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ABSTRAK 

Semakin berkembang lembaga keuangan baik bank maupun non bank di 

Indonesia akan mendorong pihak lembaga keuangan untuk selalu 

mengoptimalkan kegiatan pemasaranya. salah satunya adalah PT Pegadaian 

Syariah dalam menghadapi persaingan adalah dengan menyediakan produk dan 

jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang, salah 

satunya adalah dengan menyediakan produk tabungan, tabungan emas merupakan 

layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang 

terjangkau, tabungan emas ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 

berinvestasi emas. Sebagai produk baru dari Pegadaian maka perlu adanya strategi 

pemasaran yang tepat untuk meningkatkan jumlah nasabah. 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan 

pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah terhdap peningkatan jumlah 

nasabah dan bagaimana strategi pemasaran produk tabungan emas PT Pegadaian 

Syariah terhadap peningkatan jumlah nasabah. Dalam perspektif ekonomi islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran dalam memasarkan 

produk tabungan emas pada PT Pegadaian Syariah dan untuk mengetahui tentang 

strategi pemasaran produk tabungan emas pada PT Pegadaian Syariah dalam 

meningkatkan jumlah nasabah dalam perspektif ekonomi islam.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan 

data sekunder dan pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode anlisis deskriptif 

kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan strategi pemasaran 

produk tabungan emas dari diferensiasi dalam memberi pelayanan dan informasi 

cukup memuaskan untuk sasaran dan nasabah produk tabungan emas. Dari aspek 

marketing mix, produk  yang ditawarkan sangat variatif sesuai dengan kebutuan 

masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, sedangkan dari 

harga sangat murah dan fleksibel untuk melakukan transaksi. Untuk lokasi mudah 

untuk dijangkau, sedangkan promosi menggunakan personal selling, periklanan 

melalui televisi koran internet brosur dan lain-lain, publisitas dengan presentasi 

pada kegiatan-kegiatan seperti pengajian, melakukan sosialisasi ke sekolah dan 

lembaga publik lainya. Promosi penjualan dengan memberikan bebas adminitrasi 

pada acara-acara tertentu. Seorang marketing syariah di Pegadaian di Bandar 

Lampung mempunyai sifat teistis (rabbaniyah), etis (akhlaqiyyah), Realistis (al-

waqiyyah), dan humanistis (insaniyayah) dalam memasarkan produk tabungan 

emas. 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                        

           

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Hasyr : 18) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini 

yang berakhir dengan kesalahan dengan pemahaman, maka penulis akan 

menjelaskan secara singkat apa yang sebenarnya yang menjadi maksut dari 

judul penelitian ini. Judul skripsi ini adalah “ANALISIS STRATEGI 

PEMASARAN PRODUK TABUNGAN EMAS PADA PT PEGADAIAN 

(PERSERO) CABANG SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN 

JUMLAH NASABAH”.Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang 

terkandung dalam judul tersebut. 

1. Analisis  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, 

karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal 

usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
1
 

2. Strategi Pemasaran  

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, 

terpadu dan menyatu dibidang pemasaran, yang memberikan panduan 

tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan 

pemasaran suatu perusahaan.
2
 

                                                             
1
 Peter Salim, yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, ed. 1, (Jakarta: 

Modern English Press) h. 61 
2
 Sofjan Assuari, Manajemen Pemasaran, cetakan ke-11,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2011), h. 39 



 

3. Produk  

Adalah suatu yang ditawarkan kepada konsumen (nasabah) untuk 

mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.
3
 

4. Tabungan Emas 

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan 

dengan harga terjangkau.Layanan ini memberikan kemudahan kepada 

masyarakat untuk berinvestasi emas.
4
 

5. Peningkatan 

Proses, cara, atau perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan, dan 

sebagainya.
5
 

6. Jumlah 

(bilangan, barang dan sebagainya) banyaknya sesuatu yang 

dikumpulkan menjadi satu.
6
 

7. Nasabah 

Nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi 

langganan bank, setiap individu atau perseorangan yang menjadi 

pelanggan setia suatu perusahaan atau bank.
7
 

 

 

