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ABSTRAK
Di Indonesia perkembangan perbankan syariah semakin meningkat, hal ini
menyebabkan persaingan pasar yang sangat tajam. Terjadinya persaingan
antar bank menumbuhkan keharusan Bank Syariah Mandiri untuk
berinovasi produk, seperti pembiayaan murabahah dengan produk cicil
emas. Untuk menjaga keberlangsungan produknya, BSM harus
menerapkan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Strategi pemasaran ini
dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan mengenal produk, agar
mengingat karena masyarakat kurang memahami produk cicil emas. Oleh
karena itu, sangat diperlukan pemasaran yang baik dan sesuai dengan
nilai-nilai pemasaran dalam Islam, khususnya Bank Syariah Mandiri guna
meningkatkan jumlah nasabah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana strategi
pemasaran pembiayaan murabahah pada produk cicil emas dalam
meningkatkan jumlah nasabah dan bagaiamana analisis strategi pemasaran
pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di BSM KC Teluk Betung
Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi islam. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran dalam meningkatkan
jumlah nasabah dan mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang
pemasaran produk cicil emas pada BSM KC Teluk Betung.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif dan juga
menggunakan penelitian kepustakaan (library research) guna melengkapi
data. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi,
wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran
yang dilakukan BSM KC Teluk Betung dalam meningkatkan jumlah
nasabahnya yaitu dengan pemasaran secara canvassing (silaturhami dan
dilakukan dengan presentasi dengan instansi-instansi), open table
(penawaran secara langsung dengan nasabah yang melakukan transaksi
dengan costumer service), pemasaran dengan penawaran ke perusahaan
yang menjadi rekanan BSM, penawaran kerjasama implan dengan
beberapa instansi dan pengembangan bauran pemasaran seperti 4 P,
product, price, place dan promotion. Dalam perspektif ekonomi Islam
strategi pemasarannya yang dilakukan BSM KC Teluk Betung sudah
sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan etika bisnis
Islam. Untuk pengembangan bauran pemasaran yaitu 4 P, yaitu product,
price, place dan promotion dalam pelaksanaannya juga tidak melanggar
prinsip Islam dan sesuai etika bisnis Islam.
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MOTTO

         
     
Artinya : Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung. (Al- Jumu’ah : 10)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul
Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka
penulis merasa untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam
“ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA PRODUK CICIL EMAS DALAM MENINGKATKAN JUMLAH
NASABAH (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Teluk Betung Bandar Lampung)”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung
dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalah pahaman
pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang
perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:
1. Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai
bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian
itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti
keseluruhan.1
2. Strategi Merupakan cara-cara untuk mencapai suatu tujuan.2 Pemasaran
adalah kegiatan perusahaan dalam membuat rencana menentuka harga,
promosi serta mendistribusika barang dan jasa. Jadi strategi pemasaran

1

Nugroho Eko, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002,

hlm 65
2

Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,
(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), hlm. XV
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merupakan penetepan sasaran dan tujuan yang dilakukan dalam penerapan
pemasaran produk cicil emas oleh BSM KC Teluk Betung.
3. Murabahah adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang
lebih sebagai keuntungan yang di sepakati.3
4. Produk cicil emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank
syariah mandiri sejak 25 maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan
emas kepada masyarakat.4 Namun di Bank Syariah Mandiri KC Teluk
Betung cicil emas secara operasional baru berjalan sejak 30 Juni 2015.
5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.5

B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara
obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut :
1. Secara Objektif
Peneliti tertarik dengan permasalahan ini di karenakan suatu lembaga
keuangan bertujuan dalam mendapatkan laba yang optimal. Pentingnya
nasabah untuk keberlanjutan usaha lembaga keuangan itu sendiri. BSM
berinovasi produk-produk sesuai kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan
jumlah nasabah. Untuk pelengkap dari produk gadai emas maka BSM
meluncurkan pembiayaan produk cicil emas. Kepemilikan emas dengan cara
3

Prof. Dr. Sutan Remy sjahdeini, Perbankan syariah produk-produk dan aspek hukumnya
(Jakarta, Kencana prenamedia, 2014), h. 195
4
Elsa Elviana, “Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah
Mandiri (BSM) KCP Semarang”. (Tugas Akhir Program Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan
Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang,2015), h. 2.
5
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 16.
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dicicil menjadikan masyarakat dengan mudah untuk berinvestasi. Menanggapi
nasabah selama ini hanya investasi menabung dengan uang. Adapun lembaga
yang menawarkan emas dengan cara menabung. mengingat harga emas yang
berangsur meningkat, menabung dengan uang untuk kepemilikan emas butuh
waktu yang lama.
Pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di BSM merupakan
pembiayaan yang bersifat investasi atau lebih diperuntukan kebutuhan di masa
yang akan datang, karena kegiatan menyimpan emas atau investasi emas
dalam jangka panjang yang dapat mengimbangi inflasi. Selain itu emas juga
dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat. Persaingan antara lembaga
keuangan konvensional maupun syariah baik produk bersifat sejenis ataupun
tidak sejenis menjadikan pentingnya dalam BSM KC Teluk Betung
mengembangkan strategi pemasaran agar masyarakat bisa lebih memahami
mekanisme pembiayaan produk cicil emas sehingga hal tersebut akan
berdampak pada peningkatan jumlah nasabah.
2. Secara Subjektif
a. Penelitian ini belum penah dilakukan atau diteliti dan dibahas sebelumnya
oleh para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis
pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Perbankan Syariah.
c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat
adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan
informasi lainya yang berkaitan dengan penelitian baik data primer dan
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data sekunder memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian
mudah dijangkau oleh penulis.
C. Latar Belakang
Pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan karena dituangkan dalam UU No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan
juga dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999
tentang

Bank

Indonesia.6

Bank

Indonesia

telah

menyusun

kebijakan

pengembangan perbankan syariah di Indonesia.7 Alasan lainnya, Indonesia
berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Menurut sensus penduduk tahun
2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam.8
Selain itu, memiliki prospek bagi pertumbuhan dan pengembangan perbankan
syariah di masa yang akan datang. Dengan demikian, diterbitkannya UU No. 10
Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional di mana
pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berlandaskan
prinsip syariah.9 Pada saat ini perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah
semakin meningkat, hal ini menyebabkan persaingan untuk memperebutkan
pangsa pasar semakin tajam.10

6

Ita Oktavianti, “Analisis Strategi Pemasaran Produk tabungan BSM PT. Bank Syariah
Mandiri”. (Program strata satu Departemen Manajemen Institut Pertanian Bogor”, 2012) h. 3.
7
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspekaspek Hukumnya (Jakarta: kencana prenamedia group, 2014) h. 196.
8
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia, 03 Desember 2016 pukul 10.37.
9
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2014. hlm. 19.
10
Miss Atiyah Hengdada, “Strategi Pemasaran Produk Murabahah Di PT. Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Formes Sleman Yogyakarta”. (Skripsi strata satu Manajemen Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), h26.
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Tabel 1.1
Pertumbuhan Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum Syariah
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Tahun
Indikator

2011

2012

2013

2014

Jumlah Bank Umum
11
11
11
12
Syariah
Jumlah Kantor Bank
1.401 1.745 1.998 2.163
Umum Syariah
Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2016.11

2015

2016
Januari

12

12

1.990

1970

Pada tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah bank dan jumlah kantor bank
umum syariah di Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2016 mengalami
peningkatan dan penurunan, pertumbuhan perbankan syariah diperkirakan masih
akan tumbuh baik dilihat dari sisi peningkatan jumlah kantor bank umum syariah
yang mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan yang terjadi maka
timbul persaingan antara lembaga keuangan.
Strategi pemasaran mempunyai peranan penting untuk keberhasilan usaha
perusahaan umumnya dan bidang pemasaran khususnya. Strategi pemasaran harus
dapat memberi gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang akan dilakukan
perusahaan dalam menggunakan setiap kesempatan atau peluang pada beberapa
pasar sasaran.12 Stratergi pemasaran sebagai ujung tombak dari suatu rencana
pemasaran dan sangat diperlukan dalam suatu perusahaan yang bertujuan agar
rencana yang telah dibuat dapat terlaksana dan dapat dicapai sesuai dengan tujuan
yang telah ditentukan serta diharapkan dapat meminimalisir hambatan-hambatan
yang ada.
Dalam menawarkan produknya maka terjadi persaingan antara bank-bank
syariah sehingga perlu adanya inovasi produk dalam masing-masing bank. Hal ini
11

Statistik Perbankan Syariah Januari 2016 (Otoritas Jasa Keuangan), h. 8.
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran (Dasar, Konsep dan Strategi), (Jakarta: Raja
Grafindo Persada,2004), h. 168.
12
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dilakukan agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk mengambil manfaat
dari produk yang ditawarkan.
Berdasarkan prariset salah satu bank yang sedang tumbuh dan berkembang
yaitu BSM KC Teluk Betung.
Tabel. 1.2
Jumlah Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
Per Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
2016 Agustus
2017
624
10.467
24.325
1.936
7.594
1.629
3.110
Sumber: Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Agustus 2017.
Berdasarkan data tersebut, terjadinya peningkatan jumlah nasabah pada
rentang tahun 2011 – 2013 sebelum adanya produk cicil emas. Peningkatan
jumlah nasabah tersebut sangat signifikan sehingga di perlukan adanya analisis
lebih mendalam mengingat data pada tahun 2013 – 2017 setelah adanya produk
cicil emas semakin berkurang jumlah nasabahya. Maka untuk mengetahui
keberlanjutan ditahun setelah adanya cicil emas, BSM KC Teluk Betung yang
ingin tetap bertahan dan mengembangkan pangsa pasarnya pada produk cicil emas
harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan jumlah nasabahnya agar
mencapai laba yang optimal.
Dilihat dari prospektif BSM sebagai responden penelitian karena
Pertumbuhan cicil emas di BSM mencapai 55,5 persen pada akhir 2015. Cicil
emas jadi unggulan di BSM, apalagi NPF (non performing financing)-nyanol,
Oustanding pembiayaan gadai dan cicil emas meningkat 22,5 persen menjadi Rp
1,697 triliunpada 2015 dari Rp 1,386 triliunpada 2014. Omzet juga naik 12,5
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persen menjadi Rp 4,816 triliun dari Rp 4,282 triliun. Jumlah nasabahnya juga
meningkat menjadi 69.967 nasabah pada 2015 dari 56.999 nasabah pada 2014
menurut data di BSM.13
Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang
dilakukan dengan mengambil bentuk jual beli (ba’i atau sale).14 Pembiayaan
murabahah pada produk cicil emas bisa digunakan sebagai investasi karena sifat
harga emas dalam jangka panjang yang mengimbangi inflasi, maka kegiatan
menyimpan emas atau investasi emas. Selain melindungi nilai, emas juga
dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat. Menanggapi tingginya minat
masyarakat akan pembiayaan kepemilikan emas, banyak terlihat beberapa bank
syariah merespon kebutuhan masyarakat akan hal itu, mengeluarkan produk
pembiayaan berupa kepemilikan emas syariah dengan cara angsuran atau dicicil.
Dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai
barang berharga yang disimpan bernilai investasi dan dapat menjadi barang yang
likuid apabila membutuhkannya kembali. Trend emas dari dulu sampai sekarang
selalu naik harganya, pembiayaan murabahah pada produk cicil emas mengalami
fluktuatif setiap tahunnya.
Menurut informasi dari Bapak Eko Prasetio,Sejak awal meluncurnya
produk tersebut hingga sekarang ini peminatnya masih sedikit di BSM KC Teluk

13

Dikutip
https://www.syariahmandiri.co.id/2016/03/produk-emas-masih-prospektif/
Tanggal 25 Oktober 2016 Pukul 18.33 wib.
14
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, op.cit., h. 196.
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Betung, jumlah nasabah bertambah setiap bulan hanya 3 orang. 15 Margin yang di
ambil bank untuk produk pembiayaan ini adalah 15-17% effekif per tahun.16
Berdasarkan hal yang tersebut penulis merasa sangat pentingnya strategi
pemasaran dalam perbankan syariah agar bisa menghadapi persaingan dengan
bank-bank umum, dengan kesempatan ini penulis akan mencoba meneliti
berkaitan

dengan

judul

“ANALISIS

STRATEGI

PEMASARAN

PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DALAM
MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH

(Studi Kasus Pada PT. Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung). Penelitian ini mengindikasi
faktor eksternal dan internal serta menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman sehingga memperoleh strategi pemasaran yang diterapkan oleh BSM KC
Teluk Betung.
D. Fokus Penelitian
1. Bagaimana strategi pemasaran pembiayaan murabahah pada produk cicil
emas dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT.Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis strategi pemasaran pembiayaan murabahah pada
produk cicil emas dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung dalam
perspektif ekonomi islam?

15

Wawancara Bapak Eko Prasetio selaku Branch Operations & Service Manager, 27
Januari 2017.
16
Wawancara Yuliyawati selaku Customer Service, 27 Januari 2017
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E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu
yang hendak dicapai yang dapat dijadikan araha atas apa yang harus dilakukan
dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui startegi pemasaran pada BSM KC Teluk Betung dalam
meningkatkan jumlah nasabah.
2. Untuk mengtahui pandangan Ekonomi Islam tentang strategi pemasaran
pada BSM KC Teluk Betung dalam meningkatkan jumlah nasabah.

F. Kerangka Teori
1. Pengertian Pemasaran
Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang
berorientasi profit maupun usaha-usaha sosial. Hanya saja sebagai pelaku
pemasaran seringkali tidak atau belum mengerti ilmu pemasaran, tetapi di
sisi lain sebenarnya mereka telah melakukan usaha-usaha pemasaran. Hal
ini terjadi karena pelaku pemasaran belum pernah mendengar kata-kata
pemasaran. Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi
kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa.
Pemasaran menjadi semakin penting dengan semakin meningkatnya
pengetahuan masyarakat. Pemasaran juga dapat dilakukan dalam rangka
menghadapi pesaing yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Para
pesaing justru semakin gencar melakukan usaha pemasaran dalam rangka
memasarkan produknya. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, suatu
perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan
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jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek
biasanya untuk merebut hati konsumen terutama untuk produk yang baru
diluncurkan.

