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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

konsep Islam telah jelas menerangkannya pada beberapa ayat dalam al-

Quran. Diantaranya: (70). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,(71). Niscaya 

Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu 

dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka 

Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.Ayat diatas 

dimaknai bahwa dalam hal menyampaikan berbagai informasi haruslah 

benar dan dengan komunikasi yang baik. 

 

PERSEMBAHAN 

 

 Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan doa dan 

material 

 Teman – teman seperjuangan FE UNISSULA 15 
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Abstract 

 

This study aims to determine  effect of market sensing capability, brand 

management capability to marketing performance and also want to know effect 

when added marketing communication strategy  base of Islam. review 4 variables 

of marketing sensing capability, brand management capability as a variable 

independent and intervening variables is marketing communication strategy base 

of Islam with course marketing peformence as dependent variable. with sample 

population of UMKM Muslim fashion in jawa tengah with respondent is labor less 

than 100 people with turnover average IDR 200 million and also with method of 

data analysis using SPSS. 

Keywords : Market Sensing Capability, market brand management, Marketing 

communication Strategy basic Islamic , Marketing Performance 
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Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan penginderaan 

pasar, kemampuan manajemen merek terhadap kinerja pemasaran dan juga ingin 

mengetahui pengaruh ketika ditambahkan basis strategi komunikasi pemasaran 

Islam. mengkaji 4 variabel kapabilitas penginderaan pemasaran, kapabilitas 

manajemen merek sebagai variabel independen dan variabel intervening adalah 

basis strategi komunikasi pemasaran Islam dengan peformence pemasaran saja 

sebagai variabel dependen. dengan sampel populasi busana muslim UMKM di 

Jawa Tengah dengan responden adalah tenaga kerja kurang dari 100 orang 

dengan omzet rata-rata Rp200 juta dan juga dengan metode analisis data 

menggunakan SPSS. 

Kata kunci : kapabilitas pengindaraan pasar, brand manajemen kapabiltitas, 

strategi komunikasi pemasaran basis islamik. 
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INTISARI 
 

Industri fashion di Indonesia setiap tahunnya terus berkembang 

secara pesat, tidak hanya di pasar dalam negeri para pelaku bisnis fashion 

juga mulai merambah ke pasar internasional. Akan tetapi permasalahan 

utama yang menjadikan para pelaku bisnis busana muslim kurang 

berkembang yaitu pemasaran. Oleh karena itu perlunya meningkatkan 

kinerja pemasaran yang optimal. Peningkatan kinerja pemasaran dapat 

dipicu melalui kemampuan penginderaan pasar yang baik. Selain itu, 

diperlukan juga menjalin pengelolan brand yang berkapaiblitas. dan era 

informasi ini komunikasi bisa dijadiakn sebagai strategi dalam pemasaran. 

Komunikasi pemasaran mempunyai peran penting dalam pemasaran 

produk, komunikasi pemasaran memiliki kemampuan untuk menarik minat 

semua orang yang menjadi target pasar tergerak untuk melakukan 

pembelian. Dengan strategi komunikasi pemasaran yang planning dengan 

baik mencakup teknik dalam menerapkan media komunikasi yang tepat 

maka informasi dan pengaruh dalam pencapaian melalui strategi 

komunikasi akan tercapai sesuai perusahaan inginkan. 

marketing komunikasi strategi basis islam yaitu Komunikasi 

dikatakan sebagai lem yang menyatukan sebuah saluran distribusi antar-

organisasi dan strategy communiation yang diterapkan pun Menghungkan 

pengaruh pada bisnis Islam dalam strategi komunikasi yang islami, yang 

merberikan definisi yang tentunya tidak jauh berbeda yang tentunya di 

sarankan oleh islam. 
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Jumlah populasi yang digunakan dalam riset ini yaitu UMKM busana 

muslim baik karyawan yang mengabdi lama untuk UMKM maupun 

pemilik UMKM itu sendiri di Jawa Tengah yang jumlahnya sangat banyak 

dan riset tidak bisa mencakup seluruhnya. Metode pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menggunakan 

karatkteristik tertentu dalam menentukan sampel. Karatkteristik 

responden dalam penelitian ini yaitu pemilik yang berpengalaman 

mengelola bisnis busana muslim minimal 1 tahun. Jumlah sampel yaitu 

100 responden. 

Teknik analisis menggunakan uji regresi dalam sebuah aplikasi 

SPSS 23. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh 

posistif dan siginifikan tentunya  antara market sensing capability terhadap 

marketing communication strategy basic islamic dan marketing 

performance. Kemudian brand management capabilty berpengaruh 

signifikan terdahap variabel marketing communication strategy dan 

marketing performance. Selanjutnya marketing communication startegy 

juga terbukti meningkatkan marekting performance dalam memediasi 

variabel market sensing capability dan brand management capbilty 

terhadap marketing performance. 

 

 

 


