STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA DAN
MENJAGA LOYALITAS KONSUMEN IKHLAS
KOMPUTER DI BANJARMASIN

SKRIPSI

OLEH
AHMAD BUSYAIRI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA DAN
MENJAGA LOYALITAS KONSUMEN IKHLAS
KOMPUTER DI BANJARMASIN

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ekonomi

Oleh:
Ahmad Busyairi
NIM. 1401150185

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

ABSTRAK
Ahmad Busyairi. 2021. Strategi Pengembangan Usaha dan Menjaga Loyalitas
Konsumen . Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam. Pembimbing: (1) Dr. Mahmud Yusuf, M.Si., (II) Erissa
Nilasari, S.P., M.P.
Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Usaha, Loyalitas Konsumen
Penelitian ini berlatar belakang Toko Ikhlas Komputer di Banjarmasin.
Dimana toko tersebut cukup terbilang terkenal, khususnya dikalangan mahasiswa
UIN Antasari Banjarmasin. Toko ini tergolong toko yang dapat berkembang
dalam waktu singkat, pemasarannya bisa meningkat secara signifikan dengan
menargetkan para mahasiswa Banjarmasin, yaitu merintis sejak tahun 2018
hingga sekarang. Para konsumen disana cukup setia memakai produk dan jasa
yang ditawarkan Toko Ikhlas Komputer. Maka dari sini akan timbul pertanyaan
bagaimana strategi yang digunakan baik dalam pengembangan usaha maupun
menjaga loyalitas konsumen oleh toko Ikhlas Komputer.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi
pengembangan usaha dan menjaga loyalitas konsumen pada Toko Ikhlas
Komputer dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh owner dan
karyawan dalam pengembangan usaha dan menjaga loyalitas konsumen.
Penelitian ini merupakan penilitian lapangan (field research), dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Toko Ikhlas
Komputer Banjarmasin. Data yang dikumpulkan merupakan hasil dari wawancara
kepada karyawan dan owner, dan dari sumber studi dokumen yang selanjutnya
dianalisis dan dijabarkan secara sistemasis menggunakan analisis deskriptif
kualitatif.
Hasil temuan dari penelitian ini antara lain bahwa, pertama, strategi
pengembangan usaha Toko Ikhlas Komputer adalah pengembangan pasar dari sisi
jasa dan sistem pemasaran, sedangkan strategi yang digunakan dalam menjaga
loyalitas konsumen adalah dengan menawarkan fasilitas gratis seperti konsultasi
gratis atau tanya jawab terkait jasa, dan juga menawarkan member card kepada
konsumen. Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi karyawan dan owner Ikhlas
Komputer yaitu, persaingan yang semakin kompetitif, kesulitan owner menambah
karyawan yang ahli dibidang teknisi, kekurangan karyawan untuk menjalankan
promosi layanan jasa dan produk pada sosial media toko Ikhlas Komputer.

Motto

"Hanya Karena Terlambat Bukan Berarti Kita Gagal"

KATA PERSEMBAHAN
Sebuah karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan usaha, doa dan kekuatan yang
diberikan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Tidak ada ucapan yang lebih indah dan
pantas selain mengucapkan rasa syukur kepada-Nya.

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat kasih sayang dan limpahan rahmatNya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Tidak lupa juga saya
ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah saw.

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang saya cintai dan
saya sayangi. Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti betapa sayang dan
cintanya saya atas semua jasa dan pengorbanan serta kasih sayang yang tak
pernah usai mereka berikan kepada saya. Doa‟mu lah pelapang jalanku untuk
menuju ridho-Nya.