Sedangkan

dalam

jangka

panjang

dilakukan

untuk

mempertahankan produk-produk yang sudah ada agar tetap eksis. Berikut
ini beberapa tujuan suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan
pemasaran, antara lain:
a. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk
maupun jasa.
b. Dalam rangka memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk
atau jasa.
c. Dalam rangka memberikan kepuasan semaksimal mungkin terhadap
pelanggannya.
d. Dalam rangka meningkatkan penjualan dan laba.
e. Dalam rangka ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing.
f. Dalam rangka memperbesar kegiatan usaha.17
2. Bauran Pemasaran
Bauran

Pemasaran

merupakan

salah

satu

unsur

dalam

strategipemasaran terpadu, yang merupakan strategi yang dijalankan
perusahaan, yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan menyajikan
penawaran produkpada segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran
pasarnya. Dalamstrategi pemasaran terdapat Strategi Acuan/Bauran
Pemasaran (MarketingMix), yang menetapkan komposisi terbaik dari

17

Kasmir, Pemasaran Bank. (Jakarta: Kencana: 2005), h. 59-60

27

keempat komponen atauvariable pemasaran, untuk dapat mencapai sasaran
pasar yang ditujusekaligus mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.18
Menurut

Kasmir

unsur-unsur

atau

variabel

Strategi

Acuan/BauranPemasaran tersebut adalah:
a. Strategi Produk
b. Strategi Harga
c. Strategi Lokasi
d. Strategi Promosi19
3. Konsep Strategi Pemasaran secara Islam
Seseorang pengusaha dalam pandangan etika bisnis Islam bukan
sekedar

mencari

keuntungan,

melainkan

juga

keberkahan,

yaitu

kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keutungan yang wajar dan
diridhoi oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus diraih oleh seseorang
pedagang melakukan bisnis tidak sekedar keuntungan materi (bendawi),
tetapi yang penting lagi adalah keuntungan inmaterial (spiritual). 20 Ada
empat karaktertisik yang terdapat pada pemasaran syariah, yaitu:21
Ketuhanan (rabbaniyah), Etis (akhlaqiyah), Realistis (al-waqi’iyyah), dan
Humanistis (insaniyyah).
4. Pengertian Pembiayaan Murabahah
Murabahah didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan barang
seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau
18

Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010),cet, Ke-10, h. 198
Kasmir, Op Cit, h. 195
20
Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis, Jakarta, 2002, h.
19

86.
21

Ibid, h. 86.
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margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah
bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian
produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya
(cost) tersebut.22
Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara
bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan
untuk membeli barang.Bank memperoleh keuntungan jual beli yang
disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan
rukun dan syarat dalam fiqh, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang,
harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang
bersangkutan.
Harga Jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan
yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang
diambil oleh bank.Selama akad belum berakhir maka harga jual-beli tidak
boleh berubah.Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut mejadi
batal.Cara pembayaran dan jangka waktunya di sepakati bersama. Melalui
akad

murabahah,

nasabah

dapat

memenuhi

kebutuhanya

untuk

memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus
menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah
memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.23

22
23

h. 22-23

Wiroso, Jual-Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.13
Zainul Afifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005),
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan

tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang di

perlukan maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif
deskriptif dengan cara menggunakan mengenai suatu kenyataan empiris dari
objek yang dijadikan penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian
lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data
yang dapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan
kesimpulan dari penelitian ini. Sedangkan untuk memperoleh
berkenaan

dengan

judul

penelitian,

penulis

data yang

menggunakan

metode

pengumpulan data sebagai berikut:
a. Library Research (pengumpulan data melalui kepustakaan), Penelitian
kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan
berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan.24
Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan
membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature yang
berhubungan

langsung

dan

yang

mempunyai

relevansi

dengan

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
b. Field Research (penelitian lapangan)penelitian dalam kanca kehidupan
yang sebenarnya.25 Dengan datang langsung, mengunjungi, mempelajari
dan melakukan wawancara pada BSM KC Teluk Betung.

24
25

Hadi Sutrisno, Metode Research, UGM, Yogyakarta, 2002, h 144.
Ibid.,h. 142
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2. Sumber Data
Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini
menggunakan data sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber
asli.26Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung dari BSM KC
Teluk Betung, dengan wawancara secara langsung kepada pihak bank.
b. Data Sekunder
Selain data Primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga
menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari
sumber eksternal maupun sumber internal.27 Dalam penelitian ini penulis
mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur, internet dan data
sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisikan informasi
mengenai BSM.
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk
mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah 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

26

Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 102.
27
Ibid., h. 103
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pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan
dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila
responden yang diamati tidak terlalu besar.28
Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada PT.
Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung untuk mengamati objek
penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan
informasi.
b. Wawancara
Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan
tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti.29 Metode Interview yaitu
proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan
dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung
informasi-informasi yang diberikan.30
Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara bebas terpimpin dimana sebelum penulis mengadaka
wawancara penulis telah menyiapka daftar pertanyaan yang akan
diajukan.31 Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut
karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di
wawancara dalam penelitian ini adalah Pihak-pihak BSM KC Teluk

28
29

Moh. Pabundu Tika, Metode Riset Bisnis, (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2006), h. 203.
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2004),

h. 19
30

Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2006),

h. 83
31

Ngadiman Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengarahan (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2002), h.149.
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Betung. Pihak yang di wawancarai seperti Branch Operations & Service
Manager, Analyzt Finacing Officer, Admin Micro, Customer Service di
BSM KC Teluk Betung.
c. Metode Dokumentasi
Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto “mencari dan mengenal
hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa
catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat.
Sedangkan menurut Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah
kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.32 Dari kutipan diatas dapat
diambil kesimpulan melalui penulisan yang berkenaan dengan penelitian.
Seiring dengan pendapat diatas maka dengan ini penulis menggunakan
metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang strategi pemasaran
BSM KC Teluk Betung dalam pengembangan memasarkan produk
pembiayaan pada produk cicil emas.
4. Pengolahan Data dan Analisis
Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunankan
teknik deskritif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan
data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan
tentang strategi pemasaran yang efektif dalam meningkatkan jumlah nasabah
di BSM. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan
data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

32

Koentjoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat ( Jakarta: Gramedia, 2001) , h. 46
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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.33 Teknik ini digunakan penulis untuk
memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan
digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi.
Data yang penulis ambil tentang strategi pemasaran pembiayaan
pada produk cicil emas dalam meningkatka jumlah nasabah, Penulis 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
Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian
rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan
masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.34
Teknik ini merupakan langkah kedua setelah editing, yaitu
memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada
dalam pemasaran produk cicil emas . Dengan teknik ini, diharapkan
penulis dapat memperoleh gambaran tentang strategi pemasaran yang
dapat meningkatkan jumlah nasabah.

33
34

Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, Op.Cit., h. 153
Ibid., h. 154
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c.

Analyzing
Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan
organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian
dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.35
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.36
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 strategi pemasaran
pembiayaan murabahah pada produk cicil emas dalam meningkatkan
jumlah nasabah.

35
36

Ibid., h. 195
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung CV Alfa Beta,, 1998), h. 300
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H. Penelitian Terdahulu
Pembahasan mengenai strategi

pemasaran pada bank syariah telah

dilakukan penelitian sebelumnya, diantaranya :
Yulianti, melakukan penelitian mengenai strategi pemasaran produk
pembiayaan dalam pencapaian target di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Salatatiga. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri
cabang Salatiga telah melaksanakan strategi pemasaran dengan menggunakan
marketing mix yang meliputi place, price, product dan promotion. Hambatan
yang dihadapi di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Slatiga dalam pemasaran
produk adalah kurangnya pengetahuan masyarakat yang mendalam mengenai
bank syariah. Kurangnya SDM pemasaran yang kompeten dan ketetapan
sistem dari pusat yang sangat ketat.37
Ika Oktawulansari, melakukan penelitian mengenai strategi pemasaran
dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah di BMT Fajar Mulia Cabang
Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pemasaran yang dilakukan
dengan cara mendatangi calon nasabah langsung dengan menawarkan produk
di BMT Fajar Mulia dan memberikan penjelasan mengenai BMT, dengan
membagikan brosur, menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah. BMT Fajar
Mulia Bandung lebih mengutamakan promosi dengan silaturahmi. Pelayanan
yang profesional dan amanah yang dilakukan BMT Fajar Mulia sesuai dengan
visi BMT Fajar Mulia yaitu “lembaga keuangan syariah yang amanah,

37

Yulianti, “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Dalam Pencapaian Target Di PT.
Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Salatiga”, Penelitian terdahulu, Program Studi Perbankan
Syariah, 2011, STAIN Salatiga.
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profesional, mandiri dan berjamaah”. Dan pelayanan yang dilakukan tidak
membuat nasabah kecewa.38
Miss Atiyah Hengdada, melakukan penelitian mengenai strategi
pemasaran produk murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Formes Sleman Yogyakarta. Hasil dari penelitian adalah BPRS Formes
Sleman Yogyakarta menerapkan strategi pemasaran proaktif dan interaktif.
Proaktif artinya pemasaran dilakukan dengan cara efektif dan efisien,
penyuluhan, terintegrasi serta berkesinambungan dengan berorientasi pada
konsumen.

Interaktif

adalah

lembaga

memberikan

Total

Customer

Statisfacation yaitu kepuasan pelanggan dan pelayanan yang maksimal agar
terjalin hubungan yang berkesinambungan dengan konsumen. BPRS Formes
Sleman Yogyakarta telah mengengembangkan dan menjalankan empat unsur
marketing mix dengan baik. 39

38

Ika oktawulansari, “Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatka Jumlah Nasabah Di
BMT Fajar Mulia Cabang Bandung”, penelitian terdahulu, Jurusan Perbankan syariah, Fakultas
Syariah, 2012, IAIN Walisongo Semarang.
39
Miss atiyah Hengdada, “Strategi Pemasaran Produk Murabahah Di PT. Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Formes Sleman Yogyakarta”, Penelitian Terdahulu, Jurusan
Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan komunikasi, 2014, UIN Sunan Kalijaga.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Strategi Pemasaran
1. Pengertian Strategi Pemasaran
Strategi adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan
sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan
merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis
yang akan di capai oleh perusahaan.40
American Marketing Association (AMA) mendefinisikan pemasaran
sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan rencana penetapan harga,
promosi, dan distribusi dari ide-ide, barang-barang, dn jasa-jasa untuk
menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individual dan
organisasional.41
Phillip Kotler mendefinisika pemasaran sebagai proses sosial dan
manajerial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk
memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan,
penawaran, dan pertukaran produk-produk yang bernilai dengan yang
lainnya.42 Sedangkan Sofjan Assauri mendefinisikan pemasaran sebagai
kegiatan manusia yang di arahkan untuk memenuhi dan memuaskan
kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.43

40

Buchari Alma, Kewirausahaan (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm. 176.
Ibid, h. 182.
42
Phillip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi XII (Jakarta :
Erlangga, 2008), h. 6.
43
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasraran (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 5.
41
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Sehingga secara umum pemasaran dapat di artikan sebagai suatu
proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi
kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dalam rangka memberikan
kepuasan yang optimal kepada pelanggan. 44
Dari beberapa definisi diatas, pemasaran dapat diartikan sebagai
proses untuk suatu individu ataupun kelompok dalam memenuhi
kebutuhan dengan melakukan penciptaan, penawaran, dan pertukaran
produk yang bernilai.
Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah di bidang
pemasaran, untuk memperoleh suatu hasil yang optimal. Strategi
pemasaran mengandung dua faktor yag terpisah tetapi berhubungan erat,
yakni :
a. Pasar target/sasaran, yaitu sekelompok

yang homogen,

yang

merupakan “sasaran” perusahaan.
b. Bauran pemasaran (marketing mix), yaitu variabel-variabel pemasaran
yang dapat dikontrol, yang akan dikombinasikan oleh perusahaan
untuk memperoleh hasil yang maksimal.
Kedua faktor ini berhubungan erat. Pasar sasaran merupakan suatu
sasaran yang akan dituju, sedangkan bauran pemasaran merupakan alat
utuk menuju sasaran tersebut.45
Menurut Bygrave sebagaimana yang dikutip Buchari Alma
mendefinisikan strategi pemasaran adalah kumpulan petunjuk dan
44

M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar pemasaran Bank Syariah (Bandung : Alfabeta,
2010), h. 6.
45
Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta) 2009 h. 188.
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kebijakan yang digunakan secara efektif untuk mencocokan program
pemasaran (produk, harga, promosi dan distribusi) dengan peluang pasar
sasaran guna mencapai sasaran usaha. Untuk membangun sebuah strategi
pemasaran yang efektif, suatu perusahaan menggunakan variabel-variabel
bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri atas.46
a. Produk (Product) barang/jasa yang ditawarkan.
b. Harga (price) yang ditawarkan.
c. Saluran distribusi (placement) yang digunakan (grosir, distributor,
pengecer) agar produk tersebut tersedia bagi para pelanggan.
d. Promosi iklan, personal selling, promosi penjualan dan publikasi.
Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya
strategi-strategi yang di terapkan, diantaranya :
a. Pedoman yang konsisten bagi pelaksanaan keputusan-keputusa dalam
perusahaan.
b. Perusahaan menjadi lebih peka terhadap lingkungan.
c. Membantu dalam mengambil keputusan.
d. Menekan terjadinya peluang-peluang kesalahan dalam penerapan
tujuan.
e. Meminimalka efek-efek dari kondisi dan perubahan yang merugikan.
Beberapa definisi mengenai strategi pemasaran dapat diartikan bahwa
strategi pemasaran adalah perencanaan yang terarah yang memberikan

46

Ibid, h. 176.
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panduan tentang pemasaran agar tercipta tujuan bisnis yang akan di capai oleh
perusahaan.
2. Tujuan pemasaran
Setiap tindakan yang dilakukan apakah oleh perusahaan atau badan
usaha tentu mengandung suatu maksud dan tujuan tertentu. Pencapaian
tujuan ini disesuaikan dengan keinginan pihak manajemen itu sendiri.
Badan usaha dalam menetapkan tujuan yag hendak dicapai dilakukan
dengan berbagai pertimbangan matang. Kemudian ditetapkan cara-cara
untuk mencapai tujuan.
Tujuan perusahaan daat bersifat jangka pendek maupun jangka
panjang. Dalam jangka pendek biasanya hanya bersifat sementara dan juga
dilakukan sebagai langkah untuk mencapai tujuan jangka panjang.
Demikian pula dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu perusahaan
memiliki banyak kepentingan untuk tujuan jangka panjang. Demikian pula
dalam hal menjalankan kegiatan pemasaran suatu perusahaan memiliki
banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Secara umum tujuan pemasaran perusahaan perusahaan jasa seperti
bank adalah berikut :
a. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan
merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk
membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang.
b. Memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan
yang diinginkan nasabah.
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c. Memaksimumkan

pilihan

(ragam

produk)

dalam

arti

bank

menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki
berbagai pilihan.
d. Memaksimumkan

mutu

hidup

dengan

memberikan

berbagai

kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.

3. Konsep-Konsep Pemasaran
Dalam mencapai hasil pemasaran yang maksimal, terlebih dahulu
perlu menerapkan konsep inti pemasaran yaitu menentukan segmentasi,
targeting, dan positioning (STP). Dalam rangkaian proses pemasaran,
startegi segmentasi, targeting dan positioning,47 Konsep Pemasaran adalah
suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi
kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan didukung oleh
kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasaan
konsumen.48 Berada di tahap awal yang paling penting yakni
mengidentifikasi customer value atau nilai dari pelanggan. STP berada di
level strategi karena menentukan bagaimana menggarap pasar.

a. Segmentasi
Tjiptono

menyatakan

segmentasi

pasar

adalah

proses

mengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok47

Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Erlangga) h.

