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ABSTRAK 
 

 Daya saing dalam kondisi zaman saat ini merupakan tantangan yang 

tidak ringan, tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan bersaing yang baik maka 

produk-produk yang dihasilkan tidak akan mampu bertahan atau bersaing dengan 

usaha-usaha lain. Setiap perusahaan memerlukan strategi pemasaran yang tepat 

bagi usaha yang dijalani, Strategi pemasaran adalah kegiatan perusahaan yang 

komplek dimana didalamnya terdapat variabel-variabel pemasaran yang saling 

berhubungan. strategi pemasaran yang tepat sangat diperlukan untuk menghadapi 

persaingan dalam dunia usahanya guna mencapai tujuannya. Penelitian ini 

dilakukan di BMT EL Mitra Usaha karna bila dibandingkan antar sesama lembaga 

keuangan syariah, BMT EL Mitra Usaha  memiliki prinsip, sistem, dan produk 

yang sama dengan 3 BMT lainnya yang beroperasi di Tanjung Bintang. Akan 

tetapi,  BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang lebih unggul dalam memperoleh 

nasabah,  hal ini menunjukan bahwa ada strategi pemasaran yang 

diimplementasikan BMT ini secara tepat sasaran.  

Rumusan Masalah dalam penelitian ini  adalah Bagaimana strategi 

pemasaran di BMT EL Mitra Usaha dalam meningkatkan keunggulan kompetitif. 

dan Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan strategi 

pemasaran di BMT EL Mitra Usaha. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk  mengetahui strategi pemasaran di BMT EL Mitra Usaha dalam 

meningkatkan keunggulan kompetitif dan untuk mengetahui bagaimana 

pandangan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan  strategi pemasaran di BMT 

EL Mitra Usaha.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field rasearch), bersifat 

deskriptif,  data primer digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada 

manager BMT EL Mitra Usaha  sedangkan untuk mengukur efektifitas etika 

bisnis Islam  terhadap pelaksanan strategi pemasaran yang dilakukan BMT 

peneliti menggunakan populasi 792 dan di ambil sampel sebanyak 80  nasabah 

sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, angket, studi dokumentasi. Pengolahan data  di lakukan 

melalui Editing, Organizing, Analyzing, analisis di lakukan secara kualitatif. 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa BMT EL Mitra menerapkan 

beberapa strategi pada bauran pemasaran produk, harga, tempat, dan promosi. 

Strategi pemasaran pada produk ditunjukan dengan adanya produk unggulan yang 

berprinsip Wadi‟ah dan Mudharabah seperti Tamara, Tadika, Taqura,  dan Tajaka. 

Strategi tempat dilakukan dengan pemilihan lokasi yang terjangkau bagi nasabah 

dan calon nasabah. Sementara, strategi promosi yang dilakukan adalah periklanan 

seperti penyebaran brosur, publisitas seperti bakti sosial, pelayanan  sistem jemput 

bola, personal selling seperti hubungan kemasyaratan khususnya dalam hal 

pelayanan kepada nasabah, promosi penjualan seperti pemberian hadiah atau 



cenderamata. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa semua strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh BMT EL Mitra Usaha sudah sesuai dengan etika 

bisnis Islam, karna dalam setiap prosesnya dilakukan  sesuai dengan prinsip  etika 

bisnis Islam yaitu menjual barang yang baik mutunya, tidak mengunakan sumpah 

(al-qasm), longgar dan bermurah hati (tasahuh dan tarrahum), membangun 

hubungan yang baik antar kolega, dan menetapkan harga dengan trasparan.  
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MOTTO 

 

َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ َٕ   ٱنَِّزٚ ْا أَۡي َٰٕٓ َُُكى ثِ َءاَيُُْٕا ََل رَۡأُكهُ ۡٛ ِطمِ نَُكى ثَ َشحً َػٍ  ٱۡنجَ  ٌَ رَِج  َٰٓ أٌَ رَُكٕ إَِلَّ

 ٌَّ ْا أََفَُغُكۡىۚۡ إِ َٰٕٓ ََل رَۡقزُهُ َٔ ُُكۡىۚۡ  َ رََشاٖض يِّ ب  ٱّللَّ ًٗ ٌَ ثُِكۡى َسِحٛ   ٢َٕكب

Artinya” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” . (Qs. Anissa:29).
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung, 2005, h. 35 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul skripsi 

ini yang berjudul “STRATEGI PEMASARAN BMT DALAM 

MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DALAM 

PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Di BMT El Mitra Usaha  

Tanjung Bintang Lampung Selatan)” terlebih dahulu penulis akan jelaskan 

pengertian judul. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti 

beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. 

1. Strategi Pemasaran 

Menurut  Kamus Umum Bahasa Indonesia, Strategi adalah ilmu 

siasat perang atau akal tipu (Tipu Muslihat) untuk mencapai suatu maksud 

tertentu.
2
 Jadi, strategi mengandung pengertian sebagai cara yang 

ditempuh dalam rangka menawarkan dan menjual produk barang atau jasa 

kepada masyarakat,  dalam hal ini ialah produk-produk BMT.   

Pemasaran ialah sistem keseluruhan dari sebuah kegiatan usaha 

yang ditunjukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kepada pembeli yang ada.
3
  

                                                           
2
 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesaia. Cet. Balai Pustaka Jakarta   

1983,hal 956 
3
Basu Swastha, Pengantar Bisnis Modern, Edisi ke 3, Liberty ,Yogyakarta,2002,hal 197   



Menurut Philip Kotler pemasaran adalah sebagai suatu proses 

sosial dan managerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan serta 

mempertukaran dan nilai dengan pihak lain.
4
 

Sehingga secara umum pemasaran dapat diartikan sebagai suatu 

proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan 

yang optimal kepada pelanggan. 

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang meneluruh , 

terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan 

tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan 

pemasaran suatu perusahaan.
5
 

2. Baitul Maal Wattamwil (BMT) 

Baitul Maal Wattamwil (BMT) ialah lembaga keuangan mikro 

yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan 

bisnis usaha mikro.
6
  

BMT juga bisa di artikan juga sebagai tempat usaha mandiri 

terpadu, dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan 

inventasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha  

kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan dan kegiatan. 

                                                           
4
Kasmir, Pemasaran Bank , Edisi 1, Prenada Media, Jakarta 2004  

5
 Sofjan Assauri. Manajemen pemasaran. Rajawali Pers¸ 2011, hal 168  

6
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Garafika, Jakarta, 2000, hal 114 



 

 

 

3. BMT EL Mitra Usaha 

BMT EL Mitra Usaha merupakan lembaga keuangan yang berdiri 

pada tahun 2009  yang  Berbadan Hukum: NO.05/BH/X.7/VII?2009 dan 

didukung dengan SDM yang kompeten dibidangnya, BMT EL Mitra 

Usaha telah mendapat kepercayaan khusunya dari masyarakat dan 

berbagai lembaga keuangan syariah di indonesia. 

BMT EL Mitra Usaha memiliki beberapa jenis produk yang 

berkaitan dengan simpanan  dan pembiayaan, diantara jenis produk 

simpanan yang ada pada BMT EL Mitra Usaha adalah simpanan 

masyarakat sejahtera (Tamara), simpanan pendidikan (Tadika), simpanan 

idul fitri (Taduri), simpanan qurban, simpanan berjangka, simpanan haji 

terwujud (Tahajud). Sedangkan produk pembiayaannya Pembiyaan 

Mudhorobah, Pembiyaan Murobahah, Pembiyaan Musyarokah, 

Pembiyaan Ijaroh, Pembiyaan Qordul Hasan, Pembiyaan Mutahiyatu 

Bitamlik.  

4. Keunggulan kompetitif 

Keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang diperoleh melalui 

karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja


yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar 

yang sama. 
7
 

5. Perspektif Etika Bisnis Islam 

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan 

yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi 

(panjang, lebar dan tingginya) sudut pandang, pandangan.
8
 Sedangkan 

pengertian perspektif yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sudut 

pandang atau pandangan seseorang terkait suatu hal atau masalah tertentu. 

Etika bisnis Islam diartikan sebagai pengetahuan tentang cara ideal 

pengaturan dan pengolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas 

yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau social dan 

penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksut dan tujuan kegiatan 

bisnis.
9
 

Berdasarkan penjelasan dan penegasan di atas, maka yang jadi 

pembahasan skripsi ini ialah  strategi pemasaran yang dilakukan di BMT EL 

Mitra Usaha Tanjung Bintang dalam meningkatkan keuanggulan kompetitif yang 

kemudian dianalisis dalam perspektif Etika Bisnis Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

  Alasan memilih judul skripsi ini adalah: 

1. Alasan Objektif  
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 Di dalam dunia bisnis  dibutukan strategi pemasaran yang baik dan 

tepat. strategi pemasaran yang tepat dapat meningkatkan keinginan 

nasabah yang ingin menabung. Salah satunya di BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang, bila dibandingkan antar sesama lembaga keuangan 

syariah, BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang sebetulnya memiliki 

prinsip, sistem, dan produk yang sama dengan 3 BMT lainnya yang 

beroperasi di Tanjung Bintang. Akan tetapi,  BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang lebih unggul dalam memperoleh nasabah,  hal ini 

menunjukan bahwa ada strategi pemasaran yang diimplementasikan 

BMT ini secara tepat sasaran. 

 Maka dari itu peneliti tertarik meneliti permasalah ini dengan 

alasan bahwa letak BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang sangat 

strategis atau mudah di jangkau, pengelolaannya sesuai dengan prinsip 

syariah, terbuka untuk di teliti dan transparan dalam memberikan 

tanggapan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh 

peneliti 

2. Alasan Subjektif 

  Penulis  optimis dapat menyelesaikan penelitian ini, karena 

tersedianya data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang 

di teliti, baik informasi langsung dari perusahaan maupun dari 

perpustakaan serta media lain yang  mudah di dapatkan. Salain itu  

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang 



penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam dengan konsentrasi 

Ekonomi Islam.  

C. Latar Belakang  

Daya saing dalam kondisi zaman saat ini merupakan tantangan yang tidak 

ringan, tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan bersaing yang baik maka 

produk-produk yang dihasilkan tidak akan mampu bertahan atau bersaing dengan 

usaha-usaha lain.  Bisnis merupakan serangkaian peristiwa yang melibatkan 

pelaku bisnis, terkait dengan pemasaran bisnis dalam persaingan yang semakin 

kompetitif, maka Lembaga Keuangan  Syariah tidak bisa lepas dari etika bisnis. 

Etika bisnis dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang benar, maka etika 

diperlukan dalam bisnis yang professional. Pelayanan yang menyenangkan 

diharapkan menarik respon positif pelanggan sehingga pelanggan akan 

memberikan kepercayaannya kepada lembaga keuangan yang bersangkutan. 

Etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah memberikan inspirasi baru dan 

menggugah para tokoh dan pelaku bisnis Islam untuk mengembangkan bisnis 

tersebut sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul. Cara berbisnis 

Rasulullah juga semestinya diterapkan dalam lingkungan perusahaan. Dalam 

dunia bisnis persaingan adalah hal biasa yang harus dihadapi oleh para pebisnis, 

namun dalam bersaing pebisnis juga harus memperhatikan cara dalam berbisnis 

dan sesuai syari‟at Islam.  Al-Qur‟an juga mengatur kegiatan kehidupan atau 

muamalah juga etika perdagangan, penjualan atau pemasaran. Ayat Al-Qur‟an 

yang dipedomani sebagai cara pemasaran adalah QS. Al-Baqarah ayat 16, sebagai 

berikut: 



ئِكَ 
َٰٓ نَ  ْٔ ٍَ  أُ اْ  ٱنَِّزٚ ُٔ هَخَ  ٱۡشزََش هَ  ٖ  ثِ  ٱنضَّ ٍَ  ٱۡنَُٓذ زَِذٚ ۡٓ َيب َكبَُْٕا ُي َٔ َشرُُٓۡى  ب َسثَِحذ رَِّج  ًَ فَ

ٔٙ  

Artinya “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka 

tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat 

petunjuk.”
10

 

Bermunculan berbagai model bisnis yang Islami seperti bank syari‟ah dan 

lembaga keuangan  syari‟ah,  seperti Baitul Maal Wattamwil (BMT), BMT 

merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah. BMT dalam 

operasional usahanya pada dasarnya sama dengan perbankan, yaitu melakukan 

kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk 

pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

sebagai salah satu lembaga keuangan yang relatif baru menimbulkan tantangan 

besar. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu 

tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyartakan adanya harapan untuk 

mencapai sukses dunia dan akhirat juga keterpaduan anatara sisi maal dan tanwil 

(sosial dan bisnis). 

Kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih 

bersama, baik antar pengurus dan pengelolah maupun dengan nasabah. 

Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada 

uluran tanggan atau fasilitas pemerintah tetapi harus berkembang dari  

meningkatkan partisipasi nasabah dan masyarakat, untuk itulah pola 
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pengelolaannya  harus profesional, karena BMT mempunyai visi misi.  Visi 

misinya BMT harus mengarah pada upaya mewujudkan BMT menjadi lembaga 

yang mampu meningkatka kemakmur kehidupan nasabah pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 

Secara konseptual banyak ayat  Al-Quran yang menegaskan tentang 

anjuran kepada seorang muslim untuk mengembangkan ekonominya serta 

bagaimana etika pengembangan ekonomi harus dikembangkan seorang muslim . 

Allah berfirman dalam QS.62 surat AL Jumu‟ah  ayat 10. 

وْا ِِف  هتَِِشُ
 
لَٰوُة فَٱ مصَّ

 
َذا ُقِضيَِت ٱ

ِ
ِ فَإ َّللَّ

 
ِل ٱ بأَتُغوْا ِمن فَضأ

 
ِض َوٱ َرأ ۡلأ

 
ٱ

ِلُحونَ  ََّعلَُُّكأ ثُفأ َ َكِثرٗيا م َّللَّ
 
ُكُروْا ٱ ذأ

 
  ٓٔ َوٱ

Artinya “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntun”.
11 

Segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi tercakup nilai –nilai dasarnya 

dalam Islam, bahkan  lebih dari sekedar nilai-nilai  dasar, seperti kesatuan, 

keseimbangan keadilan, kebebasan dan penanggung jawaban, Islam telah cukup 

memuat nilai-nilai instrumental dan norma-norma yang operasionalnya untuk di 

tetapkan dalam pembentukan lembaga–lembaga ekonomi masyarakat. Kedudukan 

ekonomi dalam Islam sangatlah penting karena ekonomi merupakan salah satu 

faktor penting yang membawa pada kesejahteraan umat. kegiatan-kegiatan 

ekonomi adalah pernyataan dari semangat ajaran islam, karena ekonomi umat dan 

kemakmurannya adalah cita-cita yang ingin di capai oleh umat islam. 
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  Tanjung Bintang adalah salah satu daerah yang berada di kabupaten 

Lampung Selatan, Mayoritas sebagian besar penduduknya adalah petani, pegawai, 

guru, pedagang, peternak dan lain sebagianya. Untuk memenuhi Kebutuhan 

modal dalam menjalankan usahanya,  membuat kebutuhan masyarakat Tanjung 

Bintang akan keberadaan lembaga keuangan menjadi sangat tinggi. Lembaga 

keuangan dibutuhkan untuk mendukung kesetabilan usaha mereka melalui 

penyediaan modal dalam bentuk pinjaman. Ketersediaan modal yang memadai, 

bukan hanya dapat membantu meningkatkan produktivitas usaha, tapi juga secara 

tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan pelaku usaha. 

Selain membantu ketersediaan modal bagi kelangsungan usaha masyarakat, 

produk-produk yang dimiliki lembaga keuangan akan membantu dalam urusan 

transaksi keuangan seperti melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) 

menggunakan uang dan instrumen kredit, memberikan pengetahuan dan informasi 

dalam analisis ekonomi, serta memberikan jaminan hukum dan moral mengenai 

keamanan penyimpanan dana masyarakat. 

Kebutuhan akan adanya lembaga keuangan bagi masyarakat Tanjung Bintang 

telah direspon oleh banyak lembaga keuangan, baik yang menerapkan sistem 

syariah maupun konvensional dengan membuka cabang-cabangnya. Hal tersebut 

membuat pertumbuhan jumlah lembaga keuangan di kecamatan ini menjadi cukup 

banyak. Dari data UPK Kecamatan, di tahun 2016 ini terdapat sekitar 7 lembaga 

keuangan yang telah beroperasi di Tanjung Bintang, di antaranya ada 1 koperasi, 

3 bank konvensional, dan 3 BMT (Baitul Maal Wat Tamwil).
12

 

                                                           
12

 Data UPK kecamatan Tanjung Bintang 2016 



Perbandingan antara besarnya jumlah lembaga keuangan dan jumlah 

penduduk telah menimbulkan persaingan antar lembaga keuangan yang ada di 

Tanjung Bintang dalam mendapatkan nasabah. Di antara lembaga keuangan 

tersebut, salah satunya  adalah BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang. Meski 

baru berdiri selama 3 tahun, lembaga keuangan syariah ini mampu bersaing dalam 

menarik minat nasabah dengan lembaga keuangan lain, baik dengan lembaga yang 

menerapkan sistem konvensional, maupun dengan lembaga yang sama-sama 

menerapkan sistem syariah.   

Berikut ini  jumlah data nasabah  2013-2015 yang tercatat di BMT El Mitra 

Usaha Tanjung Bintang 
13

  

Tabel 1 

Data nasabah BMT EL Mitra Usaha tahun Tanjung Bintang 2013-2015 

Tahun Data Nasabah 

2013 718 

2014 783 

2015 841 

 
Sumber: Dokumen Bmt El Mitra Usaha 2013-2015 

Untuk mengetahui apa saja implementasi strategi pemasaran yang 

diterapkan BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang sehingga mampu bersaingan 

dengan lembaga keuangan lainya, oleh sebab itu penulis mencoba mengulasnya 

dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul “ STRATEGI  PEMASARAN  
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BMT DALAM MENINGKATKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF   

DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Di BMT El Mitra 

Usaha  Tanjung Bintang Lampung Selatan)”   

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi pemasaran di BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang 

dalam meningkatkan keunggulan kompetitif ? 

2. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan strategi 

pemasaran di BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui strategi pemasaran di BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang dalam meningkatkan keunggulan kompetitif 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap 

pelaksanaan  strategi pemasaran di BMT EL Mitra Usaha Tanjung 

Bintang 

2. Kegunaan  Penelitian  

Berdasarkan penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat serta 

memberikan konstribusi bagi praktisi maupun akademisi.  

a. Bagi praktisi  

1. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi BMT EL Mitra 

Tanjung Bintang usaha yang akan datang, dengan harapan dapat 



memberi motivasi dan masukan  agar BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang dapat selalu berkembang dalam menjalankan 

usahanya. 

2. Bagi penulis,  penelitian ini untuk memenuhi syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Falkultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam 

b. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya mengungkapkan 

perkembangan Ekonomi Islam khususnya perbankan Syariah. 

Penelitian dapat menambah informasi, wacana terhadap para pembaca 

mengenai lembaga keuangan syariah sehingga pembacanya dapat 

segera bergabung dalam lembaga keuangan syariah 

 

F. Metode Penelitian  

Metodologi penelitian  adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis 

teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 

merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
14

 

1. Jenis dan Sifat penelitian  

a. Jenis penelitian  
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian bersifat kualitatif ini hasil 

penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
15

 Dilihat dari 

jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan atau Field research yaitu penelitian dalam 

kanca kehidupan yang sebenarnya.
16

 Penelitian field research dikerjakan 

dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian 

yang berkenaan dengan Implementasi strategi pemasaran di BMT EL 

Mitra Usaha Tanjung Bintang. 

Selain menggunakan field research penelitian ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah 

pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi 

yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan.
17

 Yang dimaksud dengan 

penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah dan 

mencatata bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan 

yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini. 

b. Sifat penelitian  
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Sifat penelitian di  BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang adalah 

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang besifat memaparkan dan bertujuan 

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang sesuatu yang sedang 

diteliti.
18

 sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau mengangkat data 

sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.  

2. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini akan menggunakan data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan 

objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari 

personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data 

langsung dari objek mana yang diteliti, misalnya individu atau 

perseorangan. Data ini bisa berupa hasil wawancara, bukti transaksi 

dan observasi.
19

 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung. 

Dalam hal ini data primer di peroleh dari sumbernya yaitu BMT EL 

Mitra Usaha Tanjung Bintang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih 

lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar 
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dan sebagainya sehingga lebih informatif.
20

 Data sekunder ini oleh 

penulis diproses lebih lanjut, misalnya bentuk-bentuk data sekunder 

yang akan penulis gunakan antara lain dapat berupa studi literature, 

dokumentasi penelitian sebelumnya, arsip, majalah, publikasi ilmiah 

baik oleh pemerintah maupun swasta.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi dapat diartikan keseluruhan objek penelitian yang 

terdiri dari manusia, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, 

nilai-nilai atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.
21

  

Menurut Nana Sudjana, populasi adalah sumber data yang 

artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, gejala atau 

obyek.
22

  Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan dan seluruh 

nasabah BMT El Mitra Usaha Tanjung Bintang Tahun 2016 dari bulan 

Januari s/d Oktober 2016 dengan jumlah nasabah.
23

 

b. Sampel 

Untuk mewakili populasi yang telah di terapkan dalam penelitian 

ini, maka di perlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan 

keadaan populasi dan agar lebih memudahkan dalam melaksanakan 

penelitian. Sebagaimana suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel 
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adalah” sebagaian atau wakil populasi yang diteliti” adapun dalam 

penentuan bersarnya sampel, penulis merujuk pada pendapat suharsimi 

Arikunto yang mengatakan bahwa”
24

 untuk sekedar ancer-ancer, maka 

bila subyeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil semua, sehingga 

penelitianya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

subyeknya lebih besar  dapat di ambil antara 10%-15% atau 20%-25% 

atau lebih”. 

Beradasarkan pendapat tersebut diatas, maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil sampel sebanyak 10%, dalam hal ini peneliti 

mengambil sampel jumlah nasabah tahun 2016 bulan Januari s/d Oktober 

yaitu 792 sehingga dapat dihitung 10% X 792 =79,2 sehingga di bulatkan 

menjadi 80 nasabah 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :  

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 
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penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.25 

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di 

BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang untuk mengamati objek 

penelitian secara langsung dan melihat keadan lebih mendalam guna 

mendapatkan informasi. 

b. Interview atau wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti.
26

 Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu 

tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. 

Adapun yang menjadi informan adalah ketua cabang BMT EL 

Mitra usaha Tanjung Bintang, karyawan, dan sebagian anggota BMT 

EL Mitra Usaha Tanjung Bintang yang memiliki informasi tentang 

permasalahan yang di teliti, guna mendapatkan informasi tentang 

strategi pemasaran apa yang di terapkan di BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang 

 

c. Kuesioner   

Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk 
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dijawab agar memperoleh informasi yang dibutuhkan.
27

 Dengan cara 

melakukan pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan kepada responden terkait sehingga responden dapat 

memberikan jawaban atas pertanyaan secara tertulis. metode ini digunakan 

untuk mengetahui tanggapan dari nasabah BMT El Mitra Usaha Tanjung 

Bintang tentang efektifitas Etika Bisnis Islam yang digunakan di BMT. 

Bentuk kuesioner yang dipergunakan dalam penlitian ini adalah kuesioner 

dengan pertanyaan terbuka dimana responden disediakan artenatif jawaban 

dalam bentuk pilihan  sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat 

tidak setuju. 

d. Dokumentasi  

  Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan 

sebagainya.
28

 Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-

data yang bersumber pada dokumentasi yang berada di BMT EL Mitra 

Usaha Tanjung Bintang yang berupa catatan, arsip, dan sebagaian yang 

berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang sejarah berdirinya 

BMT EL Mitra usaha, susunan kepengurusan, data nasabah, serta data-

data yang sesuai dengan judul di dalam skripsi yakni strategi pemasaran di 

BMT EL Mitra usaha Tanjung Bintang dalam meningkatkan keunggulan 

kompetitif. 

                                                           
27

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 83  
28

 Sujarwo, Metodologi Penelitian Sosial, Cet. Ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 

75.   

 



G. Pengolahan Data  

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunankan teknik 

deskritif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang 

terkait dengan pembahasan. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu 

adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Editing 

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih 

dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian 

dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta 

relevansinya dengan permasalahan.
29

 Teknik ini digunakan penulis untuk 

memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan 

digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi. 

Data yang penuli ambil tentang Implementasi strategi pemasaran di 

BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang. Penulisi juga memeriksa apakah 

data atau informasi yang di dapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan 

penulis dalam menyusun skripsi ini, apabila data sudah lengkap maka 

penulis akan mengolah data tersebut. 

 

 

 

b. Organizing 
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Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian 

rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan 

masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.
30

  

H. Analisis Data 

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan 

organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan 

menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.
31

 

Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara. 

Menurut penulis analizyng yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat 

samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas 

karena data yang diperoleh dan hasilnya pun akan lebih sempurna, pada teknik ini 

peneliti akan menganalisis tentang strategi pemasaran di BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang dalam meningkatkan keunggulan kompetitif. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Pemasaran  

1. Pengertian Strategi Pemasaran 

Menurut  Kamus Umum  Bahasa Indonesia, Strategi adalah ilmu 

siasat perang atau akal tipu (Tipu Muslihat) untuk mencapai suatu maksud 

tertentu.
32

  

Strategi juga di artikan sebagai pola keputusan dalam perusahaan 

yang menentukan sasaran, maksud, atau tujuan yang menghasilkan 

kebijakan utama dan merencanakan untuk pencapian tujuan serta merinci 

jangkauan bisnis yang akan dicapai.
33

  

Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.
34

  

Pemasaran (marketing) sebagai proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat 

dengan pelanggan dengan tujuan mengakap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalannya.
35
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Menurut kothler strategi pemasaran yaitu logika pemasaran dimana 

perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai 

hubungan yang menguntungkan perusahaan memutuskan pelanggan mana 

yang akan dilayaninya (diferensiasi dan posisioning). Perusahaan 

mengenali keseluruhan pasar, lalu membaginya menjadi segme-segmen 

yang lebih kecil, memilih segmen yang paling menjanjikan, dan 

memuaskan perhatian pada pelayanan dan pemuasan pelanggan dalam 

segmen ini.
36

  

Setrategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana menyeluruh, 

terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan 

tentang kegiatan yang akan di jalankan untuk dapat tercapainya tujuan 

pemasran suatu perusahaan. Dengan kata lain strategi pemasaran adalah 

hujud rencana yang terarah di bidang pemasaran, untuk memperoleh suatu 

hasil yang optimal.  

Tujuan utama analisis strategi pemasarn adalah untuk mengetahuai 

dukungan apa saja yang diperlukan agar pelanggan potensial mau membeli 

produk yang ditawarkan. Terutama dalam kondisi persaingan yang sangat 

ketat seperti saat ini, pelanggan banyak disuguhi dengan berbagai macam 

produk dengan berbagai macam kelebihannya. Sehingga kondisi seperti ini 

mengakibatkan para ahli strategi pemasaran perlu mengetahui motivasi 

dan prilaku pelanggan potensial. Mereka perlu mengetahui seberpa besar 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selain itu, perusahan perlu 
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mengetahui apakah terdapat segmen pasar multiple yang menyebabkan 

pasar bereaksi secara berbeda-beda terhadap produk yang ditawarkan.    

2. Bauran Pemasaran  

Dalam pemasaran terdapat strategi pemasaran yang disebut bauran 

pemasaran (marketing mix) yang memiliki peranan penting dalam 

mempengaruhi konsumen agar dapat membeli suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Unsur-unsur bauran pemasaran terdiri dari 

semua variabel yang dapat dikontrol perusahaan untuk dapat memuaskan 

para konsumen.  

Marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali 

yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan 

di pasar sasaran.
37

  

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan alat bagi pemasar 

yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning 

yang ditetapkan dapat berjalan sukses.
38

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu perusahaan, 

dimana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengaruhi 

respon pasar sasaran.   
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Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang 

dikenal dalam istilah 4P, yaitu produk (product), harga (price), tempat 

(place), dan promosi (promotion), sedangkan dalam pemasaran jasa 

memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti orang (people), proses 

(process), dan bukti fisik (physical evidance), sehingga dikenal dengan 

istilah 7P maka dapat disimpulkan bauran pemasaran jasa yaitu product, 

price, place, promotion, people, process, and physical evidance. Sebagai 

suatu bauran, unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain 

sehingga bila salah satu tidak tepat pengorganisasiannya akan 

mempengaruhi manajemen pemasaran secara keseluruhan.
39

 

Gambar 2.1 

Kerangka konseptual penelitian 
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Sumber : Adrian Payne dikutip Fandi Tjiptono, 2000. 

 

 

a. Strategi Produk   

Produk (product), adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke 

suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan, sedangkan 

dalam makna sempit produk adalah sekumpulan atribut fisik yang 

terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasi.  

Kualitas produk merupakan senjata strategis yang potensial 

untuk mengalahkan pesaing. Jadi hanya perusahaan dengan kualitas 

produk paling baik yang akan tumbuh dengan pesat, dan dalam jangka 

panjang perusahaan tersebut akan lebih berhasil dari perusahaan 

lainnya. 

Suatu perusahaan dalam mengeluarkan produk sebaiknya 

disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan 

begitu maka produknya dapat bersaing di pasaran, sehingga 

menjadikan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk 

sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu produk yang 

ditawarkan. Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui oleh 

konsumen bila tertarik untuk mencoba dan kemudian akan mengambil 

keputusan untuk membeli suatu produk tersebut.
40
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Konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk tetapi 

manfaat dan nilai dari produk yang disebut “the offer”. Keunggulan 

produk jasa terletak pada kualitasnya, yang mencakup keandalan, 

ketanggapan, kepastian, dan empati. Kembangkan nilai tambah produk 

selain keistimewaan dasarnya, agar dapat dibedakan dengan produk 

lain dan memiliki citra sendiri. Dengan demikian produk akan mampu 

bersaing. 

b. Strategi Harga 

Harga (price), adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan 

oleh konsumen atau pelanggan untuk mendapatkan suatu produk dari 

perusahaan. 

Menurut Tjiptono harga adalah sejumlah uang (satuan moneter) 

dan atau aspek lain (non moneter) yang mengandung utilitas/kegunaan 

tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. Harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan 

pendapatan bagi organisasi.  

Keputusan mengenai penetapan harga tidaklah mudah untuk 

dilakukan. Disatu sisi harga harga yang terlalu mahal dapat 

meningkatkan laba jangka pendek, tetapi disisi lain akan sulit di 

jangkau konsumen sedangkan harga yang rendah atau harga yang 

terjangkau menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja pemasaran.  

Namun harga juga dapat menjadi indikator kualitas dimana 

suatu produk dengan kualitas tinggi akan berani dipatok dengan harga 



yang tinggi pula. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan pembelian suatu produk.
41

 

Keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan 

strategi pemasaran. Strategi penentuan harga harus memperhatikan 

tujuan penentuan harga, yaitu bertahan, memaksimalkan laba, 

memaksimalkan penjualan, gengsi atau prestos, pengembalian atas 

investasi. Faktor-faktor seperti positioning jasa, siklus hidup jasa, 

kapasitas jasa merupakan hal yang memengaruhi penentuan harga 

dalam bisnis jasa. 

c. Strategi Tempat/Distribusi 

Tempat/Distribusi (place), kegiatan pemasaran yang berusaha 

untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa 

dari produsen ke konsumen sehingga penggunaanya sesuai dengan 

yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan).
42

 

Fungsi utama saluran distribusi adalah menyalurkan barang 

dari produsen ke konsumen, maka perusahaan dalam melaksanakan 

dan menentukan saluran distribusi harus melakukan pertimbangan 

yang baik. 

Adapun fungsi-fungsi saluran distribusi menurut Kotler 

adalah:
43
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1) Promotion, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi 

persuasive tentang produk yang ditawarkan. 

2) Information, yaitu mengumpulkan informasi penting tentang 

konsumen dan pesaing untuk merencanakan dan membantu 

pertukaran. 

3) Negotiation, yaitu mencoba untuk menyemakati harga dan syarat-

syarat lain, sehingga memungkinkan perpindahan hak kepemilikan. 

4) Ordering, yaitu pihak distributor memesan barang kepada 

perusahaan. 

5) Payment, yaitu pembeli membayar tagihan kepada penjual malalui 

bank atau lembaga keuangan lainnya. 

6) Title, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi 

atau orang kepada organisasi 

7) Physical Possesion, yaitu mengangkut dan menyimpan barang-

barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai 

kekonsumen akhir. 

8) Financing, yaitu meminta dan memanfaatkan untuk biaya-biaya 

dalam pekerjaan saluran distribusi. 

9) Risk Taking, yaitu menanggung resiko sehubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. 

Tempat dalam bisnis jasa dimaksudkan sebagai cara 

penyampaian jasa (delivery system) kepada konsumen dan dimana 



lokasi yang strategis. Kunci keberhasilan dalam penyampaian jasa 

yaitu: penyedia jasa, perantara, dan konsumen. 

d. Strategi Promosi 

Promosi (promotion), merupakan salah satu penentu faktor 

keberhasilan suatu program pemasaran. Bagaimanapun kualitas suatu 

produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin 

bahwa produk itu tidak akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak 

akan pernah membelinya.  

Media promosi yang sering digunakan untuk menyampaikan 

informasi tentang produk adalah media periklanan. Periklanan 

merupakan salah satu media yang digunakan perusahaan, bias 

diklasifikasikan menurut tujuannya yaitu, untuk memberikan 

informasi, membujuk dan mengingatkan. Keberhasilan 

mempromosikan jasa tergantung pada: 

1) Kemampuan mengidentifikasi audiens target sesuai segmen pasar. 

2) Kemampuan menentukan tujuan promosi. 

3) Kemampuan mengembangkan pesan. 

4) Kemampuan memilih bauran komunikasi.  

Inti dari periklanan adalah untuk memasukan sesuatu dalam 

pikiran konsumen dan mendorong konsumen untuk bertindak atau 

adanya kegiatan periklanan sering mengakibatkan terjadinya penjualan 

dengan segera, meskipun banyak juga penjualan terjadi pada waktu 

mendatang. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa 



tujuan periklanan adalah untuk meningkatkan penjualan yang 

menguntungkan.
44

 

e. Orang  

Orang (People), adalah semua pelaku yang memainkan peranan 

penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi 

pembeli. Elemen dari orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, 

dan konsumen lain. Semua sikap dan tindakan karyawan, cara 

berpakaian karyawan dan penampilan karyawan memiliki pengaruh 

terhadap keberhasilan penyampaian jasa. 

Orang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat memengaruhi 

kualitas jasa yang diberikan. Untuk mencapai kualitas diperlukan 

pelatihan staf sehingga karyawan mampu memberingan kepuasan 

kepada konsumen.  

Orang-orang merupakan unsur penting, baik dalam produksi 

maupun dalam penyampaian jasa. Orang-orang secara bertahap 

menjadi bagian diferensiasi yang mana perusahaan-perusahaan jasa 

mecoba menciptakan nilai tambahan dan memperoleh keunggulan 

kompetitif. 

f. Proses  

Proses (Process), adalah semua prosedur aktual, mekanisme, 

dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen 

proses ini memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses 
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dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa 

seperti pelanggan jasa akan senang merasakan sistem penyerahan jasa 

sebagai bagian jasa itu sendiri.  