                                                             
3
 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: kencana, 2005), h. 63 

4
www.pegadaian.co.id/pegadaian-tabungan-emas.php Kamis 16/02/2017 16:35 WIB 

5
 Peter Salim, yenny Salim, Op. Cit, h. 1621 

6
Ibid, h. 629 

7
 Ridwansyah, Mengenal Istilah-istilah Dalam Perbankan Syariah, Aura Anugrah Utama 

Rahaja, Bandar Lampung, 2012, h. 38 

http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-tabungan-emas.php%20Kamis%2016/02/2017%2016:35


 

B. Alasan Memilih Judul  

Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa alasan tertentu 

yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah ini. Adapun alasan 

tersebut antara lain adalah : 

1. Secara Obyektif 

dalam dunia bisnis dibutuhkan strategi pemasaran yang baik dan 

tepat. Strategi yang tepat dapat meningkatkan keinginan masyarakat 

untuk terus bertransaksi disuatu lembaga keuangan baik bank maupun 

non bank. Karena tujuan suatu lembaga keuangan yaitu untuk 

mendapatkan laba yang optimal. Sehingga diperlukan strategi 

pemasaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah 

dan manarik masyarakat menggunakan produk dan jasa yang ada pada 

lembaga keuangan tersebut.Pegadaian Syariah salah satu dari 

banyaknya lembaga keuangan yang ada di Bandar Lampung dengan 

produk baru yaitu produk tabungan emas. Tabungan emas  merupakan 

layanan pembelian dan penjualan dengan fasilitas titipan dengan harga 

yang terjangkau, layanan ini memudahkan masyarakat untuk 

berinvestasi emas untuk keperluan dimasa yang akan datang.Sebagai 

salah satu produk baru yang diluncurkan oleh PT Pegadaian maka 

produk tabungan emas perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas 

dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat agar produk 

tabungan emas bisa di kenal dan digunakan oleh seluruh masyarakat. 



 

Maka dari itu peneliti tertarik meneliti permasalah ini dengan 

alasan produk masih terbilang baru dan sudah memiliki banyak jumlah 

nasabah, letak Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung sangat 

strategis dan mudah dijangkau, pengelolaannya dengan prinsip syariah 

2. Alasan Subyektif 

a. Penelitian ini belum pernah 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 ketersediaan data atau informasi yang penulis butuhkan 

terkait judul yang akan diteliti, baik data sekunder dan data primer 

memiliki kemudahan akses serta letak objek penelitian mudah 

dijangkau. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Keberadaan suatu perusahaan Pegadaian ditengah masyarakat 

menjadi salah satu sumber alternative bagi masyarakat untuk memecahkan 

masalah ekonomi yang mendesak karena pada dasarnya Pegadaian itu 

sendiri mempunyai fungsi sebagai upaya khusus untuk menumpas segala 

macam praktek pinjam-meminjam yang tidak di inginkan seperti ijon, 



 

renternir atau pihak lain yang memberikan pinjaman tidak wajar dengan 

bunga yang sangat tinggi dan merugikan rakyat kecil. 

Maka, kehadiran Pegadaian dimasyarakat diharapkan mampu 

menekan praktik pinjaman yang tidak wajar yang bisa merugikan 

masyarakat.Saat ini, sesuai perkembangan waktu, Pegadaian dalam 

memberikan pinjaman kepada masyarakat tidak hanya melayani kredit 

gadai saja, tetapi juga jasa keuangan lain, seperti kredit berbasis fidusia, 

pembiayaan investasi emas, dan jasa finansial lainnya. 

Semakin berkembangnya waktu pada saat ini Pegadaian telah 

menunjukan pertumbuhannya secara signifikan hal ini ditunjukan dengan 

semakin banyaknya outlet-outlet pegadaian. 

Tabel 1.1 daftar Persebaran Outlet-Outlet  

Pegadaian di seluruh Indonesia 

Wilayah persebaran 
Jumlah 

unit 
Wilayah persebaran 

Jumlah 

Unit 

NAD 70 

Pulau 

Sulawesi 

Sulbar 9 

Pulau 

Sumatra 

Sumut 207 Sulsel 326 

Riau 87 Sultra 69 

Kepri 134 Sulteng 69 

Jambi 63 Gorontalo 32 

Sumsel 101 Sulut 151 

Babel 17 
Kepulauan 

Maluku 

Malut 20 

Lampung 69 Maluku 35 



 