48

Sofjan Assauri, Op Cit, h. 81

13.
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kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam
kebutuhan, keinginan dan perilaku terhadap program pemasaran
spesifik. Segmentasi pasar merupakan konsep pokok yang mendasari
strategi pemasarn perusahaan dan alokasi sumber daya yang harus
dilakukan dalam rangka mengimplementasikan proses pemasaran.
Tujuan segmentasi pasar adalah membuat para pemasar mampu
menyelesaikan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan satu atau
lebih segmen pasar tertentu. Dasar-dasar yang dapat dipakai untuk
segmentasi pasar adalah:
1) Faktor demografis, seperti: umur, kepadatan penduduk, jenis
kelamin, agama, kesukuan, pendidikan dan sebagainya.
2) Faktor sosiologi, seperti: kelompok budaya, klas-klas sosial dan
sebagainya.
3) Faktor psikologis/psikografis, seperti: sikap, kepribadian, manfaat,
produk yang diinginkan dan sebagainya.
4) Faktor geografis, seperti: daerah sejuk, pantai, daerah kota, daerah
desa dan sebagainya.
5) Tingkat penghasilan.

b. Targeting
Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasar
selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk
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memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Target market
adalah sekumpula nasabah yang dituju yang akan dilayani dengan
program pemasran tertentu. Targeting merupakan kegiatan memilih dan
menilai satu atau lebih dari segmen pasar yang akan dimasuki.
Tujuan dari penentuan target ini adalah memberikan kepuasan
bagi konsumen (nasabah). Ketika konsumen puas maka pemintaan
produk tersebut akan meningkat, dengan meningkatnya permintaan
maka keuntungan perusahaan pun juga mengalami peningkatan. Produk
dari targeting adalah target market (pasar sasaran), yaitu satu atau
segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan marketing.
c. Positioning
Positioning adalah tindakan merancang produk dan citra
perusahaan agar dapat tercipta kesan atau tempat khusus dan unik
dalam benak pasar sasaran sedemikian rupa, sehingga dipersepikan
lebih unggul dibandingkam para pesaingnya. Product positioning
merupakan suatu strategi manajemen yang menggunakan informasi
untuk menciptakan suatu kesan terhadap produk sesuai dengan
keinginan pasar yang dituju atau pasarnya. Jadi, positioning merupakan
suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendesain produkproduk mereka sehingga dapat menciptakan kesan dan image terdiri
dalam pikiran konsumennya sesuai dengan yang diharapkan.
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Ada lima konsep dalam pemasaran di mana setiap konsep dapat
dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Adapun
konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:49
1) Konsep produksi
Menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang
tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka dan oleh karenanya
manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisien produksi dan
efisien distribusi. Konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang
menjadi penuntut para penjual dan merupakan konsep yang
menekankan kepada volume produksi yang seluas-luasnya dengan
harga serendah mungkin.
2) Konsep Produk
Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen akan menyenangi
produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta
keistimewaan yang mencolok. Oleh karena itu, perusahaan harus
mencurahkan upya terus-menerus dalam perbaikan produk. Konsep ini
menimbulkan adanya marketing nyopia (pemandangan yang dangkal
terhadap pemasaran). Konsep produk merupakan konsep yang
menekankan kepada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri terbaik.
3) Konsep Penjualan
Konsep penjualan berpikir bahwa konsumen tidak akan membeli
cukup banyak produk terkecuali perusahaan menjalankan suatu usaha

49

Kasmir, Op,Cit, h. 178-179.
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promosi dan penjualan yang kokoh. Konsep ini biasanya diterapkan
pada produk asuransi, ensiklopedia atau kapling-kapling pemakaman,
juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik (parpol). Dalam konsep
ini kegiatan pemasaran ditekakan lebih agresif melalui usaha-usaha
promosi yang gancar.
4) Konsep pemasaran
Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai
sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan
pasar sasaran dan pemberian kepuasan yang diinginkan secara lebih
efektif dan lebih efisien dari yang dilakukan pesaing. Menurut Phillip
Kotler konsep ini menekankan ke dalam beberapa pengertian dibawah
ini:
a) Menemukan keinginan pelanggan dan penuhi keinginan tersebut.
b) Membuat apa yang anda dapat jual daripada menjual apa yang ada
buat.
c) Mencintai pelanggan.
d) Andalan yang menentukan.
e) Berhenti memasarkan produk yang dapat anda buat dan mencoba
membuat produk yang dapat anda jual.

5) Konsep Pemasaran
Menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan
kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran dan memberikan
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kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan
para pesaing sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan dan
mempertinggi kesejahteraan masyarakat.

4. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
Kotler (2000) memberikan definisi mengenai bauran pemasaran
sebagai:
Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran faktor yang dapat
dikendalikan –product, price, promotions, place- yang dipadukan oleh
perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar
sasaran.50
Saladin (2003) memberikan definisi Bauran pemasaran (marketing
mix) adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh
perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran.51
Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan kegiatan pemasaran
yang dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara
bersamaan diantara elemen-elemen yang ada dalam marketing mix itu
sendiri. Penggunan bauran pemasaran (marketing mix) dalam dunia
perbankan dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai
dengan kebutuhan bank. Dalam praktiknya, konsep bauran pemasaran
terdiri dari bauran pemasaran untuk produk yang berupa barang atau jasa.

50

Phillip Kotler, marketing Management, h.15
Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin, Dasar-Dasar Pemasaran Bank,
(Bandung:Linda Karya, 2006), h. 9.
51
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Kotler menyebutkan konsep bauran pemasaran (marketing mix)
terdiri dari empat P, yaitu:52 Product (produk), Price (harga), Place
(tempat/saluran distribusi) dan Promotion (promosi).
a. Strategi Product (Produk)
Produk secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dapat
memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Artinya, apapun
wujudnya selama itu dapat memenuhi keinginan pelanggan dan
kebutuhan kita dikatakan sebagai produk.

produk sebagai sesuatu

yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dibeli, untuk digunakan atau
dikonsumsi yag dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.
Dalam praktiknya produk terdiri dari dua jenis yaitu yang
berkaitan dengan fisik atau benda berwujud dan tidak berwujud. Benda
berwujud merupakan produk yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan.
Contohnya : buku, meja, kursi, rumah, mobil dan lain-lain. Sedagkan
produk yang tidak berwujud biasanya disebut jasa. Jasa dapat
disediakan dalam berbagai wahana seperti: pribadi, tempat, kegiatan,
organisasi, dan ide-ide. Untuk merebut calon nasabah, maka bank
harus berusaha keras. Nasabah tidak akan datang tanpa ada sesuatu
yang menarik perhatian, sehingga berminat untuk membeli produk
bank. Yang paling utama untuk menarik perhatian dan minat nasabah
adalah keunggulan produk yang dimiliki. Keunggulan ini harus

52

Kasmir, Op,Cit, h. 192
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dimiliki jika dibandingkan dengan produk lain dan untuk memberikan
keunggulan, maka bank perlu melalukan strategi produk.
Strategi

produk

yang dilakukan

oleh

perbankan

dalam

mengembangkan suatu produk adalah sebagai berikut:
1) Penentuan logo dan motto
Logo merupakan ciri khas hsuatu bank, sedangkan motto
merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi bank
dalam melayani masyarakat. Baik logo maupun motto harus di
rancang dengan benar. Pertimbangan pembuatan logo dan motto
adalah sebagai berikut:
a) Memiliki arti (dalam arti pasif).
b) Menarik perhatian.
c) Mudah diingat.
2) Menciptakan Merek
Untuk berbagai jenis jasa bank yang ada perlu diberikan
merek tertentu. Merek merupakan sesuatu untuk mengenal barang
atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan
sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari
semuanya. Penciptaan merek harus mempertimbangkan faktorfaktor antar lain:
a) Mudah diingat.
b) Terkesan hebat dan modern.
c) Memiliki arti (dalam arti pasif).
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d) Menarik perhatian.
3) Menciptakan Kemasan
Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Dalam
dunia perbankan kemasan lebih diartikan kepada pemberian
pelayanan atau jasa kepada para nasabah disamping juga sebagai
pembungkusa untuk beberapa jenis jasanya seperti buku tabungan,
cek, bilyet, giro atau kartu kredit.
4) Keputusan Lebel
Lebel merupakan suatu yang dilengketkan pada produk yang
ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label
menjelaskan siapa yang membuat, dimana dibuat, kapan dibuat,
cara menggunakannya da informasi lainnya.
b. Stategi Price (harga)
Salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penetun
harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga
sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah
dalam menentukan harga akan berkibat fatal terhadap produk yang
ditawarkan. Bagi perbankan terutama bank yang berdasarkan prinsip
konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi
dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran dan
biaya-biaya lainnya. Sementara itu, harga bagi bank yang berdasarkan
prinsip syariah adalah bagi hasil.
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Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional pengertian
harga berdasarkan bunga. Dalam dunia perbankan terdapat tiga macam
harga yaitu harga beli, harga jual dan biaya yang dibebankan ke
nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada para
nasabah yang memilik simpanan, seperti: jasa giro, bunga tabungan
dan bunga deposito, sedangkan harga jual merupakan harga yang
dibebankan kepada penerima kredit (peminjaman). Kemudian biaya
yang ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan, seperti:
biaya administrasi, biaya iuran, biaya sewa, biaya taguh atau biaya
kirim. Adapun tujuan penentuan harga adalah sebagai berikut:
1) Untuk bertahan hidup
Dalam hal ini bank menentukan harga semurah mungkin
dengan maksud produk atau jsa yang ditawarkan laku dipasaran,
misalnya untuk bunga simpanan tinggi dan bunga pinjaman rendah
tetapi dalam kondisi masih menguntungkan.
2) Untuk memaksimalkan laba
Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang
meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga
biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi.
3) Untuk memperbesar market share
Penentuan

harga ini dengan harga yang murah sehingga

diharaokan julah pelanggan meningkat dan diharapkan pula
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pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkna seperti
penentuan suku bunga simpanan yang lebih tinggi dari pesaing.
4) Mutu produk
Tujuan adalah memberikan kesan bahwa produk atau jasa
yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan biasanya harga
jual ditentukan setinggi mungkin.
5) Karena pesaing
Dalam hal ini pentuan harga dengan melihat harga pesaing.
Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga
pesaing artinya bunga simpanan diatas pesaing dan bunga pinjaman
dibawah pesaing.

c. Strategi Place (tempat/slauran distribusi)
Bagi perusahaan non bank penentuan lokasi biasanya digunakan
untuk lokasi pabrik atau gudang atau cabang, sedangkan penentuan lokasi
bagi industri perbankan lebih ditekankan kepada lokasi cabang. Penentuan
lokasi cabang bank dilakuka untuk cabang utama, cabang pembantu atau
kantor kas. Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana
pendukung menajadi sangat penting, hal ini disebabkan agar nasabah
menjangkau setiap lokasi bank yang ada. Demikian sarana dan prasarana
harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh nasabah
yang berhubungan dengan bank.
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Pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah dalam
menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan
nantinya. Lokasi yang tidak strategis akan mengurangi minat nasabah
untuk berhubungan dengan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai
berikut :
1) Deket dengan kawasan industri atau pabrik
2) Dekat dengan lokasi perkantoran
3) Dekat dengan lokasi pasar
4) Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat
5) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada disuatu lokasi.

d. Strategi Promotion (promosi)
Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan
kegiatan diatas, baik produk, harga dan lokasi. Dalam kegiatan ini
setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa
yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung.
Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal baik.
Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk
menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi
adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan
berusaha menarik calon nasabah yang baru. Paling tidak ada empat
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macam sarana promosi yang dapat digunakan dalam mempromosikan
produk maupun jasanya. Keempat macam sarana yang dapat
digunakan adalah:
1) Periklanan (advertising)
Iklan adalah sarana promosi yang digunakan guna
menginformasikan, meanrik dan mempengaruhi cara nasabahnya.
Penggunaan promosi denga iklan dapat dilakukan dengan berbagai
media seperti lewat:
a) Pemasangan billboard di jalan-jalan strategis.
b) Pencetakan brosur baik disebarkan di setiap cabang atau
pusat-pusat perbelanjaan.
c) Pemasangan spanduk dilokasi tertentu.
d) Pemasangan melalui koran.
e) Pemasangan melalui majalah.
f) Pemasangan melalui televisi.
g) Pemasangan melalui radio.
h) dan Menggunakan media lainnya.
Tujuan penggunaan dan pemilihan media iklan tergantung
dari tujuan bank. Masing-masing media memiliki tujuan yang
berbeda. Terdapat paling tidak empat macam tujuan penggunaan
iklan sebagai media promosi yang sebagai berikut:
a) Untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan
dengan jasa bank yang dimiliki oleh suatu bank. Seperti
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peluncuran produk baru, keuntungan dan kelebihan suatu
produk atau informasi lainnya.
b) Untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang
keberadaan atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan.
c) Untuk menarik perhatian da minat para nasabah baru
dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para
calon nasabah.
d) Mempengaruhi nasabah sainga agar berpindah ke bank kita.

2) Promosi Penjualan (sales promotion)
Disamping promosi lewat iklan, promosi lainnya dapat
dilakukan melalui promosi penjualan. Tujuan penjualan adalah
meningkatkan jumlah nasabah. Promosi penjualan dilakukan untuk
menarik nasabah untuk segera membeli maka perlu dbuatkan
promosi penjualan yang menarik mungkin. Bagi bank promosi
penjualan dilakukan melalui:
a) Pemberian bunga khusus (special rate) untuk jumlah dana yang
relatif besar, walaupun hal ini akan mengakibatkan persaingan
tidak sehat (misalnya untuk simpanan yang jumlahnya besar).
b) Pemberian insentif kpada setiap nasabah yang memiliki
simpanan dengan saldo tertentu.
c) Pemberian cendera mata, hadiah serta kenang-kenangan
lainnya pada nasabah yang loyal.
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d) dan Promosi penjualan lainnya.
3) Publisitas (Publicity)
Promosi yang ketiga adalah publisitas. Publisitas merupaka
kegiatan promosi untuk memancing nasabah melalui kegiatan
seperti: pameran, bakti sosia, perlombaan cerdas cermat, kuis serta
kegiatan lainnya melalui berbagai media. Kegiatan publisitas dapat
meningkatkan pamor bank di mata para nasabahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kegiatan
publisitas perlu diperbanyak lagi.
4) Penjualan (personal selling)
Kegiatan promosi yang keempat adalah penjualan pribadi
atau personal selling. Dalam dunia perbankan penjualan pribadi
secara umum dilakukan oleh seluruh pegawai, mulai dari cleaning
service, satpam sampai pejabat bank. Secara khusus personal
selling dilakukan oleh pegawai customer service atau service
assistensi.

B. Strategi Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi Islam
1. Pengertian pemasaran dalam Islam
Menurut pendapat M. Syakir Sula, pemasaran syariah merupakan
sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan,
penawaran, dan perubahan value dari inisiator kepada stakeholder-nya dan
dalam keseluruhan prosesnya sesuai akad dan prinsip-prinsip muamalah
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Islami. Allah mengingatka agar senantiasa menghindari perbuatan zalim
dalam berbisnis termasuk dalam proses penciptaan, penawaran, dan proses
perubahan nilai dalam pemasaran.53 Sebagai firman Allah dalam Q.S.
Shaad: 24 yang berbunyi:

           
          
            
Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada
kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang
yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".
Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta
ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.54
Pemasaran merupakan ruh dari sebuah institusi bisnis. Semua
orang yang bekerja di institusi tersebut adalah marketer yang membawa
integritas, identitas, dan image perusahaan. Sebuah institusi yang
menjalankan pemasaran syariah adalah perusahaan yang tidak berhubunga
dengan bisnis yang mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut
syariah yaitu bisnis judi, riba, dan produk-produk haram. Namun,
walaupun bisnis perusahaan tersebut tidak berhubungan dengan bisnis
yang diharamka, terkadang taktik yang digunakan dalam memasarkan

53
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produk-produk mereka masih menggunakan cara-cara yang diharamkan
dan tidak etis.55
Pemasaran dalam bisnis Islam adalah aktivitas yang di landasi oleh
saling ridho dan rahmat antara penjual dan pembeli. Dalam aktivitas di
dalam sebuah pasar. Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya untuk
berdagang dengan menjunjung tinggi etika keIslaman. Dalam melakukan
kegiatan ekonomi, Islam mengajarkan agar memasarkan suatu barang
dengan berlaku jujur tanda merugikan orang lain dan tidak meakukan
penipuan dengan cara melebih-lebihkan atas barang yang dijual agar
masyarakat tertarik untuk membeli barang tersebut.
2. Konsep Strategi Pemasaran dalam Islam
Seseorang pengusaha dalam pandangan etika bisnis Islam bukan
sekedar

mencari

keuntungan,

melainkan

juga

keberkahan,

yaitu

kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar
dan diridhoi oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus diraih oleh seseorang
pedagang melakukan bisnis tidak sekedar keuntungan materii (bendawi),
tetapi yanting lagi adalah keuntungan inmaterial (spiritual).56 Ada empat
karakteristik yang terdpat pada pemasaran syariah, yaitu:57
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a.

Ketuhanan (rabbaniyah)
Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang
religius. Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukumhukum syaria’at yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang
paling adil, sehingga akan mematuhi dalam setiap langkah, aktifitas
dan kegiatan yang dilakukan harus selalu menginduk kepada syaria’at
Islam seorang syariah marketer meskipun dia tidak bisa melihat Allah,
ia akan selalu merasa bahwa Allah senantias mengawasinya. Sehingga
ia mampu untuk menghindar dari segala macam perbuatana yang
menyebabkan orang tidak tertipu atas produk-produk yang dijual.
Sebab seorang syariah marketer akan selalu merasa bahwa setiap
perbuatan yang dilakukan akan dihisab. Sebagaimana ayat Q.S. AlZalzalah 7-8 berikut ini:

           
 
Artinya:“Barangsiapa

yang

mengerjakan

kebaikan

seberat

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan
barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.58
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b. Etis (akhlaqiyyah)
Keistimewaan yang lain dariah syariah marketer adalah
mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatan.
Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang sangat
mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama
apapun, karena ini bersifat universal.
c. Realistis (al-waqi’iyyah)
Pemasaran bukanlah konsep yang eksklusif, fantasi, anti
modernitas, dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel.
Syariah marketer bukanlah berarti para pemasar itu harus
berpenampilan ala Arab dan mengharamkan dasi. Namun syariah
marketer haruslah tetap berpenampilan bersih, rapi, dan bersahaja
apapun model atau gaya berapakaian yang dikenakan.
d. Humanistis (insaniyyah)
Keistimewaan yag lain adalah sifatnya yang humanistis
universal. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan
untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaan terjaga
dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang
dengan paduan syariah. Syariah Islam adalah syariah humanistis,
diciptakan ras, warna kulit, kebangsaan dan status, sehingga
pemasaran syariah bersifat universal.