Buat adik-adik saya yang saya sayangi yang selalu jadi penyemangat hidup
disetiap langkah saya, dan seluruh keluarga besar yang menanti selesainya karya
tulis ilmiah ini. terimakasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan

Dan para dosen-dosen S1 FEBI Terimakasih atas bimbingannya selama ini
terutama Bapak Dr.Mahmud Yusuf, MSI dan Ibu Erissa Nilasari, SP., MP selaku
dosen pembimbing, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22
Januari 1988 sebagai berikut:
A. Konsonan Tunggal
Huruf
Nama
Arab

ا

Huruf

Keterangan

Latin
Alif

Tidak

Tidak dilambangkan

dilambangkan

ب

Ba‟

B

Be

ت

Ta‟

T

Te

ث

S\a‟

ṡ

Es (dengan titik di atas)

ج

Jim

J

Je

ح

Ha

ḥ

Ha (dengan titik dibawah)

خ

Kha

Kh

Ka dan Ha

د

Dal

D

De

ذ

Ża

Ż

Zet (dengan titik di atas)

ر

Ra

R

Er

ز

Zai

Z

Zet

س

Sin

S

Es

ش

Syin

Sy

Es dan Ye

ص

Şhad

ṣ

Es (dengan titik di bawah)

ض

Dhad

ḍ

De (dengan titik di bawah)

ط

Ţa

ṭ

Te (dengan titik di bawah)

ظ

Za

ẓ

Zet (dengan titik di bawah)

ع

„Ain

‘

Koma terbalik di atas

غ

Gain

G

Ge

ف

Fa

F

Ef

ق

Qaf

Q

Qi

ك

Kaf

K

Ka

ل

Lam

L

„El

م

Mim

M

„Em

ن

Nun

N

„En

و

Waw

W

We

ه

Ha‟

H

Ha

ء

Hamzah

‘

Apostrof

ى

Ya‟

Y

Ye

B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

—َ——

fatḥah

A

A

—َ——

Kasrah

I

I

—َ——

ḍammah

U

U

 – كزتKataba

 – ٌ ْرْتYażhabu

 – فعمFa„ala

 – ظئمSu'ila

ذكس

Contoh:
– Żukira

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf

Nama

Gabungan Huruf

Nama

…َ… ى

fatḥah dan yā'

Ai

a dan i

…َ… و

fatḥah dan wāu

Au

a dan u

Contoh:
 – كٍْفKaifa

 – ْ ْٕلHaula

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan
Huruf
…َ… ا

Huruf dan

Nama

Tanda

Nama

fatḥah dan alif atau yā'

Ā

a dan garis di atas

…َ… ى

kasrah dan yā'

ῑ

i dan garis di atas

…َ… و

ḍammah dan wāu

Ū

u dan garis di atas

…َ… ى

Contoh:
 – قبلQāla

 – قٍْمQῑla

 – زيىRamā

 – ٌق ْٕلYaqūlu

D. Tā' Marbūṭah
Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua.
1. Tā' Marbūṭah Hidup
Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan
ḍammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Tā' Marbūṭah Mati
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya
adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang ”al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā'
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ْ – ز ْٔضخ اْألRauḍah al-aṭfāl
ْ طف
بل

ْ– ا ْنًدٌُْخ ْانًُ َّٕزحal-Madῑnah al-Munawwarah

Rauḍatul-aṭfāl

al-Madῑnatul-Munawwarah

 – ط ْهح ْخTalḥah

E. Syaddah (Tasydῑd)
Syaddah atau tasydῑd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydῑd. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:
 – زثَُّبRabbanā

 – َ َّصلNazzala

 – ا ْنحجal-Hajju

 – َعىNu„ima

 – ا ْنجسal-Birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu:  ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh
huruf qamariah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf
yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis
terpisah

dari

kata

yang

mengikuti

dan

dihubungkan

dengan

tanda

sambung/hubung.
Contoh:
نسجم
َّ  – اar-rajulu

 – انعٍَّدحas-sayyidatu

َّ ان
ش ًْط

– asy-syamsu

ا ْنقهى

 – ا ْنجدٌْعal-badῑ„u

ا ْنجالل

– al-jalālu

– al-qalamu

G. Hamzah
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:
1) Hamzah di awal:
 – أي ْسدUmirtu

أكم

– Akala

2) Hamzah di tengah:
ٌْٔ  – رأْخرTa'khużūna

ٌْٕ  – رأْكهTa'kulūna

3) Hamzah di akhir:
ش ًْء

– Syai'un

انَُّ ْٕء

– an-Nau'u

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua
cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:
ٍٍْانساشق
َّ ٔإ ٌَّ هللا نٕٓ خٍْس

– Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqῑn
– Wa

innallāha

lahuwa

khairur-

rāziqiῑn
ٌفأ ْٔفٕا ْانكٍْم ٔ ْانًٍْصا

– Fa aufū al-kaila wa al-mῑzāna
– Fa auful-kaila wal- mῑzāna

ثعْى هللا يجْ ساْب ٔي ْسظبْب

– Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

– ٔهلل عهى انَُّبض حج ْانجٍْذ يٍ اظْزطبع إنٍّْ ظج ٍْالاWa lillāhi alā an-nāsi ḥijju al-baiti

manistaṭā„a ilaihi sabῑlā
– Wa lillāhi alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistaṭā„a ilaihi sabῑlā

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
ٔيبيح ًَّد إالَّ زظ ْٕل

– Wa mā Muḥammadun illā rasūlun.

ي ثج َّكخ يجبز اكب
ٍ ٍْ إ ٌَّ أ َّٔل ث
ْ ذ ٔضع نهَُّبض نهَّر

– Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi
lallaẓῑbi Bakkata mubārakan.

ٌي أ َْصل فٍّْ ْانق ْسآ
ْ ش ْٓس زيضبٌ انَّر

– Syahru Ramaḍāna al-laẓῑunzila fῑhi
al-Qur'ānu.

ٍٍْٔنق ْد زأِ ثبْألفق ْانًج

– Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubῑni.

ًٍٍْا ْنح ًْد هلل زة ْانعبن

– Al-ḥamdu lillāhi rabbil-„ālamῑna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak
dipergunakan.
Contoh:
صس يٍ هللا ٔفزْح قسٌْت
ْ َ

– Naṣrum minallāhi wa fatḥun qarῑb

هلل اْأل ْيس جً ٍْعاب

– Lillāhi al-amru jamῑ„an

ٔهللا ثكم ش ًْءٍ عهٍْى

– Wallāhu bikulli syai'in „alῑmun

M. Tajwid
Bagi mereka yang menginnginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari ilmu tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

ثعى هللا انس حًٍ انسحٍى
انحًد هلل زة انعبنًٍٍ انصالحٔانعالو عهى أشسف األَجٍبء ٔ انًسظهٍٍ ظٍدَب
 ايب.ٌٍٔيٕال َب دمحمٔعهى أنّ ٔأصحبثّ أجًعٍٍ ٔيٍ رجعٓى ثإحعبٌ إنى ٌٕو اند
ثعد
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi,
pengatur seluruh makhluk, yang mana setiap jiwa berada dalam genggaman-Nya,
bagi-Nya semua bentuk pujian di dunia dan di akhirat. Ṣhalawat serta salam
semoga senantiasa tercurah untuk Sang pembawa lentera kehidupan, baginda Nabi
Muhammad saw, serta orang-orang bijak yang tak pernah mengenal lelah
memperjuangkan keadilan dan memberi sejumput harapan demi terciptanya
kehidupan yang damai bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.
Rampungnya penulisan skripsi ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari
bantuan segenap pihak, baik dalam bentuk saran, masukan, kritikan dan semangat
kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang
dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:
1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Mujibburahman,
MA.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin
Bapak Dr. H. Sukarni, M.Ag.

3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Ibu Rohana Faridah, SE. MM.
4. Bapak Dr.Mahmud Yusuf, MSI selaku pembimbing satu dan Ibu
Erissa Nilasari, SP., MP selaku pembimbing dua, yang selalu
memberikan masukan terbaik dalam penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh pihak kampus UIN Antasari Banjarmasin.
Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang
berlipat ganda di sisi-Nya
6.

Pihak Toko Ikhlas Komputer, serta semua responden dan informan
yang telah membantu penulis dalam memberikan data yang penulis
perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan pihakpihak yang terkait. Dengan menyadari sifat kekurangan manusia,
maka tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyakc terdapat
kekurangan dab penulis berharap nantinya akan ada yang dapat lebih
menyempurnakan lagi penulisan skripsi ini. Akhirnya, dengan
mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini dapat
bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Aamiin
Banjarmasin, 29 Desember 2021

Ahmad Busyairi
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