Proses merupakan seluruh prosedur, mekanisme dan kebiasaan 

dimana sebuah jasa diciptakan dan disampaikan kepada pelanggan, 

termasuk keputusan kebijakan tentang beberapa keterlibatan pelanggan 

dan persoalan-persoalan keleluasaan karyawan. Manajemen proses 

merupakan aspek kunci penyempurnaan kualitas jasa.
45

  

g. Bukti Fisik (physical evidence)  

Physical Evidence termasuk salah satu dari tujuh elemen 

bauran pemasaran jasa yang terdiri dari semua variabel yang bisa 

dikendalikan oleh perusahaan dan akan dipakai untuk memuaskan 

konsumen sasaran. Physical Evidence atau bukti fisik adalah 

lingkungan tempat jasa disampaikan dan tempat penyedia jasa dengan 

konsumen berinteraksi beserta dengan semua komponen lainnya yang 

mendukung terwujudnya atau terkomunikasinya jasa. Elemen dari 

Physical Evidence termasuk seluruh aspek fasilitas fisik dari organisasi 

jasa yang terdiri dari atribut eksterior dan interior serta hal berwujud 

lainnya
46

. 

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai bauran pemasaran, 

maka dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran memiliki unsur-
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unsur yang sangat berpengaruh dalam proses pemasaran karena unsur 

tersebut dapat mempengaruhi minat konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian. Pelayanan yang baik dari penyedia jasa (people) 

akan membentuk suatu physical evidence pada pelanggan akibat 

process pemberian jasa yang dilakukan sangat baik. Dari physical 

evidence yang telah terbentuk memungkinkan untuk peningkatan 

jumlah pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan yang sama. 

 

 

B. Strategi Pemasaran Syariah 

1. Pemasaran Syariah  

Pasar syariah sering kali dikatakan sebagai pasar yang bersifat 

emosional sementara pasar konvensional adalah pasar yang rasional. 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah orang hanya tertarik untuk 

berbisnis pada pasar syariah hanyalah karena alasan emosional keagamaan 

semata dan bukan karena ingin mendapatkan keuntungan financial yang 

menurut sebagian pihak dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat rasional. 

Sebaliknya pada pasar konvensional, orang ingin mendapatkan keuntungan 

financial sebesar-besarnya tanpa terlalu peduli apakah bisnis yang 

digelutinya mungkin menyimpang atau malah bertentangan dengan ajaran 



Islam atau apakah cara yang dipergunakan dalam memperoleh keuntungan 

tersebut menggunakan cara-cara yang kotor ataukah tidak.
47

 

Pemasaran syariah dapat didefinisikan sebagai penerapan suatu 

disiplin bisnis strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. 

Pemasaran syariah dijalankan berdasarkan prinsip keIslaman yang telah 

diajarkan oleh Rasulullah SAW.  

2. Bauran Pemasaran  Syariah (Marketing Mix)
48

 

Berkaitan dengan bauran pemasaran konvensional, maka penerapan 

dalam syariah akan merujuk pada konsep dasar kaidah fiqih yakni ”Al-

ashlu fil-muamalah al-ibahah illa ayyadulla dalilun ‟ala tahrimiha” yang 

berarti bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya  Berikut adalahmarketing 

mix dalam perspektif syariah, yakni: 

1. Produk 

Kotler dan Keller mendefinisikan produk sebagai segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan. Namun, jika ditinjau dari perspektif 

syariah, Islam memiliki batasan tertentu yang lebih spesifik 

mengenai definisi produk. Ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam 

menawarkan sebuah produk; 
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a. produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan 

ukuran/ takaran,  kejelasan komposisi, tidak rusak/ kadaluarsa 

dan menggunakan bahan yang baik, 

b. produk yang diperjual-belikan adalah produk yang halal dan 

c. dalam promosi maupun iklan tidak melakukan 

kebohongan. ”Jika barang itu rusak katakanlah rusak, jangan 

engkau sembunyikan. Jika barang itu murah, jangan engkau 

katakan mahal. Jika barang ini jelek katakanlah jelek, jangan 

engkau katakan bagus”. (HR. Tirmidzi).Hadits tersebut juga 

didukung hadits riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hambal, “Tidak 

dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang yang cacat, 

kecuali ia memberitahukannya,”. 

2.      Harga 

Definisi  Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan 

untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah 

keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan 

keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. 

Namun dalam menentukan harga tidak boleh menggunakan 

cara-cara yang merugikan pebisnis lainnya. Islam tentu 

memperbolehkan pedagang untuk mengambil keuntungan. Karena 

hakekat dari berdagang adalah untuk mencari keuntungan. Namun, 

untuk mengambil keuntungan tersebut janganlah berlebih-lebihan. 

Karena, jika harga yang ditetapkan adalah harga wajar, maka 



pedagang tersebut pasti akan unggul dalam kuantitas. Dengan kata 

lain, mendapat banyak keuntungan dari banyaknya jumlah barang 

yang terjual, dan tampak nyatalah keberkahan rizkinya. Dalam 

proses penentuan harga, Islam juga memandang bahwa harga 

haruslah disesuaikan dengan kondisi barang yang dijual. Nabi 

Muhammad SAW pernah marah saat melihat seorang pedagang 

menyembunyikan jagung basah di bawah jagung kering, kemudian 

si pedagang menjualnya dengan harga tinggi. 

Dalam sebuah hadits beliau mengatakan: “Mengapa tidak 

engkau letakkan yang kebasahan itu diatas bahan makanan itu, 

sehingga orang-orang dapat mengetahui keadaannya. Barang 

siapa menipu, maka ia bukanlah masuk golongan kita” (HR. 

Muslim).  Hadits diatas mengindikasikan jika memang barang itu 

bagus, maka wajar jika harganya mahal. Namun jika barang itu 

jelek kualitasnya, sudah sewajarnya dijual dengan harga murah. 

Nabi Muhammad SAW mengajarkan penetapan harga yang baik. 

Barang yang bagus dijual dengan harga bagus dan barang dengan 

kualitas lebih rendah dijual dengan harga yang lebih rendah. Tidak 

selayaknya barang yang jelek dijual dengan harga mahal. 

Rasulullah SAW juga melarang perihal najasy (false 

demand).Transaksi najasy diharamkan karena si penjual menyuruh 

orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi 

agar orang lain tertarik untuk membeli. Padahal, si penawar sendiri 



tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia 

hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. 

Sebelumnya, orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan 

penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang 

sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk 

ditipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu atau false demand. 

3.      Promosi 

Promosi adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam 

upaya untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan 

konsumen langsung atau tidak langsung- tentang produk dan merek 

yang mereka jual. Salah satu tujuan promosi dalam periklanan 

adalah untuk memberitahukan atau mendidik konsumen. Tujuan 

promosi lain adalah menginformasikan keadaan terkini kepada 

konsumen potensial tentang keberadaan produk atau jasa, untuk 

mengajak konsumen merubah perilaku mereka dalam percobaan 

produk atau pembelian, untuk mengembangkan sikap baik terhadap 

produk, merek atau perusahaan dan untuk mengingatkan konsumen 

tentang keunggulan produk. 

Al-Qur‟an tidak melarang adanya periklanan dan memang 

periklanan dapat digunakan untuk mempromosikan kebenaran 

Islam. Namun, periklanan yang berisi tentang pernyataan-

pernyataan yang dilebih-lebihkan termasuk kedalam bentuk 



penipuan, tidak peduli apakah deskripsi pernyataan tersebut 

sebagai metafor atau sebagai kiasan tentu sudah pasti dilarang. Hal 

ini tersirat dalam hadits-hadits berikut: 

“Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama 

para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus dan para 

syuhada (HR. Tarmidzi dan Ibnu Majah)”. 

“Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada setiap orang 

yang bersikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu 

pernyataan(HR. Bukhari)”. 

“Sumpah palsu itu merusakkan dagangan dan melenyapkan 

keberkahan pekerjaan (HR. Bukhari dan Muslim)”. 

Pemasaran dalam tinjauan syariah menyandarkan pedoman 

etikanya pada nilai-nilai Islami yang terdapat dalam Al-Quran dan 

Hadits. Promosi dalam tinjauan syariah harus sesuai dengan sharia 

complianceyang merefleksikan kebenaran, keadilan dan kejujuran 

kepada masyarakat. Segala informasi yang terkait dengan produk 

harus diberitahukan secara transparan dan terbuka sehingga tidak 

ada potensi unsur penipuan dan kecurangan dalam melakukan 

promosi. Promosi yang tidak sesuai dengan kualitas atau 

kompetensi, contohnya promosi yang menampilkan imajinasi yang 

terlalu tinggi bagi konsumennya, adalah termasuk dalam praktik 



penipuan dan kebohongan. Untuk itu promosi yang semacam 

tersebut sangat dilarang dalam Islam. 

4.      Tempat/distribusi 

Definisi distribusi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan 

tersedia untuk konsumen sasaran.  mengatakan distribusi meliputi 

jenis hubungan, perantara, penyimpanan, lokasi, dan transportasi. 

Seorang pebisnis muslim tidak akan melakukan tindakan 

kedzaliman terhadap pesaing lain, suap untuk melicinkan saluran 

pasarannya, dan machevialis tindakan lainnya. Dalam 

menentukan place atau saluran distribusi, perusahaan Islami harus 

mengutamakan tempat-tempat yang sesuai dengan target market, 

sehingga dapat efektif dan efisien. Sehingga pada intinya, dalam 

menentukan marketing-mix harus didasari pada prinsip-prinsip 

keadilan dan kejujuran. Berpendapat perbedaan antara bisnis Islami 

dan non-Islami terletak pada aturan halal dan haram, sehingga 

harus terdapat kehati-hatian dalam menjalankan strategi. 

Nabi Muhammad SAW melarang pemotongan jalur 

distribusi dengan maksud agar harga naik. Sebagaimana disebutkan 

dalam sebuah hadits:“Rasulullah SAW melarang penghadangan 

rukban serta melarang pula berlomba-lomba menaikkan 

penawaran,” (HR. Bukhari dan Muslim). Adapun arti menghadang 

(talaqi) rukban, dalam hadits tersebut, ialah menghadang para 



penjual yang biasanya (di negeri Arab) dengan berkendaraan 

membawa dagangan dari daerahnya masing-masing, lalu meminta 

supaya barang dagangannya diturunkan disitu dan dibeli dengan 

harga semurah-murahnya. Sebab, si pembeli tersebut akan 

memberikan berita bohong mengenai harga yang sebenarnya saat 

itu kepada penjual-penjual yang dari daerah tadi, tujuan 

berdustanya itu adalah supaya mendapatkan dagangan dengan 

harga semurah-murahnya. 

Tujuan dari fungsi distribusi adalah mempercepat 

sampainya barang di tangan konsumen atau pasar pada saat yang 

tepat. Kebijakan distribusi setidaknya harus memenuhi tiga 

kriteria. Pertama, yaitu ketepatan dan kecepatan waktu tiba di 

tangan konsumen. kedua, keamanan yang terjaga dari kerusakan, 

dan yang ketiga sarana kompetisi dalam memberikan kecepatan 

dan ketepatan memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, 

Islam melarang adanya ikhtikar atau penimbunan (monopoly‟s 

rent-seeking), sebab ikhtikar akan menyebabkan berhentinya 

saluran distribusi yang mengakibatkan kelangkaan sehingga harga 

barang tersebut akan meningkat. Larangan ikhtikar didasari hadits 

yang menyebutkan bahwa: “Tidaklah orang melakukan ikhtikar itu 

kecuali ia berdosa”. (HR Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud). 

5.      People / Orang 



bisa kita interpretasikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) 

dari Perbankan Syariah itu sendiri, baik secara langsung maupun 

tidak langsung yang akan berhubungan dengan nasabah 

(customer), SDM ini sendiri juga akan sangat berkorelasi dengan 

tingkat kepuasan para pelanggan Perbankan Syariah. 

SDM yang dimiliki oleh Perbankan Syariah saat ini masih 

dirasakan kurang, baik dari segi jumlah maupun dari sisi 

pengetahuan yang memadai terhadap produk Perbankan Syariah 

yang ditawarkan kepada nasabah. 

Menempatkan SDM pada tempat yang sesuai dengan 

kapasitasnya (the right man on the right place), memang 

memerlukan sebuah strategi manajemen SDM yang cukup baik, 

karena jika strategi yang diimplementasikan keliru, maka akan 

berakibat fatal terhadap tingkat kepuasan pelanggan secara jangka 

panjang. 

6.      Process / Proses 

Saat ini merupakan salah satu unsur tambahan Marketing 

Mix yang cukup mendapat perhatian serius dalam perkembangan 

ilmu Marketing. Dalam Perbankan Syariah, bagaimana proses atau 

mekanisme, mulai dari melakukan penawaran produk hingga 

proses menangani keluhan pelanggan Perbankan Syariah yang 

efektif dan efisien, perlu dikembangkan dan ditingkatkan. 



Proses ini akan menjadi salah satu bagian yang sangat 

penting bagi perkembangan Perbankan Syariah agar dapat 

menghasilkan produk berupa jasa yang prosesnya bisa berjalan 

efektif dan efisien, selain itu tentunya juga bisa diterima dengan 

baik oleh nasabah Perbankan Syariah. 

7.      Phisical Evidence / Bukti Fisik 

Produk berupa pelayanan jasa Perbankan Syariah merupakan sesuatu 

hal yang bersifat in-tangible atau tidak dapat diukur secara pasti seperti 

halnya pada sebuah produk yang berbentuk barang. Jasa Perbankan 

Syariah lebih mengarah kepada rasa atau semacam testimonial dari 

orang-orang yang pernah menggunakan jasa Perbankan Syariah. 

3. Pemasaran Produk Lembaga Keuangan Syariah  

  Dalam memasarkan produk lembaga keuangan yang berbasis 

syariah termasuk BMT, pengelolah perlu  memperhatikan beberapa hal 

penting sebagai berikut. 

a. Memperluas Jaringan Kerja Sama  

 Dalam memasarkan produk yang dihasilkan dalam lembaga 

keuangan berbasis syariah (BMT) yang harus dilakukan adalah dengan 

memperluas jaringan kerjasama saling menguntungkan dengan instansi-

instansi atau pihak lain, sepanjang mengingkari prinsip-prinsip syariah 

yang sejak awal di tetapkan sebagai landasan utama usaha perbankan 

syariah. Kerjasama ini dimungkinkan sebagai  upaya lemabaga 

keuangan syariah yang semakin kukuh di masyarakat karena karena 



mengalirnya dukungan dan kerjasama dari berbagai instansi ataupun 

pihak lain ini diantaranya ialah: 

1) Para Aghniya yaitu orang-orang muslim yang memiliki harta yang 

lebih (surplus unit) 

2) Pengusaha muslim yang jujur dan memiliki komitmen kuat terhadap 

pembedayaan ekonomi umat. 

3) Perbankan syariah lokal maupun nasional, lembaga-lembaga 

keuangan mikro keuangan syariah lainnya, lembaga permodalan, 

serta instansi pemerintah maupaun swasta yang bergerak dalam 

bidang ekonomi dan bisnis 

4) Semua pihak yang memiliki komitmen sama dalam pemberdayaan 

ekonomi 

b. Jemput Bola 

  Sebagai lembaga keuangan yang belum lama lahir perbankan 

syariah atau lembaga-lembaga mikro keuangan syariah (BMT) membutukan 

promosi dan dan sosialisasi secara lebih optimal di masyarkat keaktipan 

pengelolah dalam memasarkan produk yang terdapat di perbankan syariah 

atau lembaga-lembaga mikro keuangan syariah (BMT) merupakan 

komponen terpenting diantara komponen-komponen lainnya yang akan 

menentukan keberhasilan dalam memasarkan produk-produk yang 

ditawarkan di kepada pasar. 

 Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan untuk mencapai terget-target  

pemasaran produk tersebut, diawal oprasionalnya adalah dengan melakukan  



pendekatan“jemput bola” pendekatan ini dilakukan dengan cara petugas 

mendatangin calon nasabah, petugas leluasa menjelaskan mengenai konsep 

produk syariah dan prosedur oprasional perbankan syariah.
49

 

c. Servis (pelayanan) 

Islam sangat memperhatikan pelayanan yang baik kepada nasabah, 

Rasulullah SAW pernah mengatakan,” pemimpin itu adalah pelayan umat” 

artinya, negara harus menjamin pelayanan yang baik  kepada masyarkat. 

Dalam bisnis para pengusaha (perbankan) harus dapat mampu 

memberikan servis (pelayanan) yang baik. Di dalam Al-Quran telah 

memerintahkan agar kaum muslimin simpatik, lembut, dan sapaan yang 

baik dan sopan mana kala dia berbicara dengan orang lain. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat, An Nahl Sebagai 

berikut: 

 ٌۡ إِ َٔ  ِّ ۡثِم َيب ُػٕقِۡجزُى ثِ ًِ ٞش  ۦ  َػبقَۡجزُۡى فََؼبقِجُْٕا ثِ ۡٛ َٕ َخ نَئٍِ َصجَۡشرُۡى نَُٓ َٔ

 ٍَ جِِشٚ   ٕٙٔنِّهصَّ 

Artinya “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan 

balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi 

jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang 

yang sabar”
 50
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C. Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) 

1. Definisi BMT 

Baitul Mal Wat  Tamwil atau bisa di sebut juga BMT  yaitu  

lembaga keuangan mikro yang beroprasi berdasarkan prisip-prinsip 

syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama ,yaitu 

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualiatas ekonomi pengusaha mikra dengan antara lain 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonomi. 

2. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, Infak dan 

sadakah serta mengoptimalkan distribusinyasesuai dengan peraturan 

dan amanatnya. 

Dari penjelasan di atas Baitul Mal Wat  Tamwil ( BMT) adalah balai 

usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil 

dengan kegaitan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas kegaitan ekonomi pengusaha kecil dengan 

antara lain mendorong kegaitan menabung dan menunjang pembiayaan 

kegiatan ekonominya. Selain itu,  Baitul Mal Wat Tamwil juga bisa 

menerima titipan Zakat, infak Sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan 

peraturan dan amanatnya.  



Selain membantu dalam hal pembiayaan usaha, BMT- BMT yang telah 

berkembang memberikan bantuan teknis kepada anggota atau nasabahnya. 

BMT sangat membantu dan peduli dalam mengembangkan budaya 

menabung bagi calon anggota dan anggota yang telah bergabung dalam 

meningkatkan kemampuan dalam mengatur keuangan mereka. 