3. Bauran Pemasaran Dalam Islam
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Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus di landasi
semangat beribadah kepada Allah SWT, berusaha semaksimal mungkin
untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi
kepentingan sendiri. Islam adalah agama yang sangat luar biasa. Islam
adalah agama yang lengkap, yang berarti mengurusi semua hal dalam
hidup manusia.
Islam adalah agama yang mampu menyeimbangkan dunia da
akhirat, antara habl min Allah (hubungan dengan Allah) dan habl min alnas (hubungan dengan manusia). Dalam beraktivitas ekonomi, umat Islam
dilarang melakukan tindakan bathil. Namun harus melakukan kegiatan
ekonomi yang dilakukan saling ridho, sebagai firman Allah SWT dalam
Q.S. An-Nisa : 29, yang berbunyi:

         
             
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jagalah kamu saling memakan
harta sesama mu 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”.59
Semua aktivitas kehidupan perlu dilakukan berdasarkan pernecanaan
yang baik. Islam agama yang membrikan sintetis dan rencana yang dapat
di realisasikan melalui rangsangan dan bimbingan. Perncanaan tidak lain
59
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memafaatkan “karunia Allah” secara sistematik untuk mencapai tujuan
tertentu, dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat dan nilai kehidupan
yang berubah-ubah.
Dalam arti luas, perencanaan menyangkut persiapan menyusun
rancangan untuk setiap kegiatab ekonomi. Konsep modern tentang
perencanaan, yang harus dipahami dalam arti terbatas, diakui dalan Islam.
Karena perencanaan seperti itu mencaku pemanfaatan sumber yag
disediakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan dan
kesenangan manusia. Meski belum diperoleh bukti adanya sesuatu
pembahasan sistematika tentang masalah tersebut, namun sebagai perintah
dalamQ.S. Al-Jumu’ah: 10-11

          
            
               
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di
muka bumi dan carilah Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan
atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan
mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkotbah). Katakanlah:
“Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan
perniagaan”, dan Allah sebaik-baik pemberi(berkothbah).
Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada
permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baik pemberi
rezeki.”60

60

Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro) 2013.

87

Untuk pembangunan sebuah strategi pemasaran yang efektif, suatu
perusahaan menggunakan variabel-variabel bauran pemasaran (marketing
mix) 4P yaitu : Product (produk), Price (harga), Place (tempat/saluran
distribusi), dan Promotion (promosi). Implementasi syariah dalam
variabel-variabel bauran pemasaran dapat dilihat yakni:
a. Product (produk)
Produk adalah segala sesuatu yang bersifat fisik maupun non
fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi
keinginan dan kebutuhannya.61 Pada produk barang dan jasa yang
ditawarkan adalah yang berkualitas atau sesuai dengan yang
dijanjikan: contohnya: tampilan kualitas, kemasan, merek, pelayanan,
garansi, dan keanekaragaman.62
Tujuan produksi dalam ekonomi Islam menurut Nejatullah
Shiddiqi yaitu:63
1) Merespon kebutuhan konsumen secara pribadi dengan bentuk yang
memiliki ciri keseimbangan.
2) Memenuhi kebutuhan keluarga.
3) Mempersiapkan sebagian kebutuhan terhadp ahli warisnya dan
generasi penerusnya.
4) Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah.
Adapun prinsip produksi dalam Islam diantaranya adalah:64
61
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1) Motivasi berdasarkan keimanan, aktivitas produksi yang dijalankan
seorang pengusaha muslim terikat dengan motivasi keimanan atau
keyakinan positif. Yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha
Allah SWT dan balasan di negeri akhirat. Sehingga dengan
motivasi atau keyakinan positif tersebut maka prinsip kejujuran,
amanah dan kebersamaan akan dijunjung tinggi. Hal ini
menunjukan seorang pengusaha muslim tidak semata-mata mencari
keuntungan dari Allah dan mengamalkan prinsip-prinsip Islam.
2) Berproduksi berdasarkan asas manfaat dan mashlahat, seorang
muslim dengan menjalankan proses produksinya tidak semata-mata
mencari keuntungan maksimum untuk menimbun kekayaan. Bukan
karena profit ekonomis yang diperolehnya, yang penting manfaat
keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat.

3) Menghindari produksi yang mengandung unsur haram atau riba,
pasar gelap dan spekulasi, sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah ayat
90:

        
      
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berpahala, mengundi
nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan.
Maka jauhila perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.65

64
65
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b. Price (harga)
Islam menganjurkan penetapan harga yang sesuai dan tidak
memberatkan konsumen untuk membelinya, serta harga yang
ditetapkan haruslah sesuai dengan kualitas produk yang dijual. Dalam
penentuan harga haruslah adil yang tidak merugika salah satu pihak,
seperti dalam ayat Al-Qur’an surat An-Nahl : 90, yaitu:

          
       
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuatkebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran”.
Berdasarkan ayat tersebut menyatakan bahwa umat Islam harus
berlaku adil dan juga melarang melakukan perbuatan yang dibenci oleh
Allah, dengan berlaku adil aka memberikan kebaikan untuk semua pihak.
Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan mengenai
harga, yaitu:
1) Pada dasarnya penentuan harga sebuah komoditi berdasarkan asas-asas
kebebasan. Harga yang tebentuk merupakan hasil atas pertemuan
antara permintaan dan penawaran dengan asumsi pasar berjalan secara
normal.
2) Dalam kondisi tertentu pemerintah boleh ikut campur tangan dalam
mengubah harga, jika dalam kondisi tertentu, seperti terjadinya
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penimbunan, distorsi pasar, dan adanya kolusi diantara penjual ataupun
pembeli.
3) Perbuatan campur tangan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan
kemashlahatan bagi kehidupan masyarakat.
4) Harga yang ditetapkan harus berdasarkan prinsip keadilan bagi semua
pihak dan tidak diperbolehkannya ada pihak yang dirugikan.
Variabel harga terhadap pelanggan akan disajikan harga yang
kompetitif, misalnya daftar harga janga waktu kredit, potongan harga
fleksibel.66

c. Promotion (promosi)
Pembisnis muslim juga aka menghindari iklan porno, bohong
dan promosi yang menghalalkan berbagai cara demi keuntungan
semata. Promosi adalah suatu pesan yang dikomunikasikan kepada
calon pembeli melalui berbagai unsur yang terdapat dalam program.
Pada prinsipnya, dalam Islam mempromosikan suatu barang dan jasa
diperbolehkan, hanya saja dalam berpromosi tersebut mengedepankan
faktor kejujuran dan menjauhi penipuan. Disamping itu, metode yang
dipakai dalam promosi tidak bertentagan dengan syariah Islam. 67
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Secara komprehensif, ada sembilan etika promosi lain yang perlu
menjadi dasar-dasar atau prinsip bagi syariah marketer dalam
menjalankna fungsi pemasaran yaitu:68
1) Memiliki kepribadian spiritual (taqwa)
2) Berperilaku baik dan simpatik (siddiq)
3) Berlaku adil dalam bisnis (al-adl)
4) Bersikap rendah hati dan melayani (khidam)
5) Menepati janji dan tidak curang
6) Jujur dan terpercaya (al-amanah)
7) Tidak suka berburuk sangka (su’udzan)
8) Tidak menjelek-jelekkan (ghibah)
9) Tidak melakukan sogok atau suap (risywah)
Adapun etika yang dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan
anjuran Islam yaitu:
1) Jangan mudah mengobral sumpah, dalam beriklan atau berpromosi
janganlah mudah mengucapkan janji tersebut tidak bisa ditepati.
Bersumpah secara berlebihan dilarang dalam etika promosi Islam,
mengobral sumpah tanpa sesuai dengan yang sesungguhnya dapat
merusak nilai-nilai Islam.
2) Jujur, Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapatt
menyebabkan kerugian dan kedzaliman serta dapat menimbulkan
permusuhan dan percekcokan.
68
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3) Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta keseapakatankesepakatan diantara kedua belah ihak (pembeli dan penjual).
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah : 1.

          
              
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedangmengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurtu
yang dikehendakiNya.
4) Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik perhatian
pembeli dan mendorongnya untuk membeli. Berbagai iklan di media
televisi atau dipajang di media cetak, media indoor maupun outdoor,
atau lewat radio sering kali memberika keterangan palsu. Model
promosi tersebut melanggar akhlakul karimah. Islam sebagai agama
yang menyeluruh, mengatur tata cara hidup manusia, sebagai bagian
yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lain. Demikian pula
pada proses marketing.
5) Rela dengan laba yang sedikit karena itu aka mengundang kepada
kecintaan manusia dan banyak pelanggan serta mendapat berkah dalam
rezeki.
d. Place (tempat/saluran distribusi)
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Place diartikan sebagai distribusi. Distribusi adalah bagaimana
produk dapat sampai pada penggunaan terakhir yang dalam hal ini adalah
pelanggan denga biaya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi
kepuasan pelanggan dan pengaruhnya dalam keseimbangan keuangan
perusahaan.
Place juga diartikan sebagai pemiliha tempat atau lokasi usaha.
Perencaan pemilihan lokasi yang baik, tidak hanya berdasarkan pada
istilah strategis, dalam artian memandang pada jauh dekatnya pada pusat
kota atau mudah tidaknya akomodasi menuju tempat tersebut.
Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan
Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi
kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya sekedar
diantara golongan tertenu saja.
Distribusi diatas mempunya arti yang luas dan dalam arti penyebaran
da penukaran hasil produksi lain. Islam telah memberikan tuntutan yang
wajib diikuti oleh pelaku ekonomi muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh
Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 3 yaitu:

        
Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang
kami anugerahkan kepada mereka”.69
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Distribusi pendapat dalam Islam yang dijadikan batasan kebutuhan
adalah maqasid asy- syar’i (menjaga agama, diri atau personal, akal,
keturunan dan harta), sistem yang dikembangkan yaitu:
1) Ad-Daryriyah (kebutuhan primer) yaitu segala sesuatu kebutuhan yang
berkaitan erat denga kebaikan dan kepentingan umum dalam menjalani
hidup di dunia dan di akhirat.
2) Al-Hajiyah (kebutuhan sekunder) yaitu segala kebutuhan yang berkaitan
erat dengan kemudahan dan penghindaran dari kesulitan dalam menjalani
hidup di dunia dan akhirat.
3) At-Tasmiyyah (kebutuhan tersier) yaitu segala kebutuhan yang berkaitan
erat dengan kelengkapan dan kecakapan melaksanakan hidup di dunia dan
akhirat.
C. Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah
1. Pengertian Murabahah
Murabahah merupakan produk financial yang berbasis ba’i atau jual
beli. Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan
oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Pada perjanjian
murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan
oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok
barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan
bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan
menambahkan suatu mark-up/margin atau keuntungan di mana nasabah
harus diberitahu oleh bank berapa harga beli dari pemasok dan menyepakati
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berapa besar mark-up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank
tersebut.
Menurut Tarek al-Diwany, sebagaimana dikutip oleh khir et al.,
murabahah adalah suatu bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan (trust
sale) karena pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan
harga beli yang sebenarnya (true cost).70
2. Tujuan Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah harus digunakan untuk barang-barang yang
halal, biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui
oleh pembeli, harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan
penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan
(cost of goods sold) dan margin keuntungan, jika ada perselisihan atas
harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan
membatalkan perjanjian. Jika barang yag akan dijual tersebut dibeli dari
pihak ketiga, maka perjanjian jual beli yang dengan pihak pertama tersebut
harus sah menurut syariat Islam. Murabahah memegang kedudukan kunci
nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan
dalam pembiayaan pengadaan barang, pembiayaan pengeluaran Letter of
Credit (L/C)
Bank syariah dengan menggunakan fasilitas murabahah dapat
membiayaai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan
perdagangan. Tujuan pembiayaan:
70
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a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk
membeli: bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, stok dan
persediaan, suku cadang dan penggantian.
b. Bank dapat pula membiayaai penjualan barang atau jasa yang
dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk di dalamnya biaya produksi
barang baik untuk pasar domestik maupun di ekspor. Pembiayaan akan
meliputi: biaya bahan mentah, tenaga kerja, overheads cost, margin
keuntungan.
c. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan
persediaan mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada
dasarnya stok dan persediaanya (re-ordering level). Pembiayaan juga
meliputi biaya bahan menah, tenaga kerja dan overhead.
d. Dalam hak di mana nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah,
barang setengah jadi, suku cadang dan penggantian dari luar negeri
menggunakan letter of credit, bank dapat membiayaai permintaan akan
letter of credit tersebut dengan menggunakan prinsip murabahah.
e. Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja, maupun
kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank.
Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip murabahah dan
untuk itu bank dapat meminta surat perintah kerja (SPK) dari nasabah
yang bersangkutan.71
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Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press,
2000), h. 24-25
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3. Jual Beli Emas di Bank Syariah
a. Pengertian Jual Beli Emas
Jual beli emas di bank syariah biasanya berupa pembiayaan, bank
membiayai nasabah yang ingin membeli emas misal untuk investasi, dan
di bank syariah di sebut Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya
disebut PKE. PKE adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan
menggunakan akad murabahah. Objek pembiayaan kepemilikan emas di
bank syariah adalah emas dalam bentuk lantakan (batangan) atau
perhiasan. Jumlah pembiayaan kepemilikan emas adalah harga perolehan
pembelian

emas

yang

dibiayai

oleh

Bank

Syariah

setelah

memperhitungkan uang muka (down payment). Dan agunan pembiayaan
kepemilikan emas adalah emas yang dibiayai oleh Bank Syariah.
b. Dasar Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda
pendapat sebagai berikut:
1) Dilarang, ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi,
Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
2) Boleh, ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama
kontemporer yang sependapat.
Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman
hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah
engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali
secara tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman
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(harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara
angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara
itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:
1) Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan
dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga,
alat pembayaran, uang).
2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas.
Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara anggsuran, maka
rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami
kesulitan.
3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah
menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman
(harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba
(dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga
(uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual
beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan
dari jenis yang sama.
4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka
tertutuplah pintu utang piutang, masyar akat akan mengalami
kesulitan yang tidak terkira.72

c. Regulasi BI Terkait Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

72

Fatwa DSN MUI, 2006 hal. 8-9.
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Mengenai jual beli emas secara tidak tunai, BI mengeluarkan Surat
Edaran yang ditunjukan kepada semua bank syariah dan unit usaha syariah
di Indonesia Nomor 10/31/DPS perihal Produk Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSNMUI/V/2010. Isi dari Surat Edaran tersebut antara lain:
1) Bank Syariah wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara
memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan antara lain
pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah.
2) Agunan PKE ditetapkan sebagai berikut:
a) diikat secara gadai;
b) disimpan secara fisik di Bank Syariah; dan
c) tidak dapat ditukar dengan agunan lain.
3) Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
4) Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan Qardh
Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan adalah paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
b) jumlah saldo PKE adalah paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah).
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5) Uang muka (down payment) PKE ditetapkan sebesar persentase
tertentu dari harga perolehan emas yang dibiayai oleh Bank Syariah
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk emas dalam
bentuk lantakan (batangan); dan/atau
b) paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk emas dalam
bentuk perhiasan.
Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada
Bank Syariah. Sumber dana uang muka PKE harus berasal dari
dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari
pinjaman.
6) Jangka waktu PKE ditetapkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu
pembiayaan maka:
a) harga jual yang telah disepakati pada akad awal tidak boleh
bertambah; dan
b) mengacu ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
restrukturisasi pembiayaan.
7) Bank