Bengkulu 27 
Irian jaya 

Papbar 32 

sumbar 56 Papua 49 

Pulau 

kalimantan 

Kalbar 95 

Pulau jawa 

Banten 161 

Kalteng 40 Jabar 607 

Kalsel 59 DKI 488 

Kaltim 172 Jateng 367 

Kaltara 43 DIY 75 

PULAU BALI 154 Jatim 500 

NTT 92 NTB 209 

Sumber : Pegadaian Indonesia tahun 2015 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perkembangan pesat 

dengan berdirinya outlet-outlet Pegadaian diseluruh Indonesia dari Sabang 

sampai Merauke.Sampai saat ini Pegadaian sudah memiliki outlet 

berjumlah 4661 unit yang tersebar diseluruh Indonesia.Yang terdiri dari 

outlet konvesional sebesar 4016 unit dan outlet Syariah sebesar 645 unit. 

Perubahan yang dilakukan oleh Pegadaian tidak hanya dengan 

mendirikan outlet Pegadaian diseluruh Indonesia tetapi juga inovasi 

dilakukan pada produk-produknya. Pada awal berdirinya Pegadaian pada 

tahun 1746 produk utama dari Pegadaian adalah menyalurkan kredit 

dengan sistem gadai, karena latar belakang berdirinya Pegadaian hanya 

untuk memenuhi kebutuhan dana cepat sampai tahun berjalan, Pegadaian 

melakukan sedikit inovasi disertai dengan perubahan status Pegadaian. 



 

Pada saat Pegadaian berstatus PERJAN, Pegadaian belum banyak 

melakukan inovasi karna hanya ada produk gadai dalam kegiatanya. 

Ditahun 1990 Pegadaian bestatus PERUM disitulah Pegadaian 

mengembangkan produknya yang berbasis bisnis oriented yang membagi 

tiga kegiatan usaha yaitu gadai, gadai berbasis fudisia, dan jasa titipan. 

Pada tahun 2003 Pegadaian mendirikan gadai berbasis Syariahdan 

berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 

2011 tanggal 13 desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian menjadi 

perusahaan persero. Namun pada hakikatnya masyarakat masih banyak 

berasumsi bahwa Pegadaian hanya menyalurkan produk gadai saja.Akan 

tetapi pada kenyataanya produk yang ada pada pegadaian sudah tidak 

hanya terfokus pada gadai melainkan ada pembiayaan, pelayanan jasa, 

penitipan barang dan lain-lain. Produk Pegadaian sama halnya dengan 

produk lembaga keuangan lainya. Baik bank maupun non bank. 

Produk pada lembaga keuangan salah satunya adalah tabungan 

akan tetapi, tabungan pada Pegadaian bukan berbentuk uang tetapi 

berbentuk tabungan emas. Menabung memang sama-sama menyimpan 

daya beli uang untuk masa yang akan datang. Tetapi di negara seperti 

Indonesia, ini membutuhkan kehati-hatian ekstra. Kalau pilihan investasi 

kita teryata tidak sanggup mengalahkan laju inflasi secara konsisten, maka 

daya beli yang kita simpan itu akan menguap tanpa kita menikmatinya. 

Orang dari generasi dahulu mengingatkan anak-anaknya untuk 

menabung.Hemat pangkal kaya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi 



 

bukit, begitulah kata pepatah.Pola hidup sederhana menjadi nilai-nilai 

moral yang dijunjung tinggi.Munculah berbagai variasi dari kegiatan 

menabung, menyimpan uang dibawah bantal, menyimpan dicelengan dari 

bambu, menabung di koperasi, sampai di bank maupun di lembaga 

keuangan lainya.
8
 

Dewasa ini, kita menyadari bahwa cara menabung seperti itu 

merugikan diri sendiri. Menabung dibawah bantal telah semakin jarang 

dilakukan orang, bank yang menjadi alternatif yang paling diminati,.Tapi 

teryata sistem dan aturan main bunga bank mampu menggrogoti nilai 

tabungan kita.Bukan karena habis dikonsumsi, tetapi habis tergerus 

inflasi.Bukankah hal ini menyakitkan, ketika uang yang kita tabung 

selama ini dikumpulkan sedikit demi sedikit itu akhirnya kehilangan 

sebagian besar nilainya hanya karena inflasi. 