3. Landasan Hukum BMT 

Berkaitan dengan peraturan BMT belum ada yang mengatur secara 

sepesipik  mengatur tentang BMT, oleh sebab itu dalam oprasional BMT 

digunakan  diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan yang 

telah ada. Dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun 

dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 

1992  tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995.  

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 

Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dab 

Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah Peraturan 

lainya antara lain UU No 10 Tahun 1998 tentang bank Syariah  UU No 

40 tahun 2007 Tentang PT, UU No 21 Tahun 2008  tentang perbankan 

Syariah, Surat keputusan Mentri koprasi dan Dan UKM, dan Fatwa DSN 

MUI. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah 

dan legal. 

4. Tujuan BMT 



Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendirianya menfokuskan diri 

untuk meningkatkan kulitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota 

pada khusunya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian 

pinjaman modal. Pemberian modal sedapat mungkin dapat memandirikan 

ekonomi para peminjam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut BMT 

memainkan peran dalam beberapa hal
51

:  

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 

mengembangkan potensi ekonomi anggotanya. 

2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih baik profesional 

dan islam sehingga semakin utuk dan tanggung dalam menghadapi 

persaingan global.  

3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat 

melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga 

mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat 

sekitar. 

4. Menjadi perantara keuangan antara agniyah sebagai shohibul mal 

dangan dhu‟afah sebagai mudhorib, terutama untuk dan-dana sosial 

seperti zakat, infaq , sadaqah, dan dana sosial lainnyadan sealnjutnya 

akan disalurkan kembali pada golongan-golongan yang membutuhkan. 
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5. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai, 

pemodal maupun penyimpan dengan penggunaan dana untuk 

pengembangan usaha produktif. 

D. Etika Bisnis Islam 

1. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Pengertian etika menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani 

adalah “Ethos”,  yang berari watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika 

biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari 

bahas Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang 

berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan 

perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang 

buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pentingnya, yaitu moral atau 

moralitas untuk penelitian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika 

adalah untuk pengkajian system nilai-nilai yang berlaku.
52

 

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika 

bisnis, pengertian etika adalah a code or set of principle which people 

live (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). 

Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan 

kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian, moral 

berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai 

baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelas 

rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah 
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buruk ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional 

mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya merupakan lapangan 

etika.
53

  

Pengertian etika telah diungkapkan oleh para ahli dengan 

penjelasan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang yang 

berbeda. Menurut Ahmad Amin menyatakan bahwa etika merupakan 

suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk menerangkan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh seluruh manusia kepada yang lainnya, 

menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan 

mereka yang menunjukan jalan untuk melakukan apa yang harus 

diperbuat.
54

 

Drs. O. P. Simorangkir menyebutkan etika atau etik sebagai 

pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang 

baik. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat mengatakan bahwa etika 

adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi 

baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Burhanuddin 

Salam menyatakan etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai 

nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam 

hidupnya.
55

 

Jika ditelusuri secara historis, etika adalah cabang filsafat yang 

mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan 
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perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh 

kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika 

adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dan 

segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam 

hubungannya dengan Tuhan (Habluminallah), dengan sesama manusia 

dan dirinya (Habluminannas), maupun dengan alam (Habluminal alam) 

di sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang 

sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama.
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Secara khusus kajian etika akan diintregasikan dengan eksistensi 

manusia di bidang ekonomi dalam perspektif agama, yaitu etika bisnis 

Islam. Dimana secara harfiah, etika bisnis Islam mengandung istilah dan 

pengertiannya masing-masing, yaitu kata etika, bisnis dan Islam itu 

sendiri. Sebelum menjadi satu kesatuan makna “etika bisnis Islam” 

tentunya perlu diketahui terlebih dahulu masing-masing dari pengertian 

kata-kata tersebut.
57

 

a. Etika (Akhlak) 

Kata “Akhlak” berasal dari bahas Arab yang sudah di 

Indonesiakan yang juga diartikan dengan istilah perangai atau 

kesopanan. Kata “Akhlak” adalah jama‟ taksir dari kata “khuluq” 

yang artinya batang leher. 

Secara terminologis, para ulama Ilmu Akhlak merumuskan 

pengertian Akhlak dengan berbeda-beda tinjauan yang 
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dikemukakannya. Menurut Muhammad bin „Ilaan Ash-Shadiqy, 

“Akhlak adalah suatu pembawaan dalam diri manusia yang dapat 

menimbulkan perbuatan baik, dengan cara yang mudah (tanpa 

dorongan dari orang lain)”. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy, 

“Akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, 

yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela 

dengan cara yang disengaja”. Menurut Imam al-Gazali, “Akhlak 

adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia), yang dapat 

melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui 

maksud untuk memikirkan (lebih lama). Maka jika sifat tersebut 

melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan 

norma agama, dinamakan Akhlak yang baik. Tapi manakal ia 

melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan Akhlak yang buruk”. 

Ketiga definisi mengenai Akhlak tersebut sepakat menyatakan 

bahwa Akhlak atau khuluq itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa 

manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bilamana 

diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih 

dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar.
58

 

Di samping istilah Akhlak, juga dikenal istilah etika dan moral. 

Ketiga istilah itu sama-sama menentukan baik dan buruk sikap dan 

perbuatan manusia. Perbedaanya terletak pada standar masing-masing. 

Bagi Akhlak standarnya adalah al-Qur‟an dan Sunnah, bagi etika 
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standarnya pertimbangan akal dan pikiran, dan bagi moral standarnya 

adat kebiasaan yang umum berlaku dimasyarakat. 

Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, 

aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan 

diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi 

ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku 

berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Jadi secara 

linguistic, kata etik atau ethics berasal dari bahas Yunani “etos” yang 

berarti adat, kebiasaan, perilaku atau karakter yang berlaku dalam 

hubungannya dengan suatu kegiatan manusia pada suatu golongan 

tertentu, kelompok tertentu dan budaya tertentu.
59

 

Etika juga berkaitan dengan sifat-sifat yang  miliki Rasullulah 

SAW, antara lain :
60

 

1. Siddiq 

Siddiq bertinya benar. Benar adalah suatu sifat yang mulia 

yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan 

kepada perkara-perkara yang ghaib. Ia merupakan sifat pertama 

yang wajib dimiliki para Nabi dan Rasul yang dikirim Tuhan ke 

alam dunia ini bagi membawa wahyu dan agamanya. 

Pada diri Rasulullah SAW, bukan hanya perkataannya yang 

benar, malah perbuatannya juga benar, yakni sejalan dengan 

                                                           
59

 Ibid, hlm. 24.  
60

 Asyraf Muhammad Dawwabah, Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah, Pustaka 

Nur ,2008  hlm 57 



ucapannya. Jadi mustahil bagi Rasulullah SAW itu bersifat 

pembohong, penipu dan sebagainya. 

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut 

kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah 

wahyu yang diwahyukan kepadanya.” (QS An-Najm: 4~5) 

                  2.Amanah 

Amanah berartinya benar-benar boleh dipercayai. Jika satu 

urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahawa 

urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana 

itulah penduduk Makkah member gelaran kepada Nabi 

Muhammad SAW dengan gelaran „Al-Amin‟ yang bermaksud 

„terpercaya‟, jauh sebelum beliau diangkat jadi seorang Rasul. Apa 

pun yang beliau ucapkan, dipercayai dan diyakini penduduk 

Makkah kerana beliau terkenal sebagai seorang yang tidak pernah 

berdusta. 

“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu 

dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu.” 

(QSAl-A'raaf:68) 

 

Mustahil Rasulullah SAW itu berlaku khianat terhadap orang 

yang memberinya amanah. Baginda tidak pernah menggunakan 

kedudukannya sebagai Rasul atau sebagai pemimpin bangsa Arab 

untuk kepentingan peribadinya atau kepentingan keluarganya, namun 

yang dilakukan Baginda adalah semata-mata untuk kepentingan Islam 

melalui ajaran Allah SWT. 

3. Tabligh 



Tabligh beratinya menyampaikan. Segala firman Allah SWT yang 

ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Baginda. Tidak ada yang 

disembunyikan walaupun ianya menyinggung Baginda sendiri. 

“Supaya Dia mengetahui, bahawa sesungguhnya rasul-rasul itu 

telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang ilmu-Nya 

meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala 

sesuatu satu persatu.” (QS Al-Jin: 28) 

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, kerana telah 

datang seorang buta kepadanya.” (QS 'Abasa: 1~2) 

 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa firman Allah 

(QS'Abasa:1)  turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta 

yang datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata:  

“Berilah petunjuk kepadaku, ya Rasulullah.” Pada waktu itu 

Rasulullah SAW sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin 

Quraisy, sehingga Rasulullah berpaling daripadanya dan tetap 

melayani pembesar-pembesar Quraisy. Ummi Maktum berkata: 

“Apakah yang saya katakan ini mengganggu tuan?” Rasulullah 

menjawab: “Tidak.” Maka ayat ini turun sebagai teguran di atas 

perbuatan Rasulullah SAW. (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-

Hakim yang bersumber dari „Aisyah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu 

Ya‟la yang bersumber dari Anas.) 

 

Sebetulnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu menurut 

standard umum adalah hal yang wajar. Ketika sedang berbicara di 

depan umum atau dengan seseorang, tentu kita tidak suka diganggu 

oleh orang lain. Namun untuk standard Nabi, itu tidak cukup. Oleh 

kerana itulah Allah SWT telah menegur Baginda SAW. 



Sebagai seorang yang tabligh, meski ayat itu menyindirnya, Nabi 

Muhammad SAW tetap menyampaikannya kepada kita. Itulah sifat 

seorang Nabi. Jadi, mustahil Nabi itu „kitman‟ atau menyembunyikan 

wahyu. 

  4. Fathonah 

Fathonah beratinya bijaksana. Mustahil bagi seseorang Rasul itu 

bersifat bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan 

kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan 

kebijaksanaan yang luar biasa. Baginda SAW harus mampu 

menjelaskan firman-firman Allah SWT kepada kaumnya sehingga 

mereka mahu memeluk Islam. Nabi juga harus mampu berdebat 

dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. 

 Baginda mampu mengatur umatnya sehingga berjaya 

mentransformasikan bangsa Arab jahiliah yang asalnya bodoh, 

kasar/bengis, berpecah-belah serta sentiasa berperang antara suku, 

menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Itu semua 

memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa. 

Semoga kita dapat menerapkan 4 sifat Baginda SAW di atas di dalam 

kehidupan kita dan mendapat keredhaan Allah SWT.  

b. Bisnis  

Kata “Bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata 

“Business” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan 

secara khusus berhubungan dengan orientasi profit atau keuntungan. 



Menurut Buchari Alma, pengertian bisnis ditunjukan pada sebuah 

kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai 

suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. 

Secara etimologi, bisnis berarti keadan dimana seseorang atau 

sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan 

keuntungan. Kata “Bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan 

tergantung skrupnya, penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk 

pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis dan 

ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. 

Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang 

menggambarkan semua aktivitas dan industry yang memproduksi 

barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan suatu 

organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Menurut Musselman dan Jakson, mereka mengartikan bahwa 

bisnis adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan 

ekonomis masyarakat, perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat 

dalam aktivitas tersebut. 

Menurut Griffin dan Ebert, bisnis sebagai aktivitas yang 

menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh 

konsumen. Dapat dilakukan organisasi perusahaan yang memiliki 



badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, serta usaha 

informal lainnya. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah 

kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang (organisasi) 

yang menciptakan nilai (create value) melalui penciptaan barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh 

keuntungan melalui transaksi.
61

 

c. Islam 

Kata Islam berasal dari bahas Arab, yaitu al-Islam, yang artinya 

adalah nama suatu jalan hidup yang ada di sisi Allah. Kata Islam 

merupakan sifat bagi orang-orang yang melakukan ajaran Islam 

dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran-ajarannya. Kata Islami 

sebagai ajaran biasanya diidentifikasi dengan kata syari‟at. Secara 

bahasa syari‟at berarti sumber air minum atau jalan yang lurus. 

Sedangkan secara istilah, syari‟at merupakan makna perundang-

undangan yang ditirunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk 

seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, 

makanan, minuman, pakaian maupun muamalah guna meraih 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
62

 

d. Etika Bisnis Islam 

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu-persatu dari 

kata Etika, Bisnis, Islam maka dapat digabungkan makna ketiganya 
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adalah bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya 

untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya 

tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan 

perusahan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan 

perusahaan. 

Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep 

umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku 

penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islam 

merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan 

kegiatan bisnis suatu perusahaan. 

Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungksn. Jadi etika 

bisnis Islam adalah suatu studi tentang seseorang atau organisasi 

melukakan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan 

sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
63

 

2. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam 

a. Al-Quran 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber nilai dari 

segala sumber untuk pengangan hidup umat islam. Maka terkait itu, Al-

Quran telah membicarkan bisnis, sekaligus merupakan bukti bahwa islam 

memberikan perhatian terhadap bisnis sebagai pranta sosia. Bahkan menurut 

afzalurrahman, Al-Quran juga memotivasi usaha komersial dan pedagangan 

dengan cara memberika keberanian atau semangat untuk berwirausaha. 
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Di dalam Al-Quran  terdapat beberapa ayat yang tertang 

perdagangan salah satunya yaitu Al-Quran surat Anisa ayat 29 

َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ َُُكى ثِ  ٱنَِّزٚ ۡٛ نَُكى ثَ  َٕ ْا أَۡي َٰٕٓ ِطمِ َءاَيُُْٕا ََل رَۡأُكهُ َشحً  ٱۡنجَ  ٌَ رَِج  َٰٓ أٌَ رَُكٕ إَِلَّ

 ٌَّ ْا أََفَُغُكۡىۚۡ إِ َٰٕٓ ََل رَۡقزُهُ َٔ ُُكۡىۚۡ  َ َػٍ رََشاٖض يِّ ب  ٱّللَّ ًٗ ٌَ ثُِكۡى َسِحٛ   ٢َٕكب

Artinya” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” . (Qs. Anissa:29).
64

 

Ayat ini mencakup semua jalan yang batil dalam meraih harta 

seperti riba, merampas, mencuri, judi dan jalan-jalan rendah lainnya, 

samping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di 

mana di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya 

maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka 

semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan 

dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka 

sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad 

perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk 

perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah 

pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan 

paksaan.  
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Oleh karena itu, jual beli gharar (tidak jelas) dengan segala 

bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk 

sempurnanya rasa suka sama suka adalah barangnya diketahui dan bisa 

diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian. Di sana 

juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun 

perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan ridha, 

oleh karenanya dengan cara apa pun yang dapat menghasilkan keridhaan, 

maka akad itu sah. 

Di dalam Al-Quran menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam 

berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, 

akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika 

untung atau rugi ketika memberi atau menjual dan sebaginya. Allah 

menjanjikan kepada manusia mengenai jual beli yang tidak akan merugi. 

Akan tetapi jula beli jual beli yang membawa pada kemenangan yang 

hakiki yaitu dengan memperoleh surga bagi mereka yang berperang di 

jalan Allah sebagiamana firman Allah QS At-Taubah ayat 111 sebagai 

berikut : 

 ٌَّ َ ۞إِ ٖ   ٱّللَّ ٍَ  ٱۡشزََش ٍَ ِي ۡؤِيُِٛ ًُ ٌَّ نَُُٓى  ٱۡن َ نَُٓى ثِأ  َٕ أَۡي َٔ  ٱۡنَجَُّخَۚۡ أََفَُغُٓۡى 

ٌَ فِٙ َعجِِٛم  زِهُٕ ِ ُٚقَ  ب فِٙ  ٱّللَّ ِّ َحقّٗ ۡٛ ۡػًذا َػهَ َٔ   ٌَ ُٚۡقزَهُٕ َٔ  ٌَ خِ فََٛۡقزُهُٕ َسى  ٕۡ  ٱنزَّ

َِجٛمِ َٔ  ٌِۚۡ َٔ  ٱۡۡلِ ۡٓ  ٱۡنقُۡشَءا ٗ  ثَِؼ فَ ۡٔ ٍۡ أَ َي ٍَ  ِِۦذِ َٔ ِۚۡ ِي ِؼُكُى  ٱۡعزَۡجِشُشٔاْ فَ  ٱّللَّ ۡٛ ثِجَ

ِّ  ٱنَِّز٘ َٕ  ۚۦۡ ثَبَٚۡؼزُى ثِ نَِك ُْ
َر  صُ َٔ ٕۡ   ٔٔٔ ٱۡنَؼِظٛىُ  ٱۡنفَ

Artinya” Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin 

diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka 

berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah 



menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan 

siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka 

bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah 

kemenangan yang besar”
 65

 

Selain surat At-Taubah Ayat 111 Allah SWT juga berfirman dalam 

surat Ash-Shaff 10-13 yang berbunyi: 

َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ ٍۡ َػَزاٍة أَنِٖٛى  ٱنَِّزٚ َشٖح رُُِجُٛكى يِّ ٗ  رَِج   َٓٔءاَيُُْٕا َْۡم أَُدنُُّكۡى َػهَ

 ٌَ ِ ثِ  رُۡؤِيُُٕ ِّ  ٱّللَّ َسُعٕنِ ٌَ فِٙ َعجِِٛم  ۦَٔ ُِٓذٔ رَُج  َٔ ِ أََفُِغُكۡىۚۡ  ٱّللَّ َٔ نُِكۡى   َٕ ثِأَۡي

 ٌَ ٕ ًُ ٞش نَُّكۡى إٌِ ُكُزُۡى رَۡؼهَ ۡٛ نُِكۡى َخ
ٖذ  َٚۡغفِشۡ  َٔٔر  ُٚۡذِخۡهُكۡى َجَُّ  َٔ نَُكۡى ُرَُٕثَُكۡى 

شُ رَۡجِش٘ ِيٍ رَۡحزَِٓب   َٓ َۡ نَِك  ٱۡۡلَ ٌٖۚۡ َر  ِذ َػۡذ
ٍَ طَِّٛجَٗخ فِٙ َجَُّ  ِك َيَغ  صُ َٔ ٕۡ  ٱۡنفَ

ٖ   ٕٔ ٱۡنَؼِظٛىُ  أُۡخَش َٔ  ٍَ ِ رُِحجَََُّٕٓب  ََۡصٞش يِّ ِش  ٱّللَّ ثَشِّ َٔ فَۡزٞح قَِشٚٞتۗٞ  َٔ

 ٍَ ۡؤِيُِٛ ًُ   ٖٔ ٱۡن

Artinya” Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku 

tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang 

pedih (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di 

jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika 

kamu mengetahui Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan 

memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam 

jannah ´Adn. Itulah keberuntungan yang besar Dan (ada lagi) karunia yang 

lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang 

dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang 

yang beriman 

b. Hadis 

Sumber selain dari Al-Quran yang berkenaan dengan berkerja juga 

terdapat pada hadits-hadits Rasulullah SAW  dak di benarkan bagi 

seseorang muslim bersandar pada bantuan orang lain sedangkan iya mampu 

dan memiliki kemampuan. 
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Nabi mengharamkan pelecehan atas perkerjaan tertentu. Beliau 

mendidik sahabatnya bahwa kemulian tedapat pada perkerjan dan kehinaan 

terdapat pada Orang yang bersandar kepada orang lain. Sebagiman sabda 

Rasulullah SAW sebagai berikut:  

- َحُدُُكْ َاْحُبََلُ ُُثَّ يَْ  ََ اِم قَإَل:قَإَل َرُسوُل هللِا :َۡلْن يَٱُْخَذ َا برَْيِبِن امَعوَّ  ِت َوَعْن َاِِب َعْبِدهللِا امزُّ

ََلُ ِمْن َاْن  ْزَمٍة ِمْن َحَطٍب عَََل َظيْرِخِ فَيَِبْيَعيَإ فَيَُكفَّ هللُا ِِبَإ َوْْجَُو َخرْيٌ امَْجَبَل فَيَْإِتَ ِِبُ

 .يَْسٱََل امنَّإَس َاْعَطْوُه َاْو َمنَُعْوهُ 

Artinya: Dari Abi Abdillah (Zubair) bin Awwam Radhiyallahu 

„anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya, seorang di antara 

kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar 

yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup 

kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang 

lain, baik mereka memberi atau tidak”. [HR Bukhari, no. 1471]. 