Syariah

dilarang mengenakan biaya

penyimpanan

dan

pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.
8) Tata cara pembayaran pelunasan PKE ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut:
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a) pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah
yang sama setiap bulan;
b) pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
(1) paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan
berjalan;
(2) nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total
piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal
dari penjualan agunan emas; dan
(3) nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat
namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
9) Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo
dan/atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh
Bank Syariah setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad
PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban
nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
a) apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban
nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah;
atau
b) apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban
nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban
nasabah.
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10) Bank Syariah harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik
produk yang mencakup paling kurang:
a) persyaratan calon nasabah:
b) biaya-biaya yang akan dikenakan;
c) besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah;
d) tata cara pelunasan dipercepat;
e) tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau
nasabah tidak mampu membayar;
f) konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang
tidak mampu membayar; dan
g) hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.73

73

Handout Bank Syariah Mandiri Cabang Teluk Betung Tahun 2015
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BAB III
PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita
ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini,
Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak
bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi
kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang
ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan
pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan
merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan
nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan
begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.
Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis
diantaranya : PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan
Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga
terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan
melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta
mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli
1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank
Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT.
Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus
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menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru
BSB.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan
membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau
tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk
bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok
perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10
tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi
syariah (dual banking system).
Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10
Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank
Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim
Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan
sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah
dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT BankSyariah
Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.
Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah
dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/
KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi
Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui
perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank
Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25
Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang.
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PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank
yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang
melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan
nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah
Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk
bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.74
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri
Dalam rangka meningkatkan operasional BSM KC Teluk Betung
serta untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di
masa depan, maka dirumuskan Visi dan Misi BSM sebagai gambaran
cita-cita serta harapan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima
tahun kedepan.
a) Visi
Visi BSM KC Teluk Betung adalah “bank syariah terdepan dan
modern”. Makna Visi :
Bank Syariah Terdepan :
Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri
perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME,
commercial, dan coorporate.
Bank Syariah Modern:
Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi
mutakhir yang melampaui harapan nasabah.
74

Sejarah Bank Syariah Mandiri (On-line), tersedia di: www.syariahmandiri.co.id (02
Maret 2017).
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b) Misi
1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata
industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi
yang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunandana

murah dan

penyaluran

pembiayaan pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang
ketat.
6) Meningkatka kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
3. Shared Values ETHIC dan 10 Perilaku Utama Bank Syariah Mandiri.
Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak
pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang
disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah
Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values
Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC” yaitu:
a. Excellence: Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result
oriented)
b. Teamwork: mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
c. Humanity: mengembangkan kepdulian terhadap kemanusiaan dan
lingkungan.
d. Integrity: Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.
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e. Customer Focus: Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya
nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan
eksternal).
Terdapat 10 Perilaku utama BSM yaitu75 :
1) Prudence : menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terusmenerus.
2) Competence: meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan
tuntutan profesi bankir.
3) Trusted and Trust: mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan
percaya.
4) Contribution: memberikan kontribusi positif dan optimal,
5) Social and Environment Care: memiliki kepedulian yang tulus
terhadap lingkungan dan sosial.
6) Inclusivity: mengembangkan perilaku mengayomi.
7) Honesty: jujur.
8) Good Governance: melaksanakan tata kelola yang baik.
9) Inovation: mengembangkan proses, layanan dan produk untuk
melampaui harapan nasabah.
10) Service Excellence: memberikan layanan terbaik yang melampaui
harapan

75

Eko Prasetio, Branch operations & service Manager, wawancara pribadi, Bank Syariah
Mandiri, Teluk Betung,, 18 April 2017.
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4. Lokasi Bank Syariah
Untuk menjujung kelengkapan data dalam penelitian ini, penulis
membuat data perusahaan dan lokasi Bank Syariah Mandiri KC. Teluk
Betung Bandar Lampung yaitu sebagai berikut76:
Nama perusahaan

: PT. Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
Bandar Lampung

Alamat

: Jl. Laksamana Malahayati No. 1 E/F Teluk
Betung, Bandar Lampung 10340

Telepon

: (0721) 480111, 486773

Faksmail

: (0721) 486777

Alamat Kantor Pusat : Gedung Bank Syariah Mandiri Jl. MH Tamrin No. 5
Jakarta
Situs Website

: www.syariahmandiri.co.id

Tanggal Berdiri : 3 Juli 2000 (BSM KC Teluk Betung)
Jenis Usaha

76

: Lembaga Keuangan Perbankan

Alamat Bank Syariah Mandiri (On-line) tersedia di : www.Banksyariahmandiri.co.id (23
Februari 2017 )
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5. Struktur Organisasi BSM KC Teluk Betung
Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI BSM CABANG TELUK BETUNG
Branch Manager
(Ujang Murni)
Branch Operations &
Service Manager

Consumer Banking Relationship
Manager

Business Banking Relationship
Manager

Micro Banking Manager
Teluk 1

Micro Banking Manager Teluk
2

(Eko Prasetio)

(Vebrinaldi Kurniawan)

(Boy Dani Arianata)

(Santi Triana)

(Rizki Iswandi Yusuf)

Teller
(Rizky Prasetya
Dewi)

General
Support Staff
(Firmansah
Hanibal)

Consumer Finance
Executive
(Adi Nugroho)

Analyst Micro
(Yhon Feriansyah)

Analyst Micro
(Adli)

Sharia Funding Executive
(Yudhistira, Haikal)

Pelaksana
Marketing Micro
(Arif, Nita Yuliza,
Andre)

Customer
Service
(Yuliyawati)

Office Boy
(Ahyar)

Security
(Nur Bani. Dian
Saputra, Dedi, Jaka)

Driver
(Gunadi)

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung April 2017

Pelaksana Marketing
Micro
(Denny, Odiansyah,
Eka)

6. Produk-produk Bank Syariah Mandiri
Produk-produk pada Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
terdiri atas: 77
a. Produk Pendanaan (Funding)
Produk Pendanaan merupakan produk Bank Syariah Mandiri yang
fungsinya menghimpun dana, di antaranya adalah sebagai berikut:
1) Giro
a) BSM Giro
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk
kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip
wadiah yad dhamanah. Dimana bank selaku pihak yang dititipi
berhak menggunakan dana tersebut dengan ketentuan sewaktuwaktu nasabah mau mengambil bank dapat menyediakan dana
sejumlah yang disimpan oleh nasabah.
b) BSM Giro Valas
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk
kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip
wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.
c) BSM Giro Singapore Dollar
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore
Dollar

77

untuk

kemudahan

transaksi

dengan

pengelolaan

Yuliyawati, Customer Service, wawancara pribadi, Bank Syariah Mandiri, Teluk
Betung,, Februari 2017.
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berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau
non-perorangan.
d) BSM Giro Euro
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore
Dollar

untuk

kemudahan

transaksi

dengan

pengelolaan

berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau
non-perorangan.
2) Deposito
a) Deposito BSM 1, 3, 6 dan 12 bulan
Produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang
rupiah yang dikelola dengan prinsip mudharabah muthlaqah.
Dimana nasabah memberikan keleluasan penuh kepada bank untuk
menggunakan dananya tersebut dalam usaha yang dianggap baik
dan menguntungkan.
b) Deposito BSM Vallas 1, 3, 6 dan 12 bulan
Produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang
dollar yang dikelola dengan prinsip mudharabah muthlaqah.
3) Tabungan
a) BSM Tabungan Simpatik
Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang
disepakati. Dalam akad ini bank BSM tidak menjajikan pemberian
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imbalan atau bonus kepada nasabah. Bank BSM menjamin
pengembalian dana titipan nasabah.
b) BSM Tabunganku
Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan
ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di
Indonesia

guna

meningkatkan

menumbuhkan
kesejahteraan

budaya

masyarakat.

menabung
Tabungan

serta
ini

menggunakan akad wadi’ah.
c) Tabungan BSM
Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan
setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di
konter BSM atau melalui ATM. Tabungan ini menggunakan akad
mudharabah.
d) BSM Tabungan Berencana
Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil
berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah
ditetapkan, dengan akad mudharabah.
e) BSM Tabungan Kurban
Tabungan dalam mata uang rupiah dan menggunakan akad
mudharabah untuk membantu nasabah dalam merencanakan
ibadah kurban dan aqiqah.
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f) BSM Tabungan Investa Cendekia
Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan
dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi
dengan perlindungan asuransi. Tabungan ini menggunakan akad
mudharabah dimana bank BSM sebagai mudharib menutup biaya
operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan
yang menjadi haknya.
g) BSM Tabungan Pensiun
Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang
rupiah

berdasarkan

prinsip

mudharabah

mutlaqah,

yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat
dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil
kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi
pensiunan pegawai negeri Indonesia.
h) BSM Tabungan Mabrur
Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu
pelaksanaan ibadah haji & umrah. Berdasarkan prinsip syariah
dengan akad mudharabah muthlaqah. Tabungan ini tidak dapat
dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji/ Umrah (BPIH).
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i) BSM Tabungan Mabrur Junior
Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu
pelaksanaan ibadah haji & umrah dengan akad mudharabah
muthlaqah. Tabungan ini atas nama anak, usia anak 5 – 18 tahun.
j) BSM Priority
Merupakan produk yang hanya dengan menempatkan dana
minimal Rp250 juta, nasabah berhak mendapatkan layanan
personal dengan fasilitas yang mengutamakan kenyamanan dalam
keseimbangan baik dalam layanan finansial maupun layanan non
finansial. Personal Relationship Officer akan membantu nasabah
menentukan pilihan perencanaan keuangan, termasuk konsultasi
zakat, waqaf hingga pembagian harta waris. Raih keseimbangan
hidup dengan BSM Priority.

b. Produk Pembiayaaan (Lending)
Merupakan produk Bank Syariah Mandiri yang fungsinya
menyalurkan dana. Produk lending di BSM antara lain yaitu:
1) BSM Implan
BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta
rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan
yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Untuk
pembelian barang digunakan akad Wakalah wal Murabahah dan
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apabila untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad
Wakalah wal Ijarah.
2) Pembiayaan Peralatan Kedokteran
Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas
pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan
untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah
akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank
dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan
menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan
keuntungan margin yang disepakati.

3) Pembiayaan Kepada Pensiunan
Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas
pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna)
kepada para pensuinan, dengan pembayaran angsuran dilakukan
melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank
setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad
murabahah atau ijarah.
4) Pembiayaan Griya
Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek,
menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal
(konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan
sistem murabahah.
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5) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi
Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau
pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun
oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari
pemerintah.
Akad

yang

digunakan

adalah

akad

murabahah.

Akad

murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana
bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada
nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin
yang disepakati.
6) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan
pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem
murabahah.
7) Pembiayaan Umrah
Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang
digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah
seperti untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya
dengan akad ijarah. Dimana bank berhak mendapatkan upah atas atas
imbalan jasa.
8) Pembiayaan Talangan Haji
Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah
khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat
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haji dan pada saat pelunasan BPIH. Akadnya adalah ijarah yang mana
dalam hal ini bank mendapatkan ujroh atas suatu jasa melalui
pembayaran imbalan jasa.
9) BSM Gadai Emas
Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar
jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang
tunai dengan cepat. Akad yang digunakan adalah akad Qardh dalam
rangka Rahn. Qardh dalam rangka Rahn adalah akad pemberian
pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan
tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
10) BSM Cicil Emas
BSM Cicil Emas (iB) merupakan produk kepemilikan emas yang
memberi kesempatan masyarakat dengan cara cicilan. Akad yang
digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah jual beli
(murabahah) dengan jaminan diikat dengan gadai.

c. Produk Jasa
Merupakan pelayanan jasa bank, selain funding dan lending yang di
berikan kepada nasabah, di antaranya adalah:
1) Transfer
a) Western Union Money Transfer
Adalah jasa pengiriman dan penerimaan uang secara cepat (real time
online) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).
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b) Transfer valas BSM
(1) Transfer Keluar
Yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain
baik dalam maupun luar negeri.
(2) Transfer Masuk
Yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain dalam negeri
maupun luar negeri ke nasabah BSM.
c) Transfer dalam kota
Yaitu jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring
lokal.
2) Kliring
Kliring yaitu sarana perhitungan tentang piutang antara para peserta
secara terpusat dari satu pusat dengan saling menyerahkan surat-surat
berharga dengan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat
diperhitungkan. Jasa kliring meliputi:
a) Intercity clearing
Yaitu jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di
luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana
hasi tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.
b) Inkaso
Yaitu fasilitas perbankan bagi para nasabah bank untuk
melakukan penarikan/pengiriman warkat. Kliring yang diperoleh dari
luar wilayah kliring bagi yang bersangkutan.

30

3) BSM SUHC (Saudi Umrah dan Haji)
Yaitu kartu prabayar dalam mata uang Saudi Arabiyah Riyal untuk
memenuhi kebutuhan uang bagi jamaah haji, umrah ataupun keperluan
bisnis.
4) BSM RTGS
Yaitu salah satu cara pengiriman dana dengan cepat di mana
penerima pengiriman uang dalam hitungan menit.
5) Sentra Bayar
Yaitu layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan.
6) BSM SMS Banking
Yaitu fasilitas layanan perbankan bagi nasabah yang memudahkan
dalam melakukan berbagai transaksi dengan fasilitas sms kepada pihak yang
dituju.
7) BSM Elektronik Payroll
Yaitu pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini
secara mudah, aman, dan fleksibel.
8) BSM Card
Yaitu sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan
pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, jaringan ATM
Prima- BCA dan ATM Bersama, serta ATM Bankcard.
9) Pajak Online
Yaitu layanan bank dalam membayar kewajiban bank secara
otomatis dengan mendebet rekening secara tunai.
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B. Hasil Penelitian
1. Skema BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
Gambar 3.2
Alur pembiayaan BSM Cicil Emas
6
5

Nasabah

1

PP/PMS

OG/AO

2

4

Kepala
Unit/
BSM

3
7

Toko Emas
11
Rekanan

9

8

11

Admin

10
Sumber : Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung

Keterangan :
PP/PM : Pelaksana Penaksir/ Pelaksana Marketing Support
OG/AO : Officer Gadai/ Account Officer (Analyzt Micro)
Penjelasan Gambar :
1) Nasabah mengajukan permohonan Pembiayaan Kepemilikan Emas dan
bertemu dengan Pelaksana Penaksir (PP) atau Pelaksana Marketing
Support (PMS).
2) Pelaksana Penaksir (PP) /Pelaksana Marketing Support (PMS)
menerima dokumen permohonan pencairan nasabah dan memeriksa
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kelengkapannya. Selanjutnya menyerahkan seluruh dokumen ke OG/
AO.
3) OG/AO memproses lebih lanjut membuat Nota Analisa Pembiayaan
(NAP) dan hasilnya diserahkan Kepala Unit.
4) Kepala Unit mereview Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan memberi
keputusan.
5) OG/AO menghubungi nasabah untuk akad pembiayaan.
6) Nasabah dan pihak bank melakukan akad pembiayaan.
7) OG/ AO menghubungi Toko Emas untuk order emas sesuai
pembiayaan.
8) Toko Emas mengantarkan emas ke BSM dan diterima oleh Admin.
9) Admin mencairkan pembiayaan ke rekening nasabah.
10) Hasil pencairan ditransfer ke rekening Toko Emas rekanan oleh
Teller.

2. Persyaratan nasabah BSM Cicil Emas adalah : 78
a. Kriteria Nasabah :
1) Cakap Hukum
2) Warga Negara Indonesia
3) Usia

78

Yhon Feriansyah, analyst Micro, wawancara pribadi, Bank Syariah Mandiri, Teluk
Betung, 28 Februari 2017.
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Tabel 3.1
Ketentuan Usia Kriteria Nasabah
Usia
Min

Golongan berpenghasilan tetap (Golbertap) & Non
Golbertap : 21 tahun atau sudah menikah pada saat
pengajuan.

