi yang bagus untuk membeli produk dari 

perusahaan. Ciptakan suasana yang menyenangkan sehingga konsumen dapat 

menikmati produk dari perusahaan dalam keadaan yang bahagia. 

                                                           
12 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), 

hlm: 182. 
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2) Fokus pada Kualitas Produk 

Untuk meningkatkan penjualan, yang perlu dilakukan yaitu mengedepankan 

kualitas dari produk sebelum membahas soal harga. Pada umumnya, 

konsumen akan selalu menanyakan harga terlebih dahulu. Namun ada 

kualitas, ada harga. Jadi kualitas dari produk yang dipasarkan oleh perusahaan 

harus sesuai dengan harga yang dijual.  Pastikan kualitas produk terjaga 

sehingga konsumen rela membayar untuk kualitas yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

3) Meningkatkan Jumlah Pesanan (Upselling) 

Upselling adalah cara terbaik dalam meningkatkan penjualan. Upselling 

sendiri adalah meningkatkan jumlah produk yang dijual sehingga pelanggan 

tertarik untuk kembali membeli produk tersebut walau pun sudah pernah 

membeli sebelumnya.  

4) Memberlakukan Promo dengan  Batasan Waktu 

Pada umumnya, setiap perusahaan melakukan hal ini untuk menarik minat 

pelanggan. Memberikan diskon dalam waktu yang singkat terbukti cukup 

untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Pelanggan pasti sangat tertarik 

dengan harga diskon yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan harus 

mencari waktu-waktu tertentu yang tepat untuk memberikan diskon tersebut. 

5) Melakukan Komunikasi After-sales kepada Pelanggan 

Melakukan komunikasi kepada pelanggan adalah hal yang sangat penting 

dalam dunia bisnis. Menjalin hubungan dengan pelanggan agar tetap bisa 

menjaga komunikasi setelah membeli produk dari perusahaan. Tujuannya 
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untuk menjaga nilai loyalitas pelanggan tersebut kepada perusahaan, serta 

menciptakan suasana keakraban. Perusahaan juga harus terus memberikan 

informasi terbaru mengenai produk dengan terus melakukan follow-up kepada 

pelanggan. Maka dari itu perusahaan tidak boleh begitu saja meninggalkan 

pelanggannya, melainkan seharusnya terus menjaga komunikasi dengan 

pelanggan, baik itu melalui email, telpon, dan alat komunikasi lainnya. 

C. Perspektif Ekonomi Syariah 

Dalam Islam, penganutnya diwajibkan untuk memeluk agama tersebut secara 

kaffah. Artinya tidak boleh menjalankan syariat Islam secara setengah-setengah. 

Allah swt. berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 208: 

يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي
َ
ِم السِّلْ  َيا أ

 ِإنَُّه َلُكْم َعُدو    َكافًَّة َوَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواتِ الشَّْيَطانِ 

(802) ُمِبين    

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam 

secara menyeluruh! Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sunguh, 

setan itu adalah musuh kalian yang nyata.”  

Ayat tersebut mengajarkan bahwa di Islam, kita harus benar-benar 

menjalankan perintah dari Allah swt. serta menjauhi seluruh laranganNya. Tidak 

boleh mengambil secara setengah-setengah ajaran dari Islam yang kemudian 

diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.  

Begitu pun dalam masalah muamalah. Muamalah adalah hubungan antara 

sesame manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia 
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lainnya. Dalam Islam pun begitu mengatur tata cara berhubungan antar sesama 

makhluk hidup. Termasuk dalam kegiatan berekonomi. Islam memiliki caranya 

sendiri dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini dikenal sebagai “Ekonomi 

Syariah”.  

Ekonomi Syariah adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi yang 

setiap permasalahannya diselesaikan atau dipraktikkan dengan cara-cara yang islami. 

Yakni berdasarkan pada Al-Quran serta Hadits. Landasan hukumnya jelas, Al-Quran 

dan Hadits maka konsep dan prinsipnya bersifat tetap (tidak berubah kapan pun dan 

dimana pun). 

Kegiatan bisnis zaman sekarang terlalu fokus pada profit saja. Entah itu 

dilakukan secara benar atau tidak, prinsipnya yang penting untung. Padahal dalam 

berbisnis ada etika dan norma-norma yang harus diperhatikan. Islam telah 

mengajarkan mengenai etika dan cara berbisnis yang benar. Sehingga perlu ditinjau 

kembali mengenai kegiatan suatu perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya 

apakah telah sesuai menurut perspektif ekonomi syariah.  

Allah swt. berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 198: 

ن َتْبَتُغو۟ا فَ 
َ
   ْضًل مِِّن رَّبُِِّكمْ َلْيسَ َعَلْيُكْم ُجَناح  أ

َفْضُتم مِِّْن َعَرفَٰتٍ َفٱْذُكُرو۟ا 
َ
 للََّه ِعنَد ٱْلَمشَْعرِ ٱَفِإَذٓا أ

ُكْم َوِإن كُ  نُتم مِِّن ََْبِلِه  ٱْلَحَراِم ۖ َوٱْذُكُروُه َكَما َهَدىَٰ

(892) َلِمَن ٱلضَّٓالِِّينَ    
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Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki  hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada 

Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) nama Allah 

sebagaimana ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu 

benar-benar termasuk orang yang sesat.” 

Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa boleh saja melakukan kegiatan 

bisnis (perniagaan), namun perlu juga disandingkan dengan mengingat Allah swt. 

Sebab, dengan mengingat Allah swt. serta mematuhi perintahNya dalam segala hal, 

termasuk dalam bidang ekonomi, maka kegiatan bisnis yang dilakukan dianggap 

benar sesuai dengan konteks Ekonomi Syariah. 

Di dalam Ekonomi Syariah, ada beberapa hal yang dianggap melanggar 

syariah apabila dilakukan. Beberapa hal tersebut adalah: 

1) Riba 

Riba adalah tambahan dari pokok atau modal yang dilakukan secara bathil.13 

Riba jelas diharamkan oleh Allah swt. berdasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 275.  

Dalam sebuah hadits, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada bab Musnad 

Sa’id bin Zaid no. 1564), dari Sa’id bin Zaid dari Nabi shallahu’alaihi wasallam, 

beliau bersabda: “Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan 

seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinkan oleh Ar Rahman, 

barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya surga.”  

                                                           
13 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm: 57. 
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Bisa disimpulkan bahwa setiap kegiatan bisnis yang terdapat unsur riba di 

dalamnya, maka kegiatan tersebut dianggap melenceng dari syariat islam. Sehingga 

setiap pelaku bisnis harus meninggalkan segala bentuk riba. Karena pelaku riba pasti 

akan diazab oleh Allah swt. 

Rasulullah saw bersabda, “Tidaklah Nampak pada suatu kaum riba dan 

perzinaan melainkan mereka telah menghalalkan baginya mendapatkan siksa dari 

Allah Azza wa Jalla.” (HR. Ahmad, Musnad Ibn Mas’ud, no. 3168) 

2) Mayshir 

Mayshir adalah kegiatan yang mengandung unsur mengundi nasib alias 

perjudian. Allah swt. melarang hamba-Nya untuk melakukan perjudian dijelaskan 

pada surah Al-Maidah ayat 90. 

Berjudi merupakan tindakan yang merugikan karena apabila menang, maka 

hasil dari kemenangan itu merupakan harta yang haram. Sebaliknya apabila kalah, 

maka hasil dari kekalahan itu adalah kerugian harta. Dalam sebuah hadits, disebutkan 

bahwa Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: 

“Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ’Demi Latta dan Uzza, maka 

hendaklah dia berkata, Laa ilaha illa Allah. Dan barang siapa yang berkata kepada 

kawannya, mari aku ajak kamu berjudi, maka hendaklah ia bershodaqoh.” (HR. 

Bukhari no. 4860) 

Dapat diambil kesimpulan bahwa, harta yang dimiliki oleh seseorang lebih 

baik digunakan untuk bersedakah daripada berjudi. Karena sesungguhnya cara yang 

paling mulia untuk melipatgandakan harta ialah dengan cara bersedekah. Sehingga 
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kegiatan bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan harus mengedepankan unsur 

tolong menolong dan menjauhi unsur perjudian.  

3) Gharar 

Gharar adalah kegiatan bisnis yang mengandung unsur ketidakjelasn dan 

penipuan. Gharar dilarang oleh Allah swt. berdasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 

188. 

Jual beli Gharar adalah transaksi yang barangnya tidak ada atau dilakukan 

dengan cara menipu. Misalnya seperti menjual anak kambing yang belum lahir. Atau 

menjual buah pada pohon yang belum berbuah. Hal itu tidak boleh dilakukan 

menurut ajaran Islam. Menurut Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, Rasulullah saw. 

bersabda: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli al-hashah 

(lempar batu), dan jual beli gharar.” (HR. Muslim) 

Maka dari itu, pelaku bisnis tidak boleh melakukan transaksi yang 

mengandung unsur penipuan serta ketidakjelasan akan produk yang dijual. Karena 

larangannya sangat tegas. Sehingga apabila dilakukan, maka pelaku bisnis tersebut 

telah melanggar ketentuan syariat islam. 

4) Jahalah 

Jahalah merupakan kegiatan bisnis yang mengandung unsur kesamaran. 

Kesamaran yang dimaksud ialah pelaku bisnis tidak transparan tentang segala sesuatu 

mengenai produknya. Hal ini tidak boleh dilakukan karena sangat merugikan 

konsumen. Ibaratnya, konsumen seakan-akan membeli kucing dalam karung. 

Dalam kaidah fiqih, disebutkan bahwa segala jenis transaksi muamalah yang 

menjadikan gharar atau jahalah sebagai tujuan utama dalam transaksi tersebut, maka 
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statusnya batal. Kegiatan muamalah yang mengandung unsur jahalah sangat dilarang 

karena sangat mendzolimi pembeli dan tentu saja hanya menguntungkan bagi pihak 

penjual. Hal ini sangat bertentangan dengan syariat islam. 