Islam sangat menghargai mereka yang makan dari hasil keringat dan 

tanggan sendiri. Demikian juga dengna Nabi Daud As yang makan dari hasi 

usaha tanggannya sendiri. Sebagimana Rasulullah  bersabda : 

الُم  َعْن َاِِب ُىَرْيَرة َو َعْن امنَِّبِّ َصَلَّ هللُا عَلَْيِو َوَسَّلَّ قَإَل: ََكَن َداُوُد عَلَْيِو امسَّ

 َْ ََ ِل يَِد هِ اَليَٱُُْكُ ِاالَّ ِمْن ََعَ  . 

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Adalah Nabi Daud 

tidak makan, melainkan dari hasil usahanya sendiri”. [HR Bukhari, no. 

2073]. 

3. Prinsip Etika Bisnis Islam 



 Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari 

perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum 

aturan perilaku dibuat dan laksanakan, atau aturan etika tersebut 

diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai control terhadap 

individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau 

budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip 

moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan 

kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilalu tanpa diskriminasi. 

Persyaratan untuk mencari keberkahan atas nilai transenden 

seseorang pelakuku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika 

yang telah digariskan dalam islam, antara lain :
66

 

a. Jujur Dalam Takaran Timbangan  

Jujur dalam takaran ini Sangat penting untuk di perhatikan 

karena, Tuhan sendiri secara gamling mengatakan dalam Al-Quran 

surat Al- Mutafifin ayat 1-3 : 

مٞ  ۡٚ َٔ  ٍَ ًُطَفِّفِٛ ٍَ   ٔنِّۡه ٌَ  ٱنَُّبطِ َػهَٗ  ٱۡكزَبنُٕاْ إَِرا  ٱنَِّزٚ فُٕ ٕۡ إَِرا   َٕٚۡغزَ َٔ

 ٌَ َصَُُْٕۡى ُٚۡخِغُشٔ َّٔ   َٖكبنُُْٕۡى أَٔ 

Artinya:”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curan 

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang 

untuk orang lain, mereka mengurangi”
67
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Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan seorang 

pedagang  harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap dirinya 

maupun orang lain. Kejujuraan itun harus di realisasikan antara lain 

dalam peraktik penggunan timbangan yang tidak mebedakan antara 

kepentingn pribadi (penjual) maupun orang lain(pembeli) dengan sikap 

jujur itu, kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan 

sendirinya. 

b. Menjual Barang Yang Baik Mutunya  

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah ketidak 

transparan dalam hal mutu, yang bearti adalah tanggung jawab yang 

seimbang antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma 

dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 254  

َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ ٞغ  ٱنَِّزٚ ۡٛ ٞو َلَّ ثَ ٕۡ َٚ َٙ ٍ قَۡجِم أٌَ َٚۡأرِ ُكى يِّ
ب َسَصۡقَُ  ًَّ ْا أََفِقُْٕا ِي َٰٕٓ َءاَيُُ

 َٔ  
ٞۗ
َؼٞخ ََل َشفَ  َٔ ََل ُخهَّٞخ  َٔ  ِّ ٌَ فِٛ فُِشٔ ٌَ ُُْى  ٱۡنَك  ٕ ًُ هِ

  ٕٗ٘ ٱنظَّ 

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di 

jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu 

sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan 

tidak ada lagi syafa´at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang 

zalim”
68

 

 

Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang 

atau berbohong. Lebih jauh mengejar keuntungan dengan 

menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap adil. Bahkann secara 

tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. 
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Penindasan merupakan aspek negative bagi keadilan, yang berarti 

sangat bertentangan deanganajaran islam. Sikap sepert ini  antara lain 

menghilangkan keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain 

yang didalam terdapat eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam 

ajaran islam.  

c. Dilarang Mengunakan Sumpah (Al-Qasm) 

Sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama 

dikalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral 

sumpah. Meyakinkan pembeli bahwa barang daganganya  benar-benar 

berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. 

Nabi Muhammad Shallallahu‟alaihi Wasallam bersabda: 

 ِ ْبٍل قَإَل: قَإَل َرُسوُل اَّللَّ ْْحَِن بِْن ش ِ َصَلَّ  –َعْن َعْبِد امرَّ

ُ عَلَْيِو َوَسَّلَّ َ  إُر : ” -اَّللَّ إَر ُُهُ امُْفجَّ نَّ امتُّجَّ
ِ
ِ ” ا ِقيَل: َي َرُسوَل اَّللَّ

ُ امَْبْيعَ  ثُوَن فَيَْكِذبُوَن ” ؟ قَإَل: َٱمَيَْس قَْد َٱَحلَّ اَّللَّ ِدّ ُْم ُُيَ بَََل َومَِكَّنَّ

ِلُفوَن فَيَٱْثَُمونَ   “ َوَُيْ

Dari „Abdurrahman bin Syibel, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu‟alaihi Wasallam bersabda: “Para pedagang 

adalah tukang maksiat”. Diantara para sahabat ada yang bertanya: 

“Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-beli?”. 

Rasulullah menjawab: “Ya, namun mereka sering berdusta dalam 

berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu”. (HR. 

Ahmad 3/428, Ath Thabari dalam Tahdzibul Atsar 1/43, 99, 100, At 

Thahawi dalam Musykilul Atsar 3/12, Al Hakim 2/6-7) 

d. Longgar Dan Bermurah Hati ( Tasahuh Dan Tarrahum) 



Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli, dalm 

hal ini seseorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermmurah hati 

kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seseorang penjual akan 

mendapat berkah dalm berjualan dan akan diminati oleb pembeli. Allah 

SWT berfirman : 

ٍَ  ٌَّ إِ  ٚ ِ ِػَُذ  ٱنذِّ ُىۗٞ  ٱّللَّ ۡعهَ  َيب  ٱۡۡلِ ٍَ  ٱۡخزَهَفَ َٔ تَ أُٔرُْٕا  ٱنَِّزٚ ٍۢ ثَۡؼِذ  ٱۡنِكزَ  إَِلَّ ِي

َيٍ َٚۡكفُۡش ثِ  ۡهىُ ٱۡنؼِ َيب َجبََٰٓءُُْى  َٔ َُُٓۡىۗٞ  ۡٛ ب ثَ ِذ   َ ثَۡغَٛۢ ِ بَٚ  ٌَّ  ٱّللَّ ِ َ فَئ َعِشُٚغ  ٱّللَّ

  ٢ٔ ٱۡنِحَغبةِ 

Artinya : “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah 

hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab 

kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian 

(yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat 

Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”
69

 

 Nabi Muhammad Shallallahu‟alaihi Wasallam  juga bersabda:  

َْٚشحَ َسضِ  ْٙ َُْش ٍْ أَثِ ِّ َػ ْٛ ُ َػهَ ِّٙ َصهَّٗ َّللاَّ ٍِ انَُّجِ ُُّْ َػ ُ َػ َٙ َّللاَّ

ََْٛب ،  ٍْ ُكَشِة انذُّ ٍٍ ُكـْشثَخً ِي ٍْ ُيْؤِي ٍْ ََـفََّظ َػ َعهََّى قَبَل َي َٔ

َش َػهَـٗ  ٍْ َٚغَّ َي َٔ ِو اْنقَِٛبَيِخ،  ْٕ ٍْ ُكـَشِة َٚ ُُّْ ُكـْشثَخً ِي ََـفََّظ َّللاُ َػ

ـَش َّللاُ َػهَ  ٍْ َعزَـَش ُيـْؼِغٍش ، َٚغَّ َي َٔ ِخَشِح ،  ْٜ ا َٔ ََْٛب  ِّ فِـٙ انذُّ ْٛ

 ٌِ ْٕ َّللاُ فِـٙ َػ َٔ ِخَشِح ،  ْٜ ا َٔ ََْٛب  ـب ، َعزَـَشُِ َّللاُ فِـٙ انذُّ ًً ُيْغهِ

ُظ  ًِ ٍْ َعهََك طَِشٚقًب َْٚهزَ َي َٔ  ، ِّ ٌِ أَِخٛ ْٕ ٌَ اْنَؼْجُذ فِٙ َػ اْنَؼْجِذ َيب َكب

 ِّ َم َّللاُ نَُّ ثِ ـب ، َعَٓـّ ًً ِّ ِػْه َغ  فِٛ ًَ َيب اْجزَ َٔ طَِشٚقًب إِنَـٗ اْنـَجَُِّخ ، 

َٚزََذاَسُعََٕـُّ  َٔ ٌَ ِكزَبَة َّللاِ ،  ٍْ ثُـُِٕٛد َّللاِ َْٚزهُٕ ٍْٛذ ِي ٌو فِـٙ ثَـ ْٕ قَـ

خُ ،  ًَ ْحـ َغِشـَٛـْزـُُٓى انشَّ َٔ ِكَُٛخُ ،  ُِٓى انغَّ ْٛ َُُْْٛٓى ، إَِلَّ ََـَضنَْذ َػهَ ثَ
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الَئَِكخُ  ًَ ْزـُُٓى اْنـ َحفَـّ أَ َٔ ٍْ ثَطَـّ َي َٔ َُْذُِ ،  ٍْ ِػ ًَ َرَكـَشُُْى َّللاُ فِٛ َٔ  ،

ِّ ََـَغجُـّ هُـُّ ، نَـْى ُْٚغِشْع ثِـ ًَ ِّ َػ  ثِـ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu „alaihi 

wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan 

dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu 

kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang 

yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla 

memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa 

menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di 

dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama 

hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan 

untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju 

Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) 

untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, 

melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, 

Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah 

para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat 

oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis 

keturunannya tidak bisa mempercepatnya.” HR. Bukhari dan Muslim) 

Kunci sukses adalah satu yaitu pelayanan kepada orang lain., 

bahkan sebuah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan 

wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukan hati sehingga pembeli 

akan merasa senang dan bahkan bukan tidak mungkin pada ahirnya 

mereka akan menjadi pelanggan setia yang aka menguntungkan 

pengembangan bisnis di kemudian hari, sebaliknya bila penjual kurang 

ramah, apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan 

melarikan diri dalam arti tidak mau kembali lagi. 

e. Membangun Hubungan Yang Baik (interrelationship)  Antar Kolega 

Islam menekankan hubungan konstruktif dengn siapapun antar 

sesama  pelaku bisnis. Islam menghendaki  dominasi  pelaku yang satu 



diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoly maupun 

bentuk-bentuk lain yang mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan 

pendapatan. Dalam kaitan dengan hubungan pribadi antar pelaku bisnis 

ini.  

Allah Berfirman dalam surat Al Hujurat ayat 13: 

َب قَجَبَٰٓئَِم  ٱنَُّبطُ  أَُّٚٓ َٔ ُكۡى ُشُؼٕٗثب  َجَؼۡهَُ  َٔ   ٗ أَُثَ َٔ ٍ َرَكٖش  ُكى يِّ إََِّب َخهَۡقَُ 

ٌَّ أَۡكَشَيُكۡى ِػَُذ   إِ
ۡۚ
ْا َٰٕٓ ِ نِزََؼبَسفُ ٌَّ  ٱّللَّ ُكۡىۚۡ إِ َ أَۡرقَى    َٖٔػهٌِٛى َخجِٛٞش  ٱّللَّ

Artinya ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal”
70

 

f. Menetapkan Harga Dengan Trasparan 

Harga tidak trasparan bila mengandung penipuan. Untuk itu 

penetapa harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam islam 

agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap 

ingin memperoleh keuntungan   namun hak pembeli harus tetap di 

hormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap 

kepentingan pembeli, terlepas ia sebagai konsumen tetap maupun bebas 

(insindedetil) 

Allah Berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 
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َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ َ  ٱرَّقُٕاْ َءاَيُُْٕا  ٱنَِّزٚ َٗل َعِذٚٗذا  ٱّللَّ ٕۡ قُٕنُْٕا قَ نَُكۡى  ُٚۡصهِحۡ  ٠َٓٔ

َيٍ ُِٚطغِ  َٔ  
َٚۡغفِۡش نَُكۡى ُرَُٕثَُكۡىۗٞ َٔ هَُكۡى   ًَ َ أَۡػ َسُعٕنَُّ  ٱّللَّ ًصا  ۥَٔ ٕۡ فَقَۡذ فَبَص فَ

ب  ًً   ٠َٔػِظٛ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. 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” 
71

 

Dari ayat di atas telah jelas bahwa segala sesuatu harus 

dilakukan secara jujur dan terbuka, oleh sebab itu kejujuran penjual 

terhadap calon pembeli adalah hal yang sangat penting.  

 

E. Keunggulan Kompetitif  

 

Banyak digunakan istilah competitive advantage yang diartikan sebagai 

“keunggulan bersaing” sering menimbulkan kebingungan. Kebingungan tentang 

competitive advantage sangat wajar, bahkan ditingkat petinggi dan pelaku bisnis 

dan ekonomi di negeri ini juga masih ada berbagai pendapat atau komentar 

dengan menggunakan istilah tersebut dan sering dipertukarkan dengan pengertian 

comparative advantage. Secara mudah bisa kita cermati untuk lingkup Negara ada 

dua kutub di negeri yang bertahun-tahun memiliki perbedaan pendapat yang 

cukup tajam tentang bagaimana mencapai keunggulan bersaing untuk Negara 

(Comparative Advantage of Nation). Kubu yang satu menyatakan comparative 

advantage dulu agar Negara memiliki keunggulan bersaing.  
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Kompetitif adalah suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan 

/ kompetisi. Dalam hal ini kompetitif dapat diposisikan sebagai suatu kondisi 

perebutan atau keadaan berkompetisi yang terjadi / dialami oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam memenangkan sebuah persaingan. 

Terdapat dua jenis dasar keunggulan bersaing, yaitu keunggulan biaya dan 

diferensiasi. Keunggulan bersaing merupakan inti dari setiap strategi bersaing. 

Untuk mencapai keunggulan biaya, sebuah perusahaan harus bersiap menjadi 

produsen berbiaya rendah dalam industrinya. Perusahaan harus memiliki cakupan 

yang luas dan melayani banyak segmen, bahkan beroperasi dalam industri terkait. 

Sumber tersebut mungkin mencakup: pengejaran skala ekonomi, teknologi milik 

sendiri, akses kebahan mentah dan lain-lain.
72

 

 Bila perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan biaya, 

maka akan menjadi perusahaan dengan kinerja rata-rata dalam industri asal dapat 

menguasai harga pada atau dekat rata-rata industri. Dalam hal diferensiasi, 

perusahaan harus menjadi “unik” dalam industrinya yang secara umum dihargai 

oleh pembeli, jadi perusahaan dihargai karena keunikannya. Cara melakukan 

diferensiasi berbeda untuk tiap industri dan pada umumnya dapat didasarkan 

kepada: produk, sistem  penyerahan, pendekatan pemasaran dan lain-lain. Contoh 

Diferensiasi Caterpillar Traktor didasarkan pada daya tahan produk, servis, 

ketersediaan suku cadang, jaringan penyalur. 
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Untuk menang dalam sebuah persaingan, maka orang perlu mempelajari 

keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Keunggulan Kompetitif 

Adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk merumuskan 

strategi dan mengaplikasikannya pada suatu posisi yang tepat dengan 

menggunakan kemampuan karakteristik dan segala sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperolah keuntungan yang sebesar-

besarnya.  

Bisa juga merupakan keunggulan yang dimiliki oleh suatu organisasi / 

perusahaan, di mana keunggulan yang ada akan dipergunakan untuk berkompetisi 

dan bersaing dengan organisasi atau perusahaan sejenis lainnya dengan tujuan 

untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. 

Ada beberapa komponen yang dapat menambah nilai keunggulan dalam bersaing, 

yaitu : 

 Adanya nilai tambah yang dimiliki produk akan meningkatkan keunggulan 

bersaing perusahaan. 

 Keunikan produk di antara produk sejenis lainnya. 

 Tingkat kesulitan yang dimiliki produk untuk dipalsukan / ditiru dengan 

sempurna. 