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena 

dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk 

pelaksanaan perencanaan dimasa yang akan datang sekaligus untuk 

mengamankan kekayaan serta untuk menghadapi hal-hal yang tidak 

terduga yang datang sewaktu-waktu. Dalam Al-quran terdapat ayat yang 

secara tidak langsung memerintahkan kaum muslimin untuk 

mempersiapkan hari esok secara lebih baik. 

Berikut firman Allah SWT yang berkaitaan dengan anjuran 

menabung telah di jelaskan dalam (QS. An-Nisa : ayat 9) 
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Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar 

Ayat diatas memerintahkan kepada kita semua agar tidak 

meninggalkan tdzurria dhi’afa (keturunan yang lemah) baik moril maupun 

materil.Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan 

kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik tidak 

meninggalkan kesusahan secara ekonomi. 

Tabungan emas yaitu layanan dan penjualan emas dengan fasilitas 

titipan dengan harga yang terjangkau.Layanan ini memberikan kemudahan 

kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.
9
 Dengan harga emas yang 

masih relative tinggi untuk masyarakat menegah kebawah dengan harga 

tersebut tidak bisa memiliki emas tetapi dengan adanya produk tabungan 

emas yang ada pada Pegadaian dengan harga murah, proses cepat, dan 

pelayanan yang profesional maka masyarakat sudah bisa memiliki emas 

dengan menggunakan produk tabungan emas.  

Emas merupakan salah satu tolak ukur kekayaan seseorang yang 

memiliki emas, dan harga emas dari tahun ketahun mengalami kenaikan, 

emas juga dapat digunakan sebagai sarana investasi yang aman. Kesadaran 
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dan antusias masyarakat Indonesia dengan investasi emas belakangan ini 

patut diperhitungkan, sebab sudah banyak dari masyarakat yang sadar 

akan pentingnya investasi atau menabung emas. Mayoritas masyarakat 

memilih investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaan 

mempertahankan nilai beli dimasa yang akan datang. Mencukupi rencana 

masa depan, dan juga untuk menambah kekayaanya. Investasi logam mulia 

emas memang selalu menjadi primadona karena karakteristik emas yang 

kebal akan inflasi dan guncangan ekonomi pada suatu negara, salah 

satunya keadaan ekonomi politik yang terjadi di Indonesia pada akhir-

akhir ini. Pada tahun 2013 harga emas adalah Rp. 524.000 dan pada tahun 

2017 harga emas mencapai Rp. 590.000 (dari tahun ke tahun harga emas 

mengalami fluktuasi harga dengan dominan lebih meningkat),
10

hal ini 

diperkuat oleh peneliatian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf 

Wicaksono yaitu “Pengaruh Inflasi, Kurs Dollar Dan Suku Bunga 

Terhadap Harga Emas Di Indonesia.” Dari hasil penelitian ini harga emas 

tidak dipengaruhi oleh inflasi, kurs dollar, dan suku bunga dan harga emas 

masih bisa bertahan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu saat ini,
11

 

ditambah lagi tingginya likuiditas emas sehingga mudah dijual kapan saja 

saat kita memerlukan dana cepat bukan seperti investasi pada barang lain. 

Banyak dari lembaga keuangan Syariah yang menyediakan produk 

investasi emas baik dengan cara dicicil ataupun tunai untuk mempunyai 

logam mulia, Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan investasi 

                                                             
10

www.harga-emas.net/ Kamis 16/02/2017 16:40 WIB 
11

Mohammad yusuf Wicaksono, Pengaruh Inflasi, Kurs Dollar Dan Suku Bunga 

Terhadap Harga Emas Di Indonesia, (Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Tahun 2016). 

http://harga-emas.net/


 

emas yaitu Bank Syariah Mandiri. BSM merupakan bank Syariah terbesar 

di Indonesia yang meluncurkan produk BSM cicil emas pada tahun 2013. 

Hal ini dikarenakan emas merupakan barang dengan permintaan yang 

tinggi.Permintaan tinggi tersebut seperti untuk proteksi asset, kepentingan 

berjaga, kebutuhan tabungan haji maupun investasi. Produk cicil emas ini 

telah tersedia juga di berbagai kantor cabang BSM di seluruh Indonesia, 

salah satunya di BSM Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung, 

BSM Kantor Cabang Teluk Betung menyediakan produk cicil emas sejak 

tahun 2015 sampai april 2017 dengan jumlah nasabahnya adalah 56 orang.  