Maks.

Golbertap : 55 tahun/ belum pension pada saat pembiayaan
jatuh tempo.
Non Golbertap :
a) Professional dan wiraswasta berusia maksimal 60
tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
b) Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat
pembiayaan jatuh tempo. Pembiayaan kepada
pensiunan mengacu kepada ketentuan bank.

Sumber: Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
4) Tidak masuk daftar hitam BI dan PPATK,
5) Memilik kolektibilitas lancer di semua bank.
b. Persyaratan Dokumen Pembiayaan BSM Cicil Emas
1) Persyaratan bagi Nasabah Golbertap (Golongan Berpenghasilan Tetap)
(payroll dan non payroll ), yaitu:
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Tabel 3.2
Persyaratan nasabah payroll dan non payroll
Payroll
Non Payroll

No
a)

Formulir permohonan

Formulir permohonan

b)

KTP

KTP

c)

Slip gaji

Slip gaji

d)

Kartu identitas pegawai

Kartu identitas pegawai

e)

Blokir rekening sebessar 1 x angsur

Blokir rekening sebessar
1 x angsur

f)

Jika pembiayaan > Rp. 50.000.000:

Standing
instruction
(SI) atau menyediakan
dana yang di bokir
sebesar 1 x angsuran di
rekening BSM,

g)



NPWP



KTP dan Surat Pesetujuan
serta Kuasa Jual dari
Suami/Istri.

-

Standing
Instruction
(SI) atau menyediakan
dana yang di blokir
sebesar 1 x angsuran di
rekening BSM.

Sumber: Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
2) Kondisi Nasabah
Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang mengakui pentingnya
memuaskan pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang ada.
Tantangan antara perusahaan adalah menghasilkan pelanggan yang senang
dan setia. Selama ini kondisi nasabah BSM Cicil Emas cukup baik, karena
sampai sekarang ini belum pernah ada nasabah yang macet dalam mencicil
pembiayaan BSM Cicil Emas. Nasabah pembiayaan cicil emas telah
dinilai mampu menjadi mitra yang baik bagi BSM KC Teluk Betung,
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terbukti dari pertama diluncurkannya produk pembiayaan ini tidak ada
satupun nasabah pembiayaan yang melakukan pelanggaran pada BSM KC
Teluk Betung, karena pembiayaan cicil emas ini merupakan pembiayaan
yang beresiko rendah. Nasabah pembiayaan cicil emas di BSM saat ini ada
sebanyak 15 nasabah yang aktif dalam melakukan pembiayaan.79
Dibawah ini perkembangan nasabah cicil emas periode dari awal
diluncurkannya pembiayaan cicil emas hingga sekarang.
Tabel 3.3
Jumlah Nasabah Cicil Emas
2013
2014
2015

Jumlah Nasabah

-

-

17

19

2017
April
3

Jumlah Nasabah Aktif

-

-

17

36

13

Jumlah Nasabah Lunas

-

-

-

12

14

24

15

Indikator

Jumlah seluruh nasabah
17
cicil emas
Sumber: Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung

2016

Dengan Outstanding pokok pembiayaan cicil emas saat ini menunjukkan
`sebesar Rp. 158.472.654,92,-,80
3. Strategi Pemasaran Produk BSM Cicil Emas di Bank Mandiri
Syariah KC Teluk Betung
Strategi pemasaran yang dilakukan BSM KC Teluk Betung dalam
meningkatkan jumlah nasabahnya adalah:

79

Eko Prasetyo, Wawancara dengan penulis, Bank Syariah Mandiri, Teluk Betung, 21
Maret 2017.
80
Meri Marlena, wawancara dengan penulis, Bank Syariah Mandiri, Teluk Betung, 18
Juli 2017.
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a. Pemasaran dengan Canvassing (Silaturahmi dan dilakukan presentasi
dalam instansi-instansi).
b. Pemasaran dengan Open Tabel atau penawaran Top Up , penawaran
dilakukan secara langsung dengan nasabah yang melakukan transaksi
dengan Costumer Service.
c. Pemasaran dengan penawaran ke perusahaan yang menjadi rekanan BSM
KC Teluk Betung.
d. Penawaran kerjasama implant dengan beberapa instansi.
Sedangkan untuk memudahkan BSM KC Teluk Betung dalam
mencapai target kegiatan pemasaran yang telah dirumuskan, BSM melakukan
perumusan dalam memilih dan menetapkan pasar yang akan dituju dengan
menggunakan segmentasi, targetting dan positioning, serta menerapkan
marketing mix atau bauran pemasaran yang teriri atas 4P yaitu : Product
(produk), Price (harga), Place (tempat/saluran distribusi) dan Promotion
(promosi). Berikut pelaksanaan strategi pemilihan dan penetapan pasar yang
meliputi:81
a. Segmentasi
BSM KC Teluk Betung memilih segmentasi pasar berdasarkan
variabel gografis seperti: Kelurahan Teluk Betung, Bandar lampung dan
sekitarnya. Segmentasi BSM KC Teluk Betung dikelompokkan kepada
masyarakat yang memiliki jenis pekerjaan tetap seperti karyawan swasta,

81

Vebrinaldi Kurniawan, Consumer Banking & Relationship Manager, wawancara
pribadi, Bank Syariah Mandiri, Teluk Betung,, 23 Februari 2017.
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BUMN (Badan Usaha Milik Negara) / BUMD (Badan Usaha Milik
Daerah) , PNS (Pegawai Negeri Sipil), Profesional (Dokter, Bidan,
Notaris, Dosen).
Selain itu, bukan hanya jenis pekerjaan dan variabel geografis, tetapi
dari segi penghasilan juga pihak BSM KC Teluk Betung memilih segemen
berdasarkan Golbertap (Golongan Berpenghasilan Tetap). Segmentasi
berdasarkan tingkah laku atau karakter nasabah juga merupakan hal yang
menjadi segmen pasar bagi perusahaan. Segmentasi ini diterapkan
khususnya bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan cicil emas.
b. Targetting
Berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan, maka target pasar
yang diambil oleh BSM KC Teluk Betung untuk pembiayaan cicil emas
adalah Golbertap (Golongan Berpenghasilan Tetap) dan Non Golbertap
yang memiliki jenis pekerjaan tetap seperti karyawan swasta, BUMN
(Badan Usaha Milik Negara) / BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) , PNS
(Pegawai Negeri Sipil), Profesional (Dokter, Bidan, Notaris, Dosen).

c. Positioning
BSM KC Teluk Betung mensosialisasikan dirinya sebagai Bank
Syariah yang terdepan dan modern. Melalui tata kelola yang baik dengan
berdasarkan prinsip syariah. Memposisikan BSM sebagai mitra yang
amanah untuk nasabahnya.
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Adapun pelaksanaan bauran pemasaran (marketing mix) BSM KC
Teluk Betung dalam pemasarann pembiayaan cicil emas, sebagai berikut:

a. Strategi Product (produk)
Penerapan strategi pemasaran produk pembiayaan cicil emas di BSM
adalah dengan menampilkan mutu dan kelebihan dari produk tersebut.
Emas yang dibeli adalah emas lantakan yang diproduksi oleh PT. Antam
Tbk, sedangkan toko rekanan yang menjadi penyedi emas adalah toko
Sinar Mas yang berada tidak jauh dari BSM KC Teluk Betung. Mutu dari
produk ini meliputi pemberian fasilitas dan kemudahan yang terdapat
dalam karakteristik produk, antara lain yaitu:
1) Emasnya bisa diasuransikan, dan penawaran syariah dengan margin
yang kompetitif.
2) Emas merupakan salah satu investasi yang mampu memproteksi
kekayaan, khususnya untuk jangka panjang.
3) Produk ini dapat mewujudkan rencana dan impian di masa mendatang.
4) Apabila sudah lunas pembiayaannya, emasnya dapat di gadaikan di
BSM KC Teluk Betung.
b. Strategi Price (harga)
BSM memberikan outstanding harga maksimal Rp.250.000.000.00,- ,
dimana ketika nasabah sudah melakukan gadai dan cicil emas. BSM
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menawarkan cicil emas dengan harga yang kompetitif yaitu hanya Rp.4000,per hari untuk berinvestasi.
Dibawah ini simulasi pembiayaan cicil emas di BSM KC Teluk
Betung :82
Tabel 3.4
Simulasi Pembiayaan Cicil Emas

Berat LM
(gram)
10
25
50
100

DP
1,100,000.00
2,740,000.00
5,450,000.00
10,840,000.00

2
3
4
5
tahun
tahun
tahun
tahun
217,545.96 156,872.00 126,962.19 109,351.33
541,887.21 390,753.89 216,251.26 272,384.23
1,077,841.36 777,229.46 629,039.92 541,786.15
2,143,816.57 1,545,902.27 1,251,154.63 1,077,607.69

Harga LM
per gram
550,000.00
548,000.00
545,000.00
542,000.00

Sumber : Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung April 2017

c. Strategi Place (tempat/saluran dsitribusi)
Lokasi BSM Teluk Betung sangat strategis, yaitu terletak di dekat
pasar kangkung dan pasar ikan gudang lelang Teluk Betung. Dengan letak
strategis ini, BSM Teluk Betung lebih efektif dan efisien dalam
memasarkan produk-produknya. Pembiayaan cicil emas yang dilakukan
dengan cara open table , dengan event yang di selenggarakan. Adapun
outlet gadai emas yang tersedia di beberapa tempat seperti di Bank
Mandiri ada divisi syariah yang membuka KLG (Konter Layanan Gadai)
atau di BSM Area Bandar Lampung.

82

Ibid.
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d. Strategi Promotion (promosi)
Salah satu bentuk promosi yang dilakukan BSM KC Teluk Betung
dalam memasarkan produk cicil emas yaitu dengan beberapa cara :

1) Periklanan
Alat yang digunakan dalam memasarkan cicil emas dalam
periklanan yaitu:
a) Periklanan di media internet melalui website BSM.
b) Periklanan dengan memanfaatkan jejaring sosial.
c) Memberikan brosur kepada masyarakat atau calon nasabah.
d) Memasang spanduk yang diletakkan di hall kantor BSM.
2) Penjualan pribadi (personal selling)
Kegiatan personal selling dilakukan untuk memberikan
pengetahuan masyarakat dan meningkatkan jumlah nasabah BSM KC
Teluk Betung. Pemasaran yang dilakukan oleh personal selling antara
lain:
a) melakukan cross selling yang dilakukan oleh Customer Service BSM,
dengan melakukan penawaran langsung dengan nasabah yang telah
melakukan transaksi di BSM.
b) mengadakan sosialisasi pemasaran yang disebut Canvassing
c) kerja sama Implan banking ke beberapa instansi, untuk melakukan
sosialisasi produk cicil emas.
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3) Publisitas
Promosi yang dilakukan oleh BSM dengan publisitas yaitu melalui
kegiatan sosial yang dengan memaksimalkan peranannya sebagai lembaga
sosial yang turut mendukung pemerintah serta aktif berpartisipasi dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. .
Dalam aktivitas memasarkan, BSM memiliki panduan promosi
kegiatan pemasaran yang dilakukan yaitu:83

No.

Aktivitas

Tabel 3.5
Panduan Promosi
Parameter

Periode

1.
2.

Pasang spanduk
Pasang Giant banner

1 pasang
1 GB terpasang

2 bulan
3 bulan

3.
4.

Sebar Brosur
Broadcast SMS

1 Rim
40 nasabah

1 minggu
1 minggu

5.
6.

Broadcast Whatsapp
Telemarketing

2 kali
6 nasabah

1 minggu
6 hari

Sumber : Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
C. Hasil Penelitian di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Radin Intan
Cicil emas di pegadaian yang disebut MULIA (Murabahah Logam
Mulia) diluncurkan bulan Agustus 2015 dengan perkembangan jumlah
nasabah sesuai dengan tabel berikut.84

83

Vebrinaldi Kurniawan, Consumer Banking Relationship Manager, wawancara pribadi,
Bank Syariah Mandiri, Teluk Betung, 21 Maret 2017.
84
Novi Afriyani, penaksir barang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar lanpung,
wawancara pribadi, Radin Intan Bandar Lampung, 15 Agustus 2017
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Tabel 3.6
Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Emas PT Pegadaian
Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung
bulan agustus 2015 - bulan febuari 2017
Jumlah Nasabah
No
Tahun
Jumlah Nasabah Aktif
Tidak Aktif
1
2015
446 nasabah
2
2016
456 nasabah
236 Nasabah
3
2017
9 nasabah
Sumber : wawancara dengan ibu Novi Afriyani selaku penaksir
barang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar lanpung hari
selasa 14 febuari 2017
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BAB IV
ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dipaparkan pembahasan dan analisis tentang strategi
pemasaran BSM cicil emas dan penerapan pembiayaan cicil emas di bank syariah
Mandiri KC Teluk Betung. Analisis ini didasarkan pada data yang telah diperoleh
pada saat penelitian. Maka dalam BAB IV ini penulis akan mencoba melakukan
analisis terhadap data lapangan yang telah diperoleh dengan menggunakan teori
yang telah terkumpul
A. Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas
Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Dalam Meningkatkan
Jumlah Nasabah
Dalam

memasarkan

produk-produk

bentuk

syariah

dan

memantapkan posisi bank syariah sebagai salah satu upaya dalam strategi
pemasaran diperlukan adanya pemuasan dan pelayanan yang tepat (kiatkiat khusus), sehingga dalam operasionalnya dalam melayani jasa
keuangan bagi masyarakat selalu berkembang dan bertahan dalam
persaingan dengan lembaga keuangan lainya. Pelayanan yang tepat
diperlukan agar pasar terdiri dari nasabah dan calon konsumen yang
merupakan asset akan tertarik pada bank syariah dan juga sebagai motivasi
bagi bank syariah untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerja
dan operasional bank syariah pada masa kini dan sekarang.
Dalam

pemasaran

seorang

marketing

perbankan

syariah,

menjalankan fungsi sebagai penggali dana masyarakat (funding) dan
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menjual dana lewat pembiayaan (financing) yang kesemuanya senantiasa
didasarkan pada konsep syariah. Dalam suatu strategi pemasaran dapat
diartikan sebagai wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran untuk
memperoleh suatu hasil yang optimal. Oleh karena itu pemasaran selalu
memperoleh posisi penting dan dipandang sebagai ujung tombak suatu
perusahaan. Tanpa pemasaran, perusahaan seperti kehilangan dorongan
untuk bertahan dan bersaing yang selanjutnya membawa perusahaan ke
titik kemunduran bahkan kekalahan dalam persaingan.
Produk pembiayaan cicil emas di BSM berjalan dengan
menggunakan akad murabahah, dengan jaminan sebagai pengikatan
agunan dengan menggunakan akad rahn (gadai). Jaminan adalah barang
yang menjadi objek pembiayaan emas. Pengikatan jaminan dilakukan
selama masa pembiayaan. Jaminan tidak dapat ditukar agunan lain. Fisik
jaminan disimpan di bank.
Dalam meningkatkan jumlah nasabahnya BSM KC Teluk Betung
memasarkan produk cicil emas memerlukan strategi pemasaran yang baik,
karena produk cicil emas merupakan produk yang belum lama diluncurkan
pada tanggal 25 maret 2013, sedangkan mulai dioperasionalkan di BSM
KC Teluk Betung pada Juni 2015. Pemasaran yang dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Pemasaran dengan Canvassing (Silaturahmi dan dilakukan presentasi
dalam instansi-instansi). Pemasaran dengan cara ini perlu dierbaiki
karena pemasaran di era modern harusnya lebih bisa memanfaatkan
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media sosial. Penawaran via email (electronic mail), facebook, atau
Short Massages Service (SMS) yang dilakukan dengan rutin akan
menumbuhkan minat nasabah untuk melakukan pembiayaan.
2. Pemasaran dengan Open Tabel atau penawaran Top Up , penawaran
dilakukan secara langsung dengan nasabah yang melakukan transaksi
dengan Costumer Service. Dalam pemasaran dengan penawaran
langsung ini kurang efektif karena disamping pelayanan costumer
service dengan waktu yang terbatas, serta tidak semua nasabah
mempunyai kepentingan yang berhubungan langsung dengan customer
service.
3. Pemasaran dengan penawaran ke perusahaan yang menjadi rekanan
BSM KC Teluk Betung. Pemasaran ini dilakukan dengan perusahaan
yang sudah bekerja sama dengan sistem lalu lintas pembayaran gaji
(payroll). Pemasaran ini tidak fokus dengan satu produk saja,
kerjasama yang dilakukan hanya untuk modal kerja.
4. Penawaran kerjasama implan dengan beberapa instansi. Pemasaran
dengan cara kerjasama implan kurang bisa menarik minat nasabah,
karena BSM melakukan kerjasama untuk sistem payroll.
Sedangkan untuk memudahkan BSM dalam mencapai target kegiatan
pemasaran yang telah dirumuskan, BSM

KC Teluk Betung melakukan

perumusan dalam memilih dan menerapkan pasar yang akan dituju dengan
menggunakan STP yaitu segmentasi, targeting dan positioning. Strategi
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pemasaran produk pembiayaan cicil emas yang dilakukan BSM KC Teluk
Betung yaitu:
1. Segmentasi
Langkah awal yang dilakukan oleh BSM KC Teluk Betung dalam
pemasaran

adalah

dengan

mensegmentasi

pasar.