 Adanya tenaga ahli yang memiliki strategi / keahlian yang langka dan 

tidak banyak dimiki oleh orang-orang. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum  

1. Sejarah Singkat BMT EL Mitra Usaha 

BMT EL Mitra Usaha
73

 adalah lembaga keuangan mikro syariah 

dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. 

Dan tujuan dari BMT EL Mitra Usaha adalah meningkatkan kesejahteraan 

jasmani dan rohani serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan 
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juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT 

Mitra Usaha pertama kali didirikan di Jl. Jabung Metro Pugung Raharjo Kec. 

Sekampung Udik LampungTimur,  pada tahun Agustus 2009. BMT EL 

Mitra Usaha merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan 

dirintis sejak tahun 2009 yang terdiri dari 19 orang.  

Dengan modal sebesar Rp1.500.000,00. Sejak itulah anggota pendiri 

sepakat menjadikan BMT EL Mitra Usaha berbadan Hukum Koperasi. 

Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh 

Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan 

Hukum NO 05/BH/X.7/V111/2009. Dengan berkat usaha yang gigih dari 

para pengelola, maka dari hari kehari jumlah anggotanya semakin 

meningkat. Hal ini terbukti sejak beberapa tahun kemudian kepercayaan 

masyarakat semakin bertambah dengan ikut serta dalam hal penanaman 

modal dan investasi. 

Pada tanggal 15 april  2013 BMT EL Mitra Usaha mendirikan kantor 

cabang yakni di Tanjung Bintang tepatnya di Desa Jl.Raya Serdang Desa 

Jati Baru Kec.Tanjung Bintang, Kab.Lampung Selatan. Kantor cabang 

BMT EL Mitra Usaha beroperesi langsung dengan jumlah karyawan 4 

orang yang terdiri dari: Kepala Cabang, Kasir (Teller), dan 2 Accounting 

Office. Hingga saat ini kantor cabang BMT EL Mitra UsahaTanjung 

Bintang  mulai berkembang secara perlahan untuk kemajuannya kedepa. 

2. Visi dan Misi BMT EL Mitra Usaha  

Visi : 



“ Kokohkan Da‟wah dan Ukhuwah untuk melayani umat menuju BMT 

sebagai Soko  Guru Perekonomian Indonesia yang bercirikan masyarakat 

Produktif, sejahtera dan di berkahi Allah SWT “ 

Misi : 

a) Membangun hubungan Pengurus Pengelola dan Anggota yang sehat 

dan kuat dengan sang kholik (Allah SWT) 

b) Meningkatkan Produktifitas masyarakat dan mensejahterakanya 

c) Membangun dan mengembangkan system ekonomi syari‟ah  

d) Memelihara kepedulian yang tinggi dari masyarakat atas keadaan 

sesama 

e) Meningkatkan sumber daya manusia BMT EL mu yang profesional 

f) Mewujudkan system pelayanan Anggota yang memuaskan  

g) Mewujudkan Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional 

yang mensejahterakan seluruh rakyat. 

 

3. Struktur organisasi BMT EL Mitra Usaha  

Setiap badan usaha merupakan suatu organisasi yang 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang 

yang mampu melaksanakan tugas dan wewenang badan usaha. Sedangkan 

untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang para personal yang 

duduk dalam organisasi tersebut, agar jelas maka dibutuhkan struktur 

organisasi. Adapun struktur organisasi diharapkan dapat membantu 



pimpinan dalam mengadakan pengawasan terhadap bawahannya, sehingga 

tujuan perusahaan akan tercapai. 

Gambar 2 

Struktur Organisasi BMT EL Mitra Usaha 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi BMT El Mitra usaha 

 

 

4. Uraian tugas  

Bmt El Mitra usaha memiliki 4 pegawai yang masing –masing memiliki 

tugas tersendiri diantaranya yaitu: 

a. Manajer  

Memimpin kantor cabang  

b. Teller  

Manager 

Apit Untung Tribowo A.Md 

Teller 

       Vina Arista 

 

      Account Officer 

Herman Susanto 

Romevi 

 

 



Mengingput data transaksi tabungan membuat laporan keungan harian 

c. Account Officer 

Mencari nasabah, mengenalkan nasabah tentang BMTagar tertarik dan 

dapat bergabung menjadi anggota, mencari data tabungan deposito, 

menangani pembiayaan, melayani anggota. 

5. Tujuan BMT EL Mitra Usaha 

a. Terhujudnyaa sumberdaya insani yang profesional dan produtif  

b. Terhujudnya kepayuhan yang tinggi terhadap syariah  

c. Tercapainya pembedayaan masyarakat miskin sehinga terjadi 

kesejahteraan  

d. Terbentuknya struktur yang sehat dan kuat sehingga mampu  

memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi nasional  

keyakinan inti BMT EL Mitra Usaha 

6. Leglitasi perusahaan 

a. No.Akta Pendirian: 05/BH/X.7/V111/2009 

b. Dari Dinas koperasi pengusaha kecil dan menengah kabupaten 

Lampung Timur,dengan Surat : Nomor : 07/PAD/X.7/V2014 tanggal 

25 Januari 2014 

c. Tanda Daftar perusahaan ( TDP ) No. 501/519.b/TDP/24/SK/2014 

d. Surat IzinUsahaPerdagangan (SIUP) No.510/ 517.b/ 094/ SIUP /24/ 

SK/ 2014 

e. Rekomendasi dari PINBUK Propinsi  

f. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)No.02.841.852.3-321.000 



g. Surat Izin Usaha Gangguan (SITU) No.500 /503.b /092 /SITU /24 /SK 

/2014 

B. Sistem Dan Produk Di BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang 

  Sistem yang digunakan oleh BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang baik 

dalam produk funding (simpanan)  maupun lending (pembiayaan) adalah dengan 

sistem Syari‟ah (Bagi Hasil). Produk-produk BMT EL Mitra Usaha Tanjung 

Bintang terbagi atas produk pengerahan dana dan produk penyaluran dana kepada 

para anggota. Produk pengerahan dana yang dirancang khusus atas dasar syari‟ah 

(dengan sistem bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain: 

1. Simpanan Masyarakat Sejahtera (TAMARA) 

Simpanan Tamara adalah Simpanan yang pengambilan uangnya, 

bisa diambil sewaktu-waktu ketika para anggota simpanan 

membutuhkanya. Dan uang yang di simpan dijamin keamanannya tanpa 

ada biaya potongan apapun.(tidak ada potongan). Dan Anggota akan di 

beri  bagi hasil setiap bulan sekali jika saldonya di atas RP500 000 

2. Simpanan Pendidikan ( TADIKA ) 

Simpanan Pendidikan (Tadika) adalah simpanan bagi pelajar untuk 

membantu sekolah dan wali murid agar anak–anak didik terbiasa hidup 

hemat dengan menyisihkan uang sakunya,pengambilan simpanannya di 

ambil setiap persemester agar dapat di gunakan untuk biaya pendidikan 

murid. BMT akan memberi  basil jika saldo si atas Rp 500 000,  sebagai 

motivasi siswa siswi  agar gemar menabung. 

3. Simpanan Idul Fitri (TADURI) 



Simpanan hari raya Idul Fitri (Taduri) adalah simpanan untuk 

persiapan hari raya Idul Fitri, penarikan simpanan hanya bisa di lakukan 

ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Setiap saldo yang mencapai satu juta 

rupiah akan mendapatkan satu paket bingkisan dari BMT. 

4. Simpanan Qurban 

Simpanan Qurban adalah simpanan yang membantu 

mempermudah para anggota untuk menjalankan perintah Allah swt yaitu 

penyembelihan Qurban pada hari raya idul adha. Dengan cara para 

Anggota menyisihkan sebagian uangnya untuk di simpan di BMT sebagai 

persiapan pembelian hewan Qurban .Saldo bisa di tarik saat pembelian 

hewan Qurban tersebut. Dan BMT akan memberikan bagi hasil atas dana 

yang di simpan tersebut. 

5. Simpanan Berjangka 

Simpanan Berjangka (Deposito) adalah Simpanan berjangka 

Mudharabah, yang menempatkan dananya pada jangka waktu tertentu 

misalnya 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan porsi bagi hasil yang 

sangat menguntungkan . 

 

 

6. Simpanan Haji Terwujud ( TAHAJUD ) 



Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan 

usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah produk -produk sebagai 

berikut: 

a. Pembiyaan Mudhorobah 

b. Pembiyaan Murobahah 

c. Pembiyaan Musyarokah 

d. Pembiyaan Ijaroh 

e. Pembiyaan Qordul Hasan 

f. Pembiyaan Mumtahiyatu Bitamlik 

C. Kegiatan di BMT El Mitra Usaha Tanjung Bintang 

1. Penghimpunan Dana 

a.  Wadi‟ah 

Ialah merupakan titipan murni yang setiap saat bisa di ambil jika si 

pemilik mengkehendaki.
74

 Dalam bahasa Indonesia disebut titipan. 

Akad wadi‟ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong 

antara sesama manusia. Pada prinsipnya dasar wadi‟ah menyebutkan 

bahwa seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang 

dikeluarkan pihak yang di titipi, secara otomatis, untuk keperluan 

pemeliharaan barang titipan tersebut, disamping imbalan jasa dalam 

jumlah yang pantas sesuai kadar kepatutan atau berdasarkan 

kesepakatan di muka antara kedua belah pihak pada waktu perjanjian 

wadi‟ah di buat. 
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b. Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama 

shahibul maal dan mudharib dengan pembagian keuntungan sesuai 

nisbah yang di sepakati dari awal.
75

 Dalam kerangka penghimpunan 

dana mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan BMT 

sebagai mudharib. BMT dapat menawarkan produk penghimpunan 

dana mudharabah ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-

cara penentuan dan penghitungan porsi bagi hasilnya, dan perlu di 

catat, ia tidak di perkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap 

perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem persentasi sebagaimana 

lazim berlaku dalam tatanan perbankan konfensional, atau dalam 

jumlah tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka rupiah. 

2. Penyaluran Dana 

a. Mudharabah 

Adapun dalam rangka penyaluran dana mudharabah, BMT 

bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib. BMT 

memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan 

fasilitas pembiayaan berbagai hasil ini sebagai modal mengelola proyek 

atau 
76

usaha halal tertentu yang dianggap fleksibel. Karena landasan 

mudharabah murni “kepercayaan” dari shahibul maal, BMT dituntut 

ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan 

nasabah, lebih dari sewajarnya dilakukan. 

                                                           
75

 Ibid 95 
76

 Ibid 90 



 

b. Musyarakah 

Musyarakah adalah kerjasama antara pemilik dana yang 

menggabungkan dana mereka dengan tujuan mencari keuntungan. 

Penghimpunan dana musyarakah di BMT dalam bentuk penyertaan 

modal usaha oleh seseorang pada BMT atau oleh BMT satu pada BMT 

yang lainnya, atau oleh lembaga tertentu yang mempercayakan 

modalnya untuk dikelola secara syariah di BMT. Dalam praktik, pihak 

ke tiga yang menyertakan modalnya biasanya memberikan syarat agar 

dana yang di sertakannya di BMT tidak merugi, dan bahkan tidak 

jarang mereka meminta keuntungan pasti dalam jumlah tertentu setiap 

bulan kepada BMT sebelum dana tersebut benar-benar di kelola. 

Beberapa BMT biasanya menerapkan produk musyarakah dengan cara, 

mula-mula petugas BMT menawarkan besarnya bagi hasil tetap 

perbulan kepada calon nasabah selama jangka waktu tertentu, untuk 

selanjutnya bila tawaran itu di sepakati, BMT akan merealisasikan akad 

pembiayaan musyarakah kepada nasabah. Ada juga BMT yang aplikasi 

produk musyarakahnya di lakukan dengan pengajuan syarat agar usaha 

yang di kelola nasabah tidak merugi. 

c.  Murabahah 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 



pembeli.
77

 Dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli 

sekaligus penjual barang halal tertentu yang di butuhkan nasabah. 

Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana di maksud kepada 

pihak ke tiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui 

wakil yang di tunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut di jual kepada 

nasabah dengan harga tertentu setelah di tambah keuntungan yang di 

sepakati. 

d. Ijarah  

Ijarah akad pemindahan hak guna atas  barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri.
78

 

e. Ijarah Mutahia Bitamlik  

Ialah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli  dan sewa atau 

lebih tepatnya akad sewa yang di akhiri dengan kepemilikan barang di 

tangan si penyewa sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang 

membedakan dengan ijarah biasa.
79

   

D. Strategi Pemasaran  di BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang 

Strategi pemasaran  mengandung pengertian sebagai cara yang ditempuh 

dalam rangka menawarkan dan menjual kepada masyarakat produk-produk yang 

dimiliki. Sedangkan menurut pengertian syariah maksudkan agar cara tersebut 

diwujudkan dalam bentuk tindakan dan langkah-langkah kebijakan yang sejalan 
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dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam memasarkan produk BMT secara umum, 

pengelola perlu memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut: 

 

1. Meluruskan Niat  

Pentingnya meluruskan niat disini karena ia merupakan sumber 

inspirasi dan motivasi seseorang melakukan perbuatan. Apabila niatnya 

baik, maka amal perbuatan yang dilakukan juga bernilai baik, begitu juga 

sebaliknya.  

2.  Memperhatikan Ulama 

Hal penting lain yang perlu juga diperhatikan pengelola BMT 

dalam memasarkan produknya adalah dengan menetapkan jadwal rutin 

kunjungan sulaturahim kepada para ulama. Untuk itu, perlu dipikirkan 

langkah-langkah strategis yang memungkinkan BMT dapat mengukuhkan 

jalinan kerjasama tesebut secara lebih dekat dengan lembaga atau 

organisasi-organisasi sosial keagamaan yang berada dibawah pengaruh 

(naungan) ulama.  

3. Memperluas Jaringan Kerjasama 

Dengan semakin banyak pihak yang dirangkul, maka semakin 

banyak pula peluang untuk memacu percepatan pengembangan lembaga., 

dan ini berarti target-target pemasaran akan semakin mudah dicapai. 

Demikian juga eksistensi BMT semakin kukuh dimasyarakat karena 



mengalirnya banyak dukungan dari pihak-pihak yang terjalin 

kerjasamanya. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain sebagai berikut: 

a. Para aghniya, yakni orang-orang muslim yang memiliki kelebihan 

harta. 

b. Pengusaha muslim yang jujur dan memiliki komitmen kuat 

terhadap pemberdayaan ekonomi umat. 

c. Perbankan syariah, local maupun nasional, lembaga-lembaga 

keuangan mikro syariah lainnya. Lembaga-lembaga permodalan, 

serta instansi pemerintah maupun swasta yang bergerak dalam 

bidang ekonomi dan bisnis. 

d. Semua pihak yang memiliki komitmen sama dalam pemberdayaan 

ekonomi komponen mayoritas bangsa yang hidup di wilayah akar 

rumput. 

4.  Jemput Bola 

Sebagai lembaga keuangan yang baru didirikan, BMT 

membutuhkan promosi dan sosialisasi secara lebih optimal di masyarakat. 

Keaktifan pengelola dalam memasarkan produknya dengan demikian 

merupakan komponen terpenting yang akan mementukan tingkat 

keberhasilan lembaga. Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan untuk 

mencapai target-target pemasaran produk-produk BMT diawal operasional 

adalah dengan melakukan pendekatan jemput bola. Dari prespektif 

syariah, jemput bola dapat juga diartikan sebagai upaya BMT 

mengembangkan tradisi silaturahim yang menurut keterangan nabi saw, 



dapat menambah rizki, memanjangkan umur, serta menjauhkan manusia 

dari dendam dan kebencian. Dari sini kemudian terbinalah persaudaraan 

yang baik antara BMT dengan nasabah dan antara muslim satu dengan 

muslim lainnya. 

 

 

E. Keunggulan kompetitif  yang di miliki BMT EL Mitra Usaha 

Untuk menang dalam sebuah persaingan, maka orang perlu mempelajari 

keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Keunggulan Kompetitif 

Adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk merumuskan 

strategi dan mengaplikasikannya pada suatu posisi yang tepat dengan 

menggunakan kemampuan karakteristik dan segala sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperolah keuntungan yang sebesar-

besarnya.  

Bisa juga merupakan keunggulan yang dimiliki oleh suatu organisasi / 

perusahaan, di mana keunggulan yang ada akan dipergunakan untuk berkompetisi 

dan bersaing dengan organisasi atau perusahaan sejenis lainnya dengan tujuan 

untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. 

Ada beberapa komponen yang dapat menambah nilai keunggulan dalam bersaing, 

yaitu : 



 Adanya nilai tambah yang dimiliki produk akan meningkatkan keunggulan 

bersaing perusahaan. 

 Keunikan produk di antara produk sejenis lainnya. 

 Tingkat kesulitan yang dimiliki produk untuk dipalsukan / ditiru dengan 

sempurna. 

 Adanya tenaga ahli yang memiliki strategi / keahlian yang langka dan 

tidak banyak dimiki oleh orang-orang. 

Keunggulan Kompetitif  BMT EL Mitra Usaha ini dapat dilihat dari kemampuan 

yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki 

kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang 

sama. hal ini terlihat  dari peta pesaingan di wilayah Tanjung Bintang karna dibandingkan 

dengan Tiga BMT lain yang beroprasi di Tanjung Bintang, BMT El Mitra Usaha 

memiliki produk yang beraneka ragam yang tidak dimiliki Tiga BMT lainnya seperti 

simpanan Qurban, simpanan Berjangka, Simpanan Haji Terwujud,  BMT ElMitra Usaha 

Juga Merubah Model angsuran harian di ubah menjadi Mingguan atau bulanan, kontrol 

angsuran yang ketat kepada mitra, dokumen,from-from dibuat simple dan sederhana. 

Berdasarkan tabel-tabel berikut: 

Data Nasabah Murabahah BMT Assyafi‟yah Tanjung Bintang 

Tabel 2 

Tahun Jumlah Nasabah 

2013 676 

2014 785 



2015 574 

Sumber BMT Assyafi‟yah Tanjung Bintang
80

 

 

Data Nasabah  BMT Mitra Dana sakti Tanjung Bintang 

Tabel 3 

Tahun Jumlah Nasabah 

2014 563 

2015 698 

  

Sumber BMT Mitra Dana sakti Tanjung Bintang
81

 

 

Data Nasabah BMT Sepakat Tanjung Bintang 

Tabel 4 

Tahun Jumlah Nasabah 

2013 672 

2014 798 

2015 761 

Sumber BMT Sepakat  Tanjung Bintang
82

 

 

Data nasabah BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang 

Tabel 5 
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Tahun Data Nasabah 

2013 718 

2014 783 

2015 861 

 

Sumber BMT EL Mitra Usaha  Tanjung Bintang
83

 

Berdasarkan data diatas BMT El Mitra Usaha lebih unggul dalam memperoleh  

nasabah  dibanding dengan  BMT lain yang Beroprasi di Tanjung Bintang . selain itu  

Produk simpanan ungulan yang di miliki Di BMT El Mitra Usaha Tanjung Bintang ialah 

Simpanan Tamara adalah Simpanan yang pengambilan uangnya, bisa diambil sewaktu-

waktu ketika para anggota simpanan membutuhkanya. Dan uang yang di simpan dijamin 

keamanannya tanpa ada biaya potongan apapun. (tidak ada potongan) dan anggota akan 

di beri  bagi hasil setiap bulan sekali jika saldonya di atas RP. 500 000.  Dalam 

menyelesaikan masalah BMT EL Mitra usaha dilakukan dengan sistem kekeluargan  

dengan nasabah dan dalam menarik pelanggan dengan cara mendatangi nasbah yang 

ingin menabung dengan  sistem jemput  bola . 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

A.  Analisis  Strategi Pemasaran Di BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang 

Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif 

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana menyeluruh, terpadu dan 

menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang 
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akan di jalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. 

Dengan kata lain strategi pemasaran adalah hujud rencana yang terarah di bidang 

pemasaran, untuk memperoleh suatu hasil yang optimal.  

Tujuan utama analisis strategi pemasaran adalah untuk mengetahuai 

dukungan apa saja yang diperlukan agar pelanggan potensial mau membeli 

produk yang ditawarkan. Terutama dalam kondisi persaingan yang sangat ketat 

seperti saat ini, pelanggan banyak disuguhi dengan berbagai macam produk 

dengan berbagai macam kelebihannya. Sehingga kondisi seperti ini 

mengakibatkan para ahli strategi pemasaran perlu mengetahui motivasi dan 

prilaku pelanggan potensial. Mereka perlu mengetahui seberpa besar kebutuhan 

dan keinginan pelanggan.  

Untuk terus bertahan di dalam persaingan di tengah-tengah pertumbuhan 

perbankan dan dunia lembaga keuangan baik bank mau pun nonbank haruslah 

terus tetap mengembangkan kegiatan usahanya dengan strategi pemasaran yang 

efektif dan efisien agar bisa di kenal oleh nasabah yang akan direkut. 

BMT EL Mitra Usaha adalah lembaga keuangan dalam sekala mikro yang 

menyediakan jasa-jasa keuangan baik tabungan maupun pembiayaan yang 

beroprasional menggunakan prinsip-prinsip syariah.  

Untuk mendeskripsikan aktivitas utama dalam strategi pemasaran di BMT 

EL Mitra Usaha Tanjung Bintang, Maka akan penulis paparkan berdasarkan hasil 

wawancara dengan manager BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang penjelasan 

sebagi berikut : 



1. Targeting  

Penetapan target pasar melibatkan evaluasi setiap daya tarik 

segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. 

Perusahaan harus menargetkan daya tarik segmen dimana perusahaan 

dapat menghasilkan nilai pelanggan terbesar dan mempertahankannya 

sepanjang waktu.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager BMT EL Mitra 

Tanjung Bintang, dalam hal targeting BMT EL Mitra Usaha Tanjung 

Bintang mempunyai target peningkatan jumlah tiap tahunnya dengan 

cara mengevaluasi semua kegiatan yang dilakukan, dari evaluasi tersebut 

BMT bisa memperbaiki kekurangan dari BMT itu sendiri, dan agar 

nasabah tidak kecewa atas pelayaan yang telah di berikan oleh BMT EL 

Mitra Usaha Tanjung Bintang. Jika jumlah nasabah m eningkat maka 

makin besar besar pula tingkat kemajuan BMT.
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2. Strategi Produk 

Produk berarti barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan  

kepada pasar sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan manager BMT 

EL Mitra Tanjung Bintang. Dalam strategi produk  BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang banyak menawarkan untuk produk yang lebih banyak 

diminati oleh masyarakat yaitu produk jasa pembiayaan.  
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Produk jasa yang di tawarkan di BMT EL Mitra Usaha Tanjung 

Bintang ada berbagai macam jenis pembiayaan yaitu : 

a. Pembiyaan Mudhorobah 

b. Pembiyaan Murobahah 

c. Pembiyaan Musyarokah 

d. Pembiyaan Ijaroh 

e. Pembiyaan Qordul Hasan 

f. Pembiyaan Mumtahiyatu Bitamlik 

Selain itu BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang juga 

menawarkan produk tabungan, yaitu 

a. Simpanan Masyarakat Sejahtera ( TAMARA ) 

Simpanan Tamara adalah Simpanan yang pengambilan 

uangnya, bisa diambil sewaktu-waktu ketika para anggota 

simpanan membutuhkanya. Dan uang yang di simpan dijamin 

keamanannya tanpa ada biaya potongan apapun (tidak ada 

potongan). Dan Anggota akan di beri bagi hasil setiap bulan sekali 

jika saldonya di atas RP500 000 

 

Keunggulan Tamara  

1) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu 

2) Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi 

baik setoran maupun penarikan dintar lansung oleh petugas 

dimanapun anda berada. 



3) Bebas biaya administrasi bulanan 

4)  Nisbah bagi hasil = 25% : 75% 

b. Simpanan Pendidikan (TADIKA) 

Simpanan Pendidikan (Tadika) adalah simpanan bagi 

pelajar untuk membantu sekolah dan wali murid agar anak–anak 

didik terbiasa hidup hemat dengan menyisihkan uang 

sakunya,pengambilan simpanannya di ambil setiap persemester 

agar dapat di gunakan untuk biaya pendidikan murid. BMT akan 

memberi  basil jika saldo si atas Rp 500 000,  sebagai motivasi 

siswa siswi  agar gemar menabung. 

Keutamaan Tadika 

1) Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu  

2)  Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan 

transaksi baik setoran maupun penarikan diantar 

langsung oleh petugas dimanapun anda berada.  

3)  Bebas biaya administrasi bulanan  

4) Nisbah bagi hasil = 30% : 70%  

 

c. Simpanan Idul Fitri ( TADURI ) 

Simpanan hari raya Idul Fitri (Taduri) adalah simpanan untuk 

persiapan hari raya Idul Fitri, penarikan simpanan hanya bisa di 

lakukan ketika menjelang hari raya Idul Fitri.Setiap saldo yang 



mencapai satu juta rupiah akan mendapatkan satu paket bingkisan 

dari BMT. 

d. Simpanan Qurban 

Simpanan Qurban adalah simpanan yang membantu 

mempermudah para anggota untuk menjalankan perintah Allah swt 

yaitu penyembelihan Qurban pada hari raya idul adha.Dengan cara 

para Anggota menyisihkan sebagian uangnya untuk di simpan di 

BMT sebagai persiapan pembelian hewan Qurban. Saldo bisa di 

tarik saat pembelian hewan Qurban tersebut, dan BMT akan 

memberikan bagi hasil atas dana yang di simpan tersebut. 

Keutamaan simpanan qurban  

1) Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu. 

2)  Penaruhan simpanan dilakukan secara periodik satu tahun 

sekali yaitu pada bulan dzulhijjah.  

3) peruntukannya khusus sebagai dana untuk melaksanakan 

ibadah qurban.  

4)  Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi  

5) Nisbah bagi hasil = 35% : 65%  

6) Bebas biaya administrasi bulanan.  

e. Simpanan Berjangka 

Simpanan Berjangka (Deposito) adalah Simpanan 

berjangka Mudharabah, yang menempatkan dananya pada jangka 



waktu tertentu misalnya 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan 

porsi bagi hasil yang sangat menguntungkan . 

Keutamaan simpanan berjangka 

1) Sebagai sarana investasi jangka panjang  

2)  Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT El Mitra 

Usaha Tanjung Bintang 

3) Dilengkapi layanan jemput bola,  

4)  Jangka waktu beragam dan bagi hasil kompetitif serta 

menguntungkan: 3 bulan = 40% : 60%  6 bulan = 45% : 

55%  12 bulan = 50% : 50% 

Selain itu, dalam rangka mewujudkan pengembangan bisnisnya 

dalam strategi pemasaran dan pelayanan prima. BMT EL Mitra Usaha 

menawarkan jasa yang tidak kalah pentingnya dan diminati oleh 

masyarakat, yaitu. Jasa tranfer kesemua bank, dan jasa pembayaran 

listrik. 

3. Strategi Tempat 

Penentuan lokasi dan distribusi serta sarana dan prasarana 

pendukung menjadi sangat penting, hal ini disebabkan agar konsumen 

mundah menjakau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang 

atau jasa. Demikian pula sarana dan  prasarana harus memberikan rasa 

yang aman dan nyaman kepada seluruh konsumen. 



Dalam hal strategi tempat BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang 

dapat  dilihat dari tabel betikut : 

Tabel 6 

Distribusi Jawaban Responden Tentang Indikator Strategi Tempat 

Pertanyaan  SS  S N TS STS Total  

Apakah lokasi BMT EL mitra 

Usaha mudah terjangkau oleh 

nasabah 

33 28 19 - - 80 

Jumlah % 41,2% 35% 23,7% 0% 0% 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dan hasil wawancara dengan manager BMT 

EL Mitra Tanjung Bintang, dalam hal strategi tempat, BMT EL Mitra Usaha 

sudah mampu menjalankannya dengan baik. BMT EL Mitra Usaha terletak 

di Jl.Raya Serdang Desa. Jati Baru. Kec.Tanjung  Bintang, Kab.Lampung 

Selatan  dipusat prekonomian di Desa Tanjung Tanjung, terletak sekitar ± 

100 meter dari pasar tradisioanal Tanjung Bintang, mudah terjangkau oleh 

masyarakat. 

4. Strategi Harga 

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager BMT EL Mitra 

Tanjung Bintang,  BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang menggunakan 

prinsip bagi hasil (revenue sharing) baik dalam berbagi hasil BMT EL 

Mitra Usaha Tanjung Bintang sebagai pengelola dana dengan pemodal 



(penghimpunan dana) maupun sebagai pemodal kepada nasabah 

(pengelolaan dana dengan prinsip mudharabah dan musyarakah). Untuk 

pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau 

pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada usaha riil yang diterima 

BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang pada saat bulan berjalan.  

5. Strategi Promosi  

Promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran yang 

besar peranannya. Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas 

tentang kegiatan–kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh penjual untuk 

mendorong konsumen memberi produk yang ditawarkan.  

Salah satu tujuan promosi BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang 

adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan 

berusaha menarik calon konsumen yang baru.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager BMT EL Mitra  

Tanjung Bintang Ada empat macam sarana promosi yang digunakan 

BMT EL Mitra Usaha dalam mempromosikan produknya:
85

 

a. Periklanan 

Periklanan adalah sarana promosi yang digunakan oleh BMT 

EL Mitra Usaha Tanjung Bintang dalam mengiformasikan, 

menarik dan mempengaruhi nasabahnya. Adapun promosi dengan 

iklan ini dilakukan dengan memasang spanduk ditempat-tempat 

yang strategis serta pemberian brosur secara gratis dan dapat 
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diperoleh di BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang Agar iklan 

efektif dan efisien maka diperlukan program pemasaran yang tepat 

seperti: 

1) Identifikasi pasar sasaran dan motif pembeli 

2) Merancang pesan yang akan disampaikan 

3) Mengukur dampak dari iklan 

4) Anggaran iklan yang ditetapkan 

Keunggulan promosi melalui iklan adalah: 

1) Presentasi publik, artinya iklan menawarkan pesan yang sama 

kepada banyak orang. 

2) Prevasines, artinya berpeluang untuk mendramatisir produk 

melalui pemanfaatan suara, warna atau bentuk produk. 

3) Impresionality, artinya nasabah tidak wajib untuk 

memperhatikan dan merespon iklan sekarang. 

b. Publisitas 

Publisitas merupakan kegiatan promosi yang dilakukan BMT EL 

Mitra Usaha Tanjung Bintang untuk memancing nasabah melalui 

kegiatan yang disponsori oleh BMT ini. Adapun kegiatan tersebut 

berupa baktisosial 

c. Penjualan Pribadi 

Penjualan pribadi merupakan bentuk pemasaran jangka pendek 

yang ditujukan bagi masyarakat konsumen atau calon nasabah, 

dirancang untuk memperoleh responden dari nasabah serta 



mempengaruhi konsumen dalam promosi. Kegiatan ini dilakukan oleh 

seluruh karyawan BMT, Penjualan pribadi dilakukan oleh marketing 

dengan cara door to door. 

d. Promosi Penjualan 

Promosi ini digunakan untuk menarik nasabah lebih banyak lagi. 

Adapun cara yang digunakan dalam promosi ini adalah melalui 

pemberian hadiah, ataupun cendramata seperti kalender, pena dan buku 

agenda. Selain itu promosi penjualan yaitu dengan pemberian insentif 

kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan saldo tertentu, serta 

pemberian bagi hasil dan bonus. Untuk dapat melakukan kegiatan 

promosi penjualan yang baik maka setiap karyawan BMT BMT EL 

Mitra Usaha Tanjung Bintang dituntut bekerja secara professional. 

Selain itu BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang juga 

memperhatikan beberapa hal seperti: 

1) Meluruskan Niat 

Langkah pertama yang di lakukan oleh BMT EL Mitra 

Usaha Tanjung Bintang sebelum memasarkan produknya adalah 

dengan meluruskan niat dengan selalu menyebut nama Allah 

dan selalu mendekatkan tindakan dengan visi  yaitu menjadi 

lembaga keuangan Islam yang mempunyai nilai strategis untuk 

pengembangan ekonomi umat dan misi yaitu menjadi  yang 

sehat, berkembang, dan profesional dengan mutu pelayanan 



yang baik, resiko usaha minimal, dan pengembalian yang 

maksimal dan dilandasi keyakinan dasar yang telah di tetapkan. 

 

2) Sistem Jemput Bola 

Sebagai lembaga keuangan non bank yang baru lahir, BMT 

EL Mitra Usaha Tanjung Bintang membutuhkan promosi dan 

sosialisasi secara lebih maksimaldi masyarakat. Keaktifan 

pengelola dalam memasarkan produk BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang merupakan komponen terpenting yang akan 

menentukan tingkat keberhasilan lembaga. Salah satu cara 

efektif yang dapat dilakukan untuk mencapai target-target 

pemasaran produk BMT EL Mitra Usaha  Tanjung Bintang di 

awal operasionalnya adalah dengan melakukan pendekatan“ 

jemput bola ”pendekatan ini dilakukan petugas dengan 

mendatangi langsung ke tempat nasabah baik di pasar maupun 

di rumah. Sistem jemput bola ini diterapkan agar petugas lebih 

leluasa menjelaskan beberapa konsep keuangan syariah serta 

sistem prosedur operasional BMT. Sistem jemput bola ini tidak 

hanya dilakukan oleh BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang 

saja tetapi BMT pesaing juga. 

Penerapan sistem jemput bola ini sangat dimanfaatkan oleh 

BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang untuk menarik perhatian 

nasabah sehingga nasabah yang datang tidak perlu mengantri. 



Untuk kegiatan jemput bola ini segala sesuatu yang diperlukan 

dipersiapkan seperti pena, slip penyetoran tabungan, slip 

penarikan, slip pembayaran uang serta formulir, karena sewaktu-

waktu ada nasabah yang ingin menjadi nasabah pada BMT EL 

Mitra Usaha Tanjung Bintang baik nasabah tabungan atau 

lainnya. Kegiatan jemput bola pada BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang berjalan sangat baik untuk melayani 

nasabahnya dan menjadi senjata untuk merekrut nasabah baru.  

Sistem jemput bola yang diberikan BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang menjadi perhatian bagi para nasabah. Untuk 

produk tabungan mudharabah dengan uang minimal Rp. 10.000 

sudah bisa disetor untuk membuka tabungan baru dan untuk 

ditabung selanjutnya. Pihak BMT juga siap menjalani tugas 

dengan tidak mengecewakan nasabahnya. 

Selain itu, sistem jemput bola akan memberikan beberapa 

keuntungan kepada BMT, yaitu: 

a) BMT dapat langsung bertatap muka dengan nasabah 

atau calon nasabah, sehingga dapat langsung 

menjelaskan produk BMT kepada nasabah secara rinci. 

b) Dapat memperoleh informasi langsung dari nasabah 

tentang kelemahan produk BMT langsung dari nasabah, 



terutama dari keluhan yang disampaikan termasuk 

informasi dari nasabah tentang lembaga keuangan lain. 

c)  Memungkinkan menyambung hubungan silaturahim 

antara BMT dengan nasabah. 

d)  Membuat situasi seolah-olah mengharuskan nasabah 

mendengarkan, memperhatikan dan menanggapi BMT. 

3) Seluruh karyawan Sebagai Marketing 

 Seluruh karyawan di BMT EL Mitra Usaha bisa Tanjung 

Bintang difungsiksn sebagai karyawan dengan kontrol utama 

adalah manajer marketing, yang bertujuan selain membantu 

marketing, supaya seluruh pegawai BMT EL Mitra Usaha  

Tanjung Bintang bisa terjadi transfer ilmu antar pegawai BMT 

EL Mitra Usaha Tanjung Bintang. Selain menjadi marketing di 

BMT EL Mitra Usaha juga sering di minta untuk menjadi 

konsultan usaha bagi nasabahnya, guna untuk memberi jalan 

keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan 

usahanya. Disini peluang marketing BMT EL Mitra Usaha 

untuk memasarkan produk sangat efektif. 