Dalam

hal

mensegmentasi pasar BSM KC Teluk Betung memiliki segmentasi secara
khusus berdasarkan variabel geografis karena BSM lebih memfokuskan
wilayah kota Bandar Lampung, khususnya kelurahan Teluk Betung dan
sekitarnya.
Tidak hanya variabel geografis namun BSM juga mensegmentasi
berdasarkan variabel demografis, segmentasi ini memberikan gambaran
bagi pemasaran kepada siapa produk cicil emas ini akan dipasarkan dan
ditawarkan. Penentuan segmen pasar dikelompokkan kepada masyarakat
yang memiliki jenis pekerjaan tetap. Hal ini dilakukan agar produk cicil
emas lebih mudah dipasarkan oleh marketing serta lebih terkontrol.
Sehingga kegiatan pemasaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Dengan melakukan segmentasi pasar ini, kegiatan dapat dilakukan lebih
terarah dan sumber daya manusia di BSM dapat lebih efektif dan efisien
dalam memasarkan serta mengalokasikan pembiayaan cicil emas kepada
calon nasabah.
Dalam melakukan segmentasi diupayakan agar BSM KC Teluk
Betung lebih memperluas pemasaran dalam faktor geografis yaitu dengan
memasarkan tidak hanya di daerah kota saja, namun di daerah pedesaan
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yang kurang memahami bahkan tidak mengetahui secara khusus
pembiayaan cicil emas ini. Contohnya daerah lampung selatan yang
potensial karena ada banyak perusahaan-perusahaan besar, hal sesuai
dengan segmentasi pasar pembiayaan cicil emas yang ditujukan untuk
golongan berpenghasilan tetap.
2. Targeting
Setelah melakukan segmentasi pasar atas produk cicil emas maka
langkah berikutnya adalah melakukan targeting atau membidik target
pasar yang telah dipilih perusahaan dalam analisa segmentasi pasar. Untuk
target pasar BSM telah menentukan siapa yang menjadi targetnya, yaitu
kalangan menengah ke atas dengan ketentuan golongan berpenghasilan
tetap maksimal berumur 55 tahun atau belum pensiun pada saat
pembiayaan jatuh tempo, adapun kriteria untuk non golbertap yaitu
professional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat jatuh
tempo, sedangkan untuk pensiunan maksimal berusia 70 tahun pada saat
jatuh tempo.
Kriteria usia ini diharapkan memudahkan BSM, baik nasabah atau
calon nasabah yang akan menjadi tujuan pemasaran pembiayaan BSM
cicil emas.
3. Positioning
Positioning adalah tindakan merancang produk dan citra
perusahaan agar dapat tercipta kesan atau tempat khusus dan unik dalam
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benak pasar sasaran sedemikian rupa, sehingga dipersepsikan lebih unggul
dibandingkan para pesaingnya.
BSM KC Teluk Betung mensosialisasikan dirinya sebagai mitra
bisnis yang aman dan maslahah, memposisikan dirinya sebagai lembaga
keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana masyarakat dan
menyalurkan kepada masyarakat. Sehingga BSM merupakan solusi terbaik
untuk memberikan berbagai fasilitas produk dan jasa kepada masyarakat.
Produk BSM cicil emas merupakan produk pelengkap yang mana
pengembangan dari adanya produk gadai emas. Produk ini mempermudah
masyarakat yang menginginkan kepemilikan emas yang mana untuk
memproteksi kekayaan khususnya jangka panjang, dan juga dapat
mewujudkan rencana dan impian di masa mendatang.
Dalam memposisikan BSM dalam benak masyarakat diperlukan
memperbanyak kerjasama-kerjasama dengan lembaga, perusahaan bahkan
universitas dan mensosialisasikan produk yang ada di BSM terkhusus cicil
emas.
Selain melakukan segmentasi, targetin dan positioning dalam
kegiatan pemasarannya, BSM juga mengembangkan bauran pemasaran
(marketing mix). Dalam menerapkan bauran pemasarannya, BSM
memiliki strategi yang meliputi 4 P: Product (produk), Price (harga),
Place (tempat/saluran distribusi) dan Promotion (promosi).
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1. Strategi Produk (Product)
Penerapan strategi pemasaran produk pembiayaan cicil emas di
BSM adalah dengan menampilkan mutu dan kelebihan dari produk
tersebut. Emas yang dibeli adalah emas lantakan yang diproduksi oleh PT.
Antam Tbk, sedangkan toko rekanan yang menjadi penyedia emas adalah
toko Sinar Mas yang berada tidak jauh dari BSM KC Teluk Betung. Mutu
dan kelebihan produk cicil emas adalah dimana emas untuk memproteksi
kekayaan dimasa mendatang, emasnya bisa diasuransikan, dan penawaran
syariah dengan margin yang kompetitif.
Produk ini dapat mewujudkan rencana dan impian di masa
mendatang seperti memanfaatkan emas untuk kebutuhan biaya pendidikan,
modal usaha, pernikahan dan kebutuhan lainnya, dimana dapat mudah
dicairkan/ dijual sewaktu-waktu. Apabila sudah lunas pembiayaannya,
emasnya dapat di gadaikan di BSM KC Teluk Betung. Dengan
menampilkan mutu dan kelebihan dari produk cicil emas yang ditawarkan
BSM berusaha untuk menarik masyarakat untuk menjadi nasabah
pembiayaan cicil emas.
2. Strategi Harga (Price)
Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh
beberapa kombinasi antara produk dan pelayanan yang menyertainya.
Suatu tingkat harga dapat memberikan pengaruh yang tidak sedikit, baik di
dalam perekonomian maupun di dalam perusahaan. Harga salah satu aspek
penting dalam kegiatan marketing mix.

Penetapan strategi pemasaran
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produk cicil emas dari segi harga sebagai pengembalian modal adalah
berupa sistem margin. BSM KC Teluk Betung menetapkan margin yaitu
sebesar 15-17% efekif per tahun. Untuk harga emasnya sendiri, harganya
ditentukan di waktu akad. Karena harga beli emas menyesuaikan harga
emas pasar pada saat akad, waktu akadnya juga felksibel bisa
menyesuaikan harga emas paling rendah.
Dalam strategi harga yang ditetapkan pada produk cicil emas BSM
KC Teluk Betung memiliki keunggulan tersendiri dibanding dengan
produk layanan yang sama dari bank pesaing. Dimana marginnya sangat
kompetitif, dan pada waktu event- event tertentu, BSM membebaskan
biaya administrasi.
BSM memberikan outstanding maksimal pembiayaan sebesar Rp.
250.000.000,- ketika nasabah mempunyai gadai emas dan pembiayaan
cicil emas. Sedangkan outstanding untuk cicil emas nya maksimal RP.
150.000.000,-. Hanya

dengan menysisihkan Rp.4.000,- perhari sudah

dapat berinvestasi dengan emas. BSM menawarkan harga yang cukup
murah untuk dapat nasabahnya berinvestasi. Dibawah ini simulasi
pembiayaan cicil emas di BSM KC Teluk Betung.

Berat LM
(gram)
10
25
50
100

Tabel 4.1
Simulasi pembiayaan cici emas BSM KC Teluk Betung
DP
2
3
4
5
Harga LM
tahun
tahun
tahun
tahun
per gram
1,100,000.00 217,545.96 156,872.00 126,962.19 109,351.33
550,000.00
2,740,000.00 541,887.21 390,753.89 216,251.26 272,384.23
548,000.00
5,450,000.00 1,077,841.36 777,229.46 629,039.92 541,786.15
545,000.00
10,840,000.00 2,143,816.57 1,545,902.27 1,251,154.63 1,077,607.69
542,000.00
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Sumber : Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Februari 2017
Harga cicilan emas di BSM akan lebih menguntungkan ketika
nasabah melakukan pembiayaan dengan berat gramnya lebih besar. Karena
selain mendapat margin yang lebih murah atau berkisar 14%, emasnya
yang nantinya akan lebih cepat dijual.
3. Tempat/ Saluran Distribsi (Place)
Setelah perusahaan berhasil menciptakan barang atau jasa yang
dibutuhkan dan menetapkan harga yang layak, tahap berikutnya
menentukan metode penyampaian produk atau jasa ke pasar melalui ruterute yang efektif hingga tiba pada tempat yang tepat, dan harapan produk
atau jasa tersebut berada di tengah-tengah kebutuhan dan keinginan
konsumen yang membutuhkan produk tersebut.
Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana pendukung
menjadi sangat penting, hal ini disebabkan agar nasabah mudah
menjangkau setiap lokasi bank yang ada. Pemilihan lokasi sangat penting
mengingat apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya
biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Lokasi yang tidak strategis akan
mengurangi minat nasabah untuk berhubungan dengan bank.
Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung dalam meningkatkan
kapabilitas distribusi produk dan layanan didukung oleh tempat atau
kantor yang strategis yaitu berdekatan dan dikelilingi dengan lembaga
keuangan pesaing. Namun dengan adanya persaingan yang makin ketat
BSM dalam menarik minat nasabah mempunyai keunggulan tersendiri.
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Keunggulan dari tempat distribusinya yaitu: lokasinya berdekatan
dengan pasar yang merupakan pusat kegiatan perekonomian masyarakat di
Teluk Betung, lokasi yang dapat dilihat dengan jelas karena terletak
dijalan utama, mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum, dan dekat
dengan lembaga bank atau non bank, dengan begitu masyarakat akan dapat
mengetahui dan menjangkau dengan mudah keberadaan dari Bank Syariah
Mandiri KC Teluk Betung.
Dalam mendistribusikan jasa layanan produk pembiayaan cicil emas,
BSM KC Teluk Betung mendistribusikan produknya sementara hanya
berada pada kantor BSM Area Bandar Lampung dan di Bank Mandiri
yang mempunyai Konter Layanan Gadai, karena

di BSM KC Teluk

Betung belum ada gerai khusus pembiayaan cicil emas.
4. Strategi Promosi (Promotion)
Aspek ini berhubungan dengan berbagai usaha untuk memberikan
informasi pada pasar tentang produk atau jasa. Promosi juga merupakan
kegiatan untuk penyebarluasan informasi tentang barang atau jasa yang
dijual dengan maksud untuk merubah pola perilaku konsumen. Empat
sarana yang dapat digunakan dalam mempromosikan produk yaitu
periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), publisitas
(publicity), penjualan (personal selling).
Dalam menghadapi persaingan, BSM KC Teluk Betung melakukan
promosi. Kegiatan promosi produk cicil emas oleh BSM bertujuan agar
menarik nasabah atau calon nasabah untuk melakukan pembiayaan cicil
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emas. Sarana promosi yang diterapkan BSM KC Teluk Betung dalam
memasarkan produk cicil emas, meliputi: periklanan, publisitas dan
penjualan pribadi.
a. Periklanan (Advertising)
Periklanan merupakan alat utama bagi BSM KC Teluk Betung
dalam mempengaruhi nasabahnya, sedangkan media yang digunakan
dalam melakukan periklanan produk pembiayaan cicil emas adalah
melalui media internet, spanduk, umbul, maupun brosur yang efektif..
b. Penjualan Pribadi (Personal selling)
Disamping promosi lewat iklan, promosi lainnya dapat
dilakukan melalui promosi penjualan. Penjualan pribadi adalah
penyajian lisan dalam pembicaraan dengan salah satu atau beberapa
pembeli dengan tujuan melaksanakan pembelian. Atau dengan kata
lain melakukan pendekatan secara personal kepada calon nasabah
potensial. Personal selling berfungsi sebagai antisiptor perubahan
situasi persaingan pasar.
Strategi pemasaran yang dilakukan oleh BSM KC Teluk Betung
melalui kegiatan personal selling antara lain: melalui kontak langsung
dengan para calon nasabahnya dengan cara melakukan Canvassing
(Silaturahmi dan dilakukan presentasi dalam instansi-instansi).
Personal selling yang ditawarkan kepada calon nasabah atau nasabah
yang tidak mengetahui mengenai produk cicil emas, pada saat pertama
kali melakukan pembiayaan produk cicil emas. Dengan adanya
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hubungan baik yang dilandasi kepercayaan dan kepuasan layanan
kepada calon nasabah atau nasabah, maka situasi persaingan pasar
tidak akan menjadi permasalahan.
c. Publisitas (Publicity)
Merupakan sarana yang paling kuat dalam membangun merek,
sedangkan iklan adalah sarana pengingat merek apabila publisitas telah
menurun. Untuk strategi ini BSM KC Teluk Betung menggunakan alat
publisitas melalui pers pada surat kabar, koran, majalah, forum-forum
di internet di dalam mengenalkan produk pembiayaan produk cicil
emas kepada nasabah. BSM juga menjadi Sponshorship, dengan
menjadi sponsor di masyarakat luas.
Dari strategi pemasaran BSM yang telah dilakukan sudah mampu
meningkatkan jumlah nasabah. Periode menurunnya jumlah nasabah sebelum
ada cicil emas pada tahun 2014 dengan sejumlah 1.936 orang, dan setelah
adanya cicil emas nasabah meningkat sehingga 7.594 orang. Namun
berdasarkan jumlah nasabah cicil emas sendiri yang sampai saat ini hanya 17
nasabah pada tahun 2015, pada tahun 2016 ada 19 nasabah dan pada tahun
2017 hanya 3 orang. Strategi yang diterapkan hanya mampu meningkatkan
pada tahun 2015 dan 2016. Perlu adanya perbaikan strategi untuk lebih
meningkatkan jumlah nasabah pada tahun-tahun yang akan datang guna
memepertahankan pangsa pasar, mengingat produk cicil emas sangat
bermanfaat untuk diinvestasikan. Strategi pemasaran dikondisikan cukup baik
hal ini ditunjukkan dengan pemasaran yang dilakukan masih sedikit jumlah
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nasabah yang melakukan pembiayaan cicil emas, tetapi outstanding yang
diberikan sebesar Rp. 158.472.654,92,- untuk yang sedang melakukan
pembiayaan cicil emas di BSM.

B. Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Pada Produk
Cicil Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Menurut pendapat M. Syakir Syula, pemasaran syariah merupakan
sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan,
penawaran dan perubahan value dan inisiator kepada stakeholder-nya dan
dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip
muamalah Islami. Allah senantiasa mengingatkan agar senantiasa
menghindari perbuatan zalim dalam berbisnis termasuk dalam proses
penciptaan, penawaran dan proses perubahan nilai dalam pemasaran.
Sebuah instansi yang menjalankan pemasaran syariah adalah
perusahaan yang tidak berhubungan dengan bisnis yang mengandung
unsur-unsur yang dilarang menurut syariah seperti bisnis judi, riba dan
produk-produk haram. Seorang pengusaha dalam pandangan etika bisnis
Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan.
Keberkahan yang dimaksud adalah dengan memeperoleh keuntungan yang
wajar dan diridhoi oleh Allah SWT.
Strategi pemasaran yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Teluk Betung dalam meningkatkan jumlah nasabahnya adalah
dengan cara :
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a. Pemasaran dengan Canvassing (Silaturahmi dan dilakukan presentasi
dalam instansi-instansi)
b. Pemasaran dengan Open Tabel atau penawaran Top Up , penawaran
dilakukan secara langsung dengan nasabah yang melakukan transaksi
dengan Costumer Service.
c. Pemasaran dengan penawaran ke perusahaan yang menjadi rekanan
BSM KC Teluk Betung.
d. Penawaran kerjasama implan dengan beberapa instansi.
Strategi pemasaran diatas sudah sesuai dengan prinsip syariah, dimana
kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Allah SWT,
pemasaran yang dilakukan sesuai dengan berlaku jujur, tidak melakukan
penipuan dengan cara menawarkan produk yang melebihkan harga produk.
Dalam melakukan aktivitas ekonomi, umat Islam dilarang melakukan
tindakan bathil. Namun kedua pihak yang melakukan pembiayaan harus
saling ridho.
Strategi tersebut sudah sesuai dengan konsep strategi pemasaran
dalam Islam yaitu mengandung rabbaniyah, akhlaqiyah, al-waqi’iyyah,
insaniyyah.
Konsep strategi yang dilandaskan ketuhanan (rabbaniyah), pemasaran
yang dilakukan sesuai syariah, produk cicil emas yang ditawarkan halal. Cara
pemasaranny juga sesuia nilai-nilai yang berlaku, dimana seorang marketer
bank selalu menjaga etika nya. Realistis (al-waqi’iyyah) memasarkan
produknya dengan cara dan gaya yang fleksibel. Humanistis (insaniyyah)
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dipasarkan nya pembiayaan produk cicil emasnya tidak memandang ras,
agama dan sebagainya. Produk cicil emas diperuntukan bagi nasabah yang
ingin melakukan pembiayaan.
BSM KC Teluk Betung menggunakan variabel-variabel bauran
pemasaran (marketing mix) yang meliputi 4 P yaitu : Product (produk), Price
(harga), Place (tempat/saluran distribusi) dan Promotion (promosi).
Implementasi bauran pemasaran pada BSM KC Teluk Betung dalam variabelvariabel bauran pemasaran sebagai berikut:
1. Strategi Produk (product)
Penerapan strategi pemasaran pembiayaan cicil emas yang
dilakukan oleh BSM KC Teluk Betung adalah dengan menampilkan mutu
dan kelebihan dari produk-produk tersebut. Dengan keunggulankeunggulan tersebut, BSM KC Teluk Betung berusaha memberikan
penawaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat terpenuhi.
Pembiayaan cicil emas yang dapat memproteksi kekayaan.
Hal ini sudah sesuai dengan syari’at Islam dan tujuan produksi
dalam ekonomi Islam menurut Nejatullah Shiddiqi yaitu:
a. Merespon kebutuhan konsumen secara pribadi dengan bentuk yang
memiliki ciri keseimbangan. Dengan pembiayaan emas ini sesuai
kebutuhan

konsumen,

karena

sebagian

besar

masyarakat

menginginkan kepemilikan emas, namun terkendala dalam
keuangan untuk membeli emas secara tunai.
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b. Memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sesuai dengan pembiayaan
cicil emas karena emas dapat mudah dicairkan untuk kebutuhan
mendesak.
c. Mempersiapkan sebagian kebutuhan terhadap ahli warisnya dan
generasi penerusnya. Dengan pembiayaan cicil emas akan
memenuhi kebutuhan dimasa mendatang emas dapat disimpan
untuk ahli waris juga emas dapat digunakan jika dicairkan seperti
digunakan untuk biaya pendidikan, pernikahan dan biaya-biaya
yang lain sesuai dengan tujuan produksi dalam memenuhi
kebutuhan ahli waris dan generasi penerusnya.
d. Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah.
2. Strategi harga (price)
BSM KC Teluk Betung dalam memberlakukan harga pada produk
cicil emas memiliki nilai kompetitif. Akad pembiayaan cicil emas yang
digunakan adalah akad murabahah. Dalam penerapan dari segi harga
sebagai pengembalian modal adalah berupa sistem bagi hasil. Dalam dunia
perbankan terdapat tiga macam harga yaitu harga beli, harga jual dan biaya
yang dibebankan ke nasabahnya.
Bank

membiayai

pembelian

emas

yang dibutuhkan

oleh

nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu emas dari toko rekanan,
emas dapat dibeli pada saat harga emas yang paling rendah sesuai dengan
kurun waktu yang akan dilakukan akad pembiayaan dan setelah
kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian
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bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu
mark-up/margin atau keuntungan di mana nasabah harus diberitahu oleh
bank berapa harga beli dari toko rekanan dan menyepakati berapa besar
mark-up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.
Hal ini sesuai dengan penetapan harga dalam Islam dimana sesuai
dan tidak memberatkan konsumen untuk membelinya, serta harga yang
ditetapkan haruslah sesuai dengan kualitas produk yang dijual. Dalam
penentuan harga haruslah adil dan tidak merugikan salah satu pihak
variabel harga terhadap pelanggan akan disajikan harga yang kompetitif,
misalnya daftar harga, jangka waktu kredit dan potongan harga yang
fleksibel. Sistem pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan
juga tingkat laba yang tidak berlebihan. Sehingga tidak termasuk riba yang
diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT
dalam surat Al-Baqarah : 275 yang berbunyi:

          
              
              
         
Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang
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Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya.

Pentingnya penetapan harga yang benar merupakan kunci
bagaimana nasabah akan tertarik untuk menggunakan produk cicil emas
karena harga yang ditawarkan tidak memberatkan nasabah untuk
pembiayaan cicil emas, sehingga tercipta keadilan yang merupakan prinsip
Islam yang harus dipegang serta tidak ada yang merasa saling merugikan
akan tetapi merasa saling mengutungkan, nyaman dan merasa puas
diantara pihak bank dan juga nasabah.
3. Strategi Tempat/ Saluran distribusi (Place)
Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung dalam meningkatkan
kapabilitas distribusi produk dan layanan didukung oleh tempat atau
kantor yang strategis yaitu berdekatan dan dikelilingi dengan lembaga
keuangan pesaing. Namun dengan adanya persaingan yang makin ketat
BSM dalam menarik minat nasabah mempunyai keunggulan tersendiri.
Keunggulan dari tempat distribusinya yaitu: lokasinya berdekatan
dengan pasar yang merupakan pusat kegiatan perekonomian masyarakat di
Teluk Betung, lokasi yang dapat dilihat dengan jelas karena terletak
dijalan utama, mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum, dan dekat
dengan lembaga bank atau non bank, dengan begitu masyarakat akan dapat
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mengetahui dan menjangkau dengan mudah keberadaan dari Bank Syariah
Mandiri KC Teluk Betung.
Sesuai dengan prinsip utama dalam konsep distribusi dalam Islam
ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi
kekayaan dapat ditingkatkan, dengan demikian kekayaan yang ada dapat
melimpah secara merata dan tidak hanya sekedar diantara golongan
tertentu saja. Distribusi diatas mempunyai arti yang luas dalam arti
penyebaran dan penukaran hasil produksi

Islam telah memberikan

tuntunan yang wajib diikuti oleh pelaku ekonomi muslim. Sebagaimana
dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 3

        
Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami
anugerahkan kepada mereka.

4. Strategi Promosi (Promotion)
Dalam menghadapi persaingan, BSM KC Teluk Betung melakukan
promosi dalam memasarkan produk-produknya, meliputi : periklanan,
publisitas dan penjualan pribadi.
a. Periklanan (advertising)
Media periklanan yang digunakan BSM KC Teluk Betung
melalui media internet, spanduk, giant banner, maupun brosur yang
efektif dan mudah dipahami yang tersedia di gerai/ konter layanan
gadai (KLG). Dengan promosi melalui iklan di media internet BSM
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menampilkan semenarik mungkin dengan begitu nasabah atau calon
nasabah dapat mengenal produk yang dipilihnya berdasarkan informasi
dari sumber website BSM tersebut.
b. penjualan pribadi (personal selling)
Strategi pemasaran yang dilakukan oleh BSM KC Teluk
Betung melalui kegiatan personal selling antara lain: melalui kontak
langsung dengan para calon nasabahnya dengan cara melakukan
Canvassing (Silaturahmi dan dilakukan presentasi dalam instansiinstansi). Personal selling yang ditawarkan kepada calon nasabah atau
nasabah yang tidak mengetahui mengenai produk cicil emas, pada saat
pertama kali melakukan pembiayaan produk cicil emas.
c. Publisitas (publicity)
Untuk strategi ini BSM KC Teluk Betung menggunakan alat
publisitas melalui pers pada surat kabar, koran, majalah, forum-forum
di internet di dalam mengenalkan produk pembiayaan produk cicil
emas kepada nasabah. BSM juga menjadi Sponshorship, dengan
menjadi sponsor di masyarakat luas. BSM juga melakukan dengan
kegiatan amal memaksimalkan peranannya sebagai lembaga sosial
yang turut mendukung kegiatan pemerintah. BSM juga peduli dengan
bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa untuk siswa hingga
mahasiswa.
Berdasarkan sarana promosi yang telah dipaparkan, strategi
promosi yang digunakan oleh BSM KC Teluk Betung seperti
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periklanan, penjualan pribadi dan publisitas sudah sesuai dengan
syari’at Islam dan etika promosi yang menjadi prinsip bagi syariah
marketer dalam menjalankan fungsi pemasaran yaitu:
1) Memiliki kepribadian spiritual (taqwa), karena BSM lebih
mendahulukan segala sesuatu yang bersifat baik secara moral
maupun etika perilaku dengan nasabah, dari pada melakukan
tindakan yang bersifat tidak baik. Di BSM tidak melakukan
aktifitas pemasaran yang non halal.
2) Berperilaku baik dan simpatik (siddiq), yaitu BSM menerapkan
prinsip Social and Environment Care memiliki kepedulian yang
tulus terhadap lingkungan dan sosial. Dalam pemasarannya
senantiasa berperilaku baik dan simpatik dalam menciptakan kesan
untuk nasabah.
3) Berlaku adil dalam bisnis (al-adl) Competence: meningkatkan
keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi bankir
4) Bersikap rendah hati dan melayani (khidam) sesuai dengan prinsip
Service Excellence memberikan layanan terbaik yang melampaui
harapan nasabah, inovation yaitu mengembangkan proses, layanan
dan produk untuk melampaui harapan nasabah. Melayani para
nasabahnya dengan sopan santun dan mengembangkan proses dan
pelayanan yang baik untuk para nasabah dan calon nasabah.
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5) Menepati janji dan tidak curang, seperti prinsip Prudence menjaga
amanah dan melakukan perbaikan proses terus-menerus. Seperti
dalam qur’an surat Al-maidah ayat 1 :

يَٰٓأَيُهَا ٱّلَذِينَ ءَامَنُىٓاْ أَوۡفُىاْ بِٲّلۡعُقُىدِۚ أُحَِّلتۡ ّلَكُم بَهِيمَةُ ٱّلۡأَنۡعَٰمِ إِّلَا مَا
يُتّۡلَىٰ عَّلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِّلِي ٱّلّصَيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِّنَ ٱّلّلَهَ يَحۡكُمُ مَا
١ ُيُرِيد
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedangmengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurt yang dikehendakiNya.
6) Jujur dan terpercaya (al-amanah), hal ini sesuai dengan prinsip
Honesty

dengan

tujuan

untuk

Trusted

and

Trust

yaitu

mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya oleh
nasabahnya.
7) Tidak suka berburuk sangka (su’udzon), yaitu BSM dalam
persaingan bisnisnya tidak melakukan tindakan yang merugikan
pesaingnya dengan mengadu domba karena diterapkan prinsip
saling menghormati satu sama lain dalam melakukan aktifitas
pemasaran.
8) Tidak menjelek-jelekkan (ghibah), yaitu BSM tidak melakukan
tindakan yang menghancurkan martabat orang, menodai harga diri,
kemuliaan serta kehormatan orang lain dalam menghadapi aktifitas
pemasaran produk-produknya.
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9) Tidak melakukan sogok ataupun suap (risywah), yaitu BSM tidak
memperkenankan tindakan yang termasuk fraud atau melakukan
suap dalam hal apapun.
Strategi pemasaran yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsipprinsip Islam, dengan menjaga strategi dengan cara tersebut sudah
menciptakan kesan bagi para nasabah untuk memahami dari BSM serta
produk-produk yang ada di BSM bukan hanya cicil emas saja. Namun
strategi yang di gunakan harus dapat meningkatkan nasabah agar mencapai
target dan outstanding pembiayaan yang diharapkan karena akan
menciptakan laba yang maksimal.
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Strategi Pemasaran
Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan
Jumlah Nasabah” adalah sebagai berikut;
1. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Teluk Betung menunjukan kondisi cukup baik hal ini ditunjukkan
dengan strategi yang diterapkan BSM dibandingkan dengan produk
tabungan emas di pegadaian syariah. Seperti pemasaran yang dilakukan
oleh pegadaian dengan peningkatan jumlah nasabahnya menunjukan
dikondisi baik dibanding BSM.
Namun yang perlu diperbaiki dalam pemasarannya yaitu dengan
penggunaan media sosial dalam broadcast lebih diperbanyak, serta
marketingnya lebih aktif dalam publikasi promosinya agar meningkatkan
pengetahuan nasabah dan meningkatkan jumlah nasabahnya untuk tetap
dapat mempertahankan pangsa pasarnya.

2. Strategi pemasaran pada BSM KC Teluk Betung dalam meningkatkan
jumlah nasabah di pandang dalam prinsip ekonomi Islam telah diterapkan
sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang terkandung dalam QS. Albaqarah: 275. Pembiayaan cicil emas bukan termasuk perbuatan riba
karena emas bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang.
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Sesuai dengan QS.An-Nisa ayat: 9, Emas juga sebagai proteksi kekayaan
dan investasi untuk kebutuhan dimasa yang akan datang.
B. Saran
1. Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah :
a. Kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung agar
mengembangkan dalam mensosialisasikan produk-produknya melalui
media internet dalam pengembangan broadcast, mengadakan pelatihan
bukan hanya untuk marketingnya, tetapi mengedukasi tentang produk
cicil emas ini untuk seuruh pegawai.
b. Kepada para akademisi, untuk penelitian ini masih lemah dalam
peningkatan kinerja nasabahnya diharapkan dapat melakukan kajian
lebih dalam dengan variabel lain agar dapat memberikan dampak positif
yang lebih luas.
c. Kepada Universitas Islam Negeri Lampung khususnya Fakultas
Ekonomi dan Bisinis Islam mengingat lemahnya literasi agar lebih
membumikan workshop, edukasi ke masyarakat tentang produk-produk
serta perbankan syariah.
d. Kepada para nasabah diharapkan mulai memikirkan pentingnya
investasi untuk mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang, baik
untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan tabungan haji, proteksi asset,
maupun kepentingan berjaga lainya. Dan juga diharapkan agar
masyarakat umumnya dan khususnya umat islam untuk tidak ragu-ragu
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lagi dalam memanfaatkan jasa lembaga perbankan syariah guna
meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.

2.

Berdasarkan pada persepktif ekonomi Islam maka saran yang diberikan :
a. Kepada Majelis Ulama Indonesia dalam merespo perkembangan
bermuamalah produk-produk bank syariah supaya sesuai dengan fatwafatwa yang dikeluarkan.
b. Kepada Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasannya agar lebih ketat
lagi untuk terkait fatwa produk-produk pada bank syariah supaya sesuai
dengan mekanismenya.
c. Kepada seluruh umat Islam sepatutnya umat Islam lebih menggunakan
perbankan syariah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
lembaga keuangan syariah karena telah memiliki instrument ekonomi
Islam melalui fatwa dan sudah ada kepastian hukumnya.
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