4)  Memperluas jaringan 

Dengan menambah mitra baru dan terus memperbaiki 

hubungan silaturahim dengan mitra lama. Untuk menjaga 

eksistensi lembaga agar semakin kukuh, BMT EL Mitra Usaha  

Tanjung Bintang terus menambah dan memperluas jaringan 



dengan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan 

berbagai pihak, sepanjang tidak mengingkari prinsip-prinsip 

syariah yang sejak awal ditetapkan sebagai landasan utama 

BMT. Dan terus menjalin silaturrahim dengan mitra lama.  

Media yang sering digunakan menggunakan brosur, pengajian, 

dan sponsor utama dalam kegiatan bakti sosial 

 

6. process (proses)  

Saat ini proses merupakan salah satu unsur tambahan marketing 

Mix yang cukup mendapat perhatian serius dalam perkembangan ilmu 

marketing. Dalam perbankan syariah, proses atau mekanisme, mulai dari 

melakukan penawaran produk, hingga proses menangani keluhan 

pelanggan. Perbankan syariah yang efektif  dan efisien perlu 

dikembangkan dan ditingkatkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager BMT EL Mitra 

Tanjung Bintang Tanjung Bintang, dalam proses pelayanan BMT EL 

Mitra Usaha Tanjung Bintang sangat mudah dan membuat nasabah 

menjadi puas, kemudahan yang dapat di peroleh di BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang antara lain. 
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a. Pelayanan didukung oleh biaya administrasi yang murah. Pada 

pembukaan rekening tabungan dengan saldo awal sebesar 

Rp10.000,- dan saldo minimal pada buku tabungan Rp5.000. 
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b. Dalam pembiayaan, jika ada nasabah tidak mampu 

mengembalikan pinjamannya pada waktu yang ditentukan, 

pihak BMT akan memberikan tambahan waktu, tergantung 

kepada alasan yang diberikan dan pihak BMT memonitoring 

apakah sesuai dengan kondisi yang di ceritakan. 

c. Nasabah tidak perlu ngantri, BMT EL Mitra Usaha Tanjung 

Bintang ketika melayani nasabahnya tidak perlu mendatangi di 

kantor atau harus ngantri jika ingin menabung atau membayar 

pinjaman. Pihak BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang 

mendatangi ke tempat nasabah baik ditempat usaha di pasar, 

dirumah-rumah. Sehingga ini merupakan daya tarik sendiri 

bagi BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang. 

d.  Nasabah bisa menabung dengan setoran minimal Rp. 5.000,- 

Menabung pada BMT EL Mitra Usaha Tanjung Bintang 

nasabah tidak harus menunggu nominal besar, karena dengan 

Rp.5.000,- sudah bisa disisihkan untuk ditabung, dan nasabah 

tidak perlu merasa malu karena pihak BMT yang mendatangi 

ke tempat usaha mereka baik di pasar maupun di rumah-rumah 

e. Tata letak gedung dan ruangan nyaman Hal lain yang selalu 

diperhatikan nasabah adalah loy out gedung dan ruangan kantor 

harus tertata rapi sedemikian rupa supaya nasabah tidak cepat 

bosan berhubungan dengan BMT serta selalu menghilangkan 



kesan sumpek dan semrawut.  lokasi BMT EL Mitra Usaha 

Tanjung Bintang yang strategis. 

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti  dengan 

Manager BMT Bpk Apit Untung Tribowo rata-rata tingkat efektifitas 

BMT adalah 20% -35% tiap bulannya sampai saat ini. artinya target yang 

di harapkan oleh BMT El Mitra usaha Tanjung Bintang cukup 

memuaskan. Yaitu dengan makin tingginya presentase tingkat efektifitas 

maka makin besar pula tingkat kemajuan BMT tersebut pemasaran produk 

BMT yang efektif menurut manajer marketing  BMT El Mitra usaha 

Tanjung Bintang adalah pemasaran yang sesuai dengan prinsip operasional 

BMT yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, dengan media 

pemasaran yang efisien dan efektif, dengan menekan serendah mungkin 

biaya pemasaran dan operasional untuk mendapatkan keuntungan yang 

optimal. segmen pasar yang di bidik oleh BMT El  Mitra Usaha Tanjung 

Bintang adalah pasar tradisional dan petani. Sedangkan target pasarnya 

adalah mulai dari tengkulak sampai dengan pengusaha besar. dengan 

kebanyakan menggunakan. 

Berdasarkan hasil wawancara Produk yang di unggulkan di BMT 

EL Mitra Usaha Tanjung Bintang adalah mudharabah dan wadi‟ah karena 

selain keuntungan yang di dapat lebih besar prosesnya lebih mudah efektif 

dan efisien. Dengan cara anggota dan BMT EL Mitra Usaha menyediakan 

modal usaha sesuai porsi. 



B. Analisis  Strategi Pemasaran di BMT EL Mitra Usaha Dalam Perspektif  

Etika Bisnis Islam 

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui 

hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang 

benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahan dengan pihak yang 

berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Untuk membangun kultur bisnis 

yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai 

norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan laksanakan, atau aturan etika 

tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Pada dasarnya etika bisnis islam 

mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. 

 Berikut ini penulis akan menjelaskan hasil angket untuk menilai tentang 

perespektip Etika Bisnis Islam  diterapkan BMT EL Mitra Usaha yang telah 

diberikan kepada para responden sebanyak 80 nasabah dengan menggunakan 

tabel-tabel sebagai berikut 

1. Menjual Barang Yang Baik Mutunya  

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah ketidak transparan 

dalam hal mutu, yang bearti adalah tanggung jawab yang seimbang antara 

memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat 

baik berupa hukum maupun etika atau adat.  Menyembunyikan mutu sama 

halnya dengan berbuat curang atau berbohong. 

Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, 

identik dengan bersikap adil. Bahkan secara tidak langsung telah 

mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek 



negative bagi keadilan, yang berarti sangat bertentangan deanganajaran 

islam. Sikap sepert ini  antra lain menghilangkan keberkahan, karena 

merugikan atau menipu orang lain yang didalam terdapat eksploitasi hak-

hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. 

Dalam hal kualitas jasa BMT EL Mitra Usaha dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 7 

Distribusi Jawaban Responden Tentang  Indikator 

Menjual Barang Yang Baik Mutunya 

Pertanyaan  SS  S N TS STS Total  

Apakah  Nasabah merasa Puas  dengan 

kualitas jasa yang ditawarkan di BMT 

EL Mitra Usaha 

24 28 26 2 - 80 

Jumlah  30% 35% 32,5% 2,5% 0% 100% 

Berdasarkan tabel diatas di dapat dilihat  bahwa dalam hal kualitas 

jasa nasabah BMT EL Mitra Usaha merasa puas dengan kualitas jasa yang 

di tawarkan di BMT EL Mitra Usaha,  tidak ada yang di tutupi kariawan 

tentang kualitas jasa yang di tawarkan di BMT EL Mitra Usaha 



2. Dilarang Mengunakan Sumpah (Al-Qasm) 

Sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama 

dikalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral 

sumpah. Meyakinkan pembeli bahwa barang daganganya  benar-benar 

berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager dan observasi,  

BMT EL Mitra Usaha  tidak melakukan sumpah-sumpah untuk 

menyakinkan/manarik nasabah, tetapi BMT memperbaiki pelayanan dan 

kulaitas jasa agar pelanggan tidak kecewa atas pelayanan yang di berikan 

BMT EL Mitra Usaha. 

3. Longar Dan Bermurah Hati ( tasahuh dan tarrahum) 

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli, dalm 

hal ini seseorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati 

kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seseorang penjual akan mendapat 

berkah dalm berjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci sukses 

adalah satu yaitu pelayanan kepada orang lain., bahkan sebuah senyum 

dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari 

sikap ramah yang menyejukan hati sehingga pembeli akan merasa senang. 

Dan bahkan bukan tidak mungkin pada ahirnya mereka akan menjadi 

pelanggan setia yang aka menguntungkan pengembangan bisnis di 

kemudian hari, sebaliknya bila penjual kurang ramah, apalagi kasar dalam 

melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri dalam arti tidak mau 

kembali lagi.  



Dalam hal Longar Dan Bermurah Hati BMT EL Mitra Usaha dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 8 

Distribusi Jawaban Responden Tentang   

Indikator Logar dan Bermurah Hati 

Pertanyaan  SS  S N TS STS Total  

Apakah dalam melayani  nasabah  

BMT El Mitra Usaha melakukan 

dengan ramah dan murah hati 

22 29 27 2 - 80 

Jumlah % 27,5% 36,25% 33,75% 2,5% 0% 100% 

Berdasarkan tabel diatas di dapat dilihat  bahwa Dalam melayani 

nasabah BMT EL Mitra Usaha melakukan dengan ramah dan murah hati,  

dan berdasarkan wawancara dengan manager,  para petugas dituntut untuk 

selalu bersikap 3S (senyum, sapa, dan santun). Dengan bersikap 3S 

ternyata akan melahirkan cinta, kasih sayang, dan nasabah akan merasa 

lebih dihargai. Oleh karena itu para petugas BMT EL Mitra Usaha setiap 

kali memberikan pelayanan kepada nasabah harus selalu bersikap 3S. 

4. Membangun Hubungan Yang Baik (interrelationship)  Antar Kolega 

Islam menekankan hubungan konstruktif dengn siapapun antar 

sesama  pelaku bisnis. Islam menghendaki  dominasi  pelaku yang satu 

diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoly maupun bentuk-

bentuk lain yang mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan 



pendapatan. Dalam kaitan dengan hubungan pribadi antar pelaku bisnis 

ini. 

Dalam hal membangun hubungan yang baik dengan pelanggan 

BMT EL Mitra Usaha dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 9 

Distribusi Jawaban Responden Tentang  Indikator  

Membangun Hubungan yang Baik Dengan Nasabah 

Pertanyaan  SS  S N TS STS Total  

Apakah BMT EL Mitra Usaha 

membangun  Hubungan yang baik 

Dengan nasabah 

24 31 25 - - 80 

Jumlah % 30% 38,75% 31,25% 0% 0% 100% 

Berdasarkan tabel diatas di dapat dilihat BMT EL Mitra Usaha 

membangun hubungan yang baik dengan nasabah, BMT EL Mitra Usaha 

menguanakan sistem kekeluargaan dalam menghadapi nasabah. 

 

 

5. Trasparan (Tidak Ada Yang di Tutup-tutupi) 

Dalam memberikan informasi tidak boleh ada yang di tutup-tutupi atau 

harus  trasparan, Bila tidak trasparan bila mengandung penipuan.   

Dalam hal Trasparan (Tidak Ada Yang di Tutup-tutupi) BMT EL Mitra 

Usaha dapat dilihat dari tabel berikut 



Tabel 10 

Distribusi Jawaban Responden Tentang  Indikator  

Trasparan (Tidak Ada Yang Di Tutup-Tutupi) 

Pertanyaan  SS  S N TS STS Total  

Apakah BMT EL Mitra Usaha 

mamberikan Informasi yang 

Trasnparan kepada nasabah 

terkait dengann  produk dan 

jasa yang ditawarkan ? 

25 29 22 4  80  

Jumlah % 31,25% 36,25% 27,5% 5% 0% 100% 

Berdasarkan tabel diatas di dapat dilihat  bahwa Dalam 

memberikan informasi BMT EL Mitra Usaha tidak ada yang ditutupi oleh 

BMT  dan nasabah merasa puas karna semua informasi yang di berikan 

tidak ada yang ditutup- tutupi semuanya sesuai dengan apa yang telah di 

sampaikan.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwasannya secara 

keseluruhan strategi pemasran yang dilakukan oleh BMT EL Mitra Usaha mitra 

usaha sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karna dalam setiap pemasaranya 

dilakukan  sesuai dengan prinsip  etika bisnis Islam menjual barang yang baik 

mutunya, dilarang mengunakan sumpah (al-qasm), longar dan bermurah hati 

(tasahuh dan tarrahum), membangun hubungan yang baik antar kolega, trasparan 

(tidak ada yang di tutup-tutupi).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 



Dari pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

1. BMT EL Mitra Tanjung Bintang menerapkan beberapa strategi pada 

bauran pemasaran produk, harga, tempat, dan promosi. Strategi 

pemasaran pada produk ditunjukan dengan adanya produk unggulan 

yang berprinsip Wadi‟ah dan Mudharabah seperti Tamara, Tadika, 

Taqura,  dan Tajaka. Strategi tempat dilakukan dengan pemilihan 

lokasi yang terjangkau bagi nasabah dan calon nasabah. Sementara, 

strategi promosi yang dilakukan adalah periklanan seperti penyebaran 

brosur, publisitas seperti bakti sosial, pelayanan  sistem jemput bola, 

personal selling seperti hubungan kemasyaratan khususnya dalam hal 

pelayanan kepada nasabah, promosi penjualan seperti pemberian 

hadiah atau cenderamata. 

2. Dari hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa semua strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh BMT EL Mitra Usaha Tanjung 

Bintang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karna dalam setiap 

prosesnya dilakukan  sesuai dengan prinsip  etika bisnis Islam yaitu 

menjual barang yang baik mutunya, tidak mengunakan sumpah (al-

qasm), longgar dan bermurah hati (tasahuh dan tarrahum), membangun 

hubungan yang baik antar kolega, dan menetapkan harga dengan 

trasparan. 
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1. Sejarah berdirinya BMT EL Mitra Usaha 
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5. Apakah BMT memiliki target peningkatan jumlah nasabah dari tahun 

ketahun? 

6. Produk apa saja yang di tawarkan di BMT ?                  

7. Apakah produk yang ditawarkan adalah produk yang diminati nasabah? 

8. Produk apa sajakah yang di minati nasabah? 

9. Apa strategi yang dilakukan BMT yang terkait dengan penentuan tempat 

atau lokasi?  

10. Apakah lokasi BMTsudah strategis dan terjangkau oleh nasabah? 

11. Apakah BMT memberikan strategi khusus yang terkait dengan bagi hasil, 

margin, fee? 

12. Apakah BMT EL Mitra Usaha melakuakan prikanan dalam melakukan 

promosi? 

13. Apakah BMT EL Mitra Usaha melakuakan penjualan tatap muka dalam 

melakukan promosi? 

14. Apakah BMT EL Mitra Usaha melakukan promosi penjualan ? 

15. Apakah BMT EL Mitra Usaha melakukan Kegiatan sosial? 

 

 

 

 

 

 



Nama    : Ayu Nurmalintang 

NPM    : 1251010221 

Fakultas    : Ekonomi Bisnis Islam 

Jurusan    : Ekonomi Syariah 

Universitas   : IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 

 

 

Identitas Responden : 

Nama   :  …………………………………………….. 

Alamat   : ..................................................................... 

Jenis Kelamin  : ⃝ Laki-Laki    ⃝ Perempuan 

 

Perkerjaan   : ⃝ Ibu Rumah Tangga  ⃝Wiraswasta 

  ⃝ pelajar /Mahasiswa  ⃝ Karyawan  

  ⃝ Lain-lain(……………………..….)   

 

Note: berikan tanda √ (ceklis) untuk jawaban yang dipilih 

 

Tabel Daftar Pernyataan 

Keterangan: 

Sangat Setuju (SS)   

Setuju (S)     

Netral (N)     

Tidak Setuju (TS)   

Sangat Tidak Setuju (STS)  



No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Apakah  Nasabah merasa Puas  dengan 

kualitas jasa yang ditawarkan di BMT EL 

Mitra Usaha 

    

 

2 Apakah prosedur dan syarat dalam 

pembukaan tabungan dan pinjaman 

prosesnya cepat dan mudah 

    

 

3 Apakah Produk yang ditawarkan BMT El 

Mitra Usaha adalah produk yang diminati 

nasabah 

    

 

4 Apakah dalam melayani  nasabah  BMT El 

Mitra Usaha melakukan dengan ramah dan 

murah hati 

    

 

5 Apakah BMT EL Mitra Usaha membangun  

Hubungan yang baik Dengan nasabah  

    
 

6 Apakah BMT EL Mitra Usaha mamberikan 

Informasi yang Trasnparan kepada nasabah 

terkait dengann  produk dan jasa yang 

ditawarkan ? 

    

 

7 Apakah lokasi BMT EL mitra Usaha 

mudah terjangkau oleh nasabah 

     

8 Dalam oprasional penyaluran produk dan 

dan jasa BMT EL Mitra Usaha sudah 

menggunakan prinsip-prinsip syariah 

     

9 Apakah nasabah puas dengan pelayanan 

yang di berikan dengan BMT EL Mitra 

Usaha 

     

 



Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

mengisi kuesioner ini. Semoga Bapak/Ibu sukses selalu dan semoga hasil penelitian ini 

dapat bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Jawaban Kuisioner Dari Anggota  Nasabah BMT El Mitra Usaha  Cabang Tanjung Bintang 
 

No  Jumlah Sample 

Hasil Jawaban 

 
Sangat Setuju Setuju Netral  Tidak Setuju  

Sangat Tidak 

Setuju 
Total  

 A % B % C % D % E % % 

 1 80 24 30 28 35 26 32,50 2 2,50 0 0,0 100 

 2 80 26 32,50 29 36,25 25 31,25 0 0 0 0,0 100 

 3 80 25 31,25 27 33,75 28 35 0 0 0 0,0 100 

 4 80 22 27,50 29 36,25 27 33,75 2 2,50 0 0,0 100 

 5 80 24 30 31 38,75 25 31,25 0 0 0 0,0 100 

 6 80 25 31,25 29 36,25 22 27,50 4 5,00 0 0,0 100 

 7 80 33 41,25 28 35 19 23,75 0 0 0 0,0 100 

 8 80 28 35 27 33,75 25 31,25 0 0 0 0,0 100 

 9 80 19 23,75 36 45 25 31,25 0 0 0 0,0 100 

 Untuk mencari nilai persentase, penulis menggunakan rumus sebagai berikut : 

 E=F/NX100 

           Keterangan :  

           

  

E : Total Persentase  

         

  

F : Hasil Kuisioner 

         

  

N : Jumlah sampel 

         

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