BSM Cicil Emas yaitu pembiayaan konsumtif yang diberikan 

kepada masyarakat untuk membeli emas dengan cara dicicil dengan setiap 

bulanya selama masa pembiayaan dengan akad murabahah dengan 

jaminan diikat dengan rahn (gadai). Sedangkan nilai pembiayaannya 80% 

dari harga jual dengan uang muka 20% jangka waktu pembiayaan BSM 

Cicil emas adalah 2 sampai 5 Tahun.  

Pada bulan agustus 2015 Pegadaian Syariah telah mengeluarkan 

produk baru yang diberi nama tabungan emas, produk tabungan emas ini 

merupakan inovasi dari produk investasi emas yang diluncurkan oleh 

Pegadaian Syariah sebelumnya, yakni investasi produk MULIA.Produk 

tabungan emas ini juga merupakan investasi emas yang pertama kali ada di 

Pegadaian Syariah bahkan di Indonesia karena produk ini memiliki 

perbedaan dari produk-produk investasi emas yang dikeluarkan oleh 

lembaga keuangan Syariah yang lain, yakni pada produk tabungan emas 



 

ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung.Produk 

tabungan emas ini tersedia di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia salah 

satunya yaitu Pegadaian Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung. 

Pegadaian Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung menyediakan 

beberapa produk diantaranya,produk rahn, produk amanah, produk arum, 

produk mulia, produk arum haji, dan tabungan emas. Pegadaian Cabang 

Syariah Raden Intan Bandar Lampung merupakan Brance yang menjadi 

kantor cabang bagi unit-unit usaha gadai Syariah yang terbesar di wilayah 

Bandar Lampung. PT Pegadaian Cabang Syariah Raden Intan Bandar 

Lampung menyediakan produk tabungan emas sejak Agustus 2015. 

Adapun tujuan dari diluncurkan produk tabungan emas ini sendiri adalah 

untuk memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin memiliki emas 

dengan cara menabung dengan besar setoran minimal 5000 disetiap 

harinya yang tentunya selama jam operasional Pegadaian dibuka, hal ini 

benar-benar mempermudah nasabah karena nasabah bisa menabung setiap 

harinya dengan kemampuan financial yang dimiliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1.2 

Jumlah Nasabah Cicil Emas dan Tabungan Emas  

Produk 2015 2016 
Febuari 

2017 
Jumlah 

Tabungan 

Emas 
446 456 9 974 

Cicil 

Emas 
17 24 15 56 

Sumber : Data Sekunder (diolah) 2017 

 

Dari data yang telah dikemukakan pada tabel 1.2 tersebut 

menunjukan bahwa jumlah nasabah PT Pegadaian Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung masih unggul pada produk tabungan emas dengan 

jumlah 974 nasabah. Sedangkan pada BSM Kantor Cabang Teluk jumlah 

nasabahnya 56 nasabah. Sebagai salah satu produk baru dari Pegadaian 

maka tabungan emas dari pegadaian memerlukan strategi pemasaran yang 

tepat guna memperkenalkan produk tabungan emas pada masyarakat 

luas.Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, 

terpadu, dan menyatu dibidang pemasaran, yang memberikan panduan 

tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan 

pemasaran.
12

Setiap perusahaan dalam memasarkan produk yang dihasilkan 

menjalankan strategi pemasaran, sehinggan dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan.Salah satu dari strategi pemasaran yang sering dilakukan oleh 

suatu perusahaan adalah dengan cara melakukan penyebaran pemasaran 
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itu sendiri. Suatu produk tidak akan dibeli bahkan dikenal apabila 

konsumen atau masyarakat tidak mengetahui kegunaanya, keunggulanya, 

dimana produk diperoleh, dan berapa harganya. Untuk itulah perusahaan 

harus memiliki strategi untuk menarik nasabah atau masyarakat untuk 

menggunakan produk tabungan emas. 

Yang paling utama adalah bagaimana manajemen Pegadaian 

Syariah Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung terus melakukan 

upaya memberikan kepuasan bahkan mempertahankan nasabahnya dengan 

berbagai upaya karena persaingan yang semakin ketat antara lembaga 

keuangan dan berakibat berpindahnya nasabah ke lembaga keuangan lain, 

yang lebih menguntungkan dan pelayanan yang memuaskan. 

Dari pemaparan diatas maka dalam kesempatan ini, peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana strategi pemasaran yang 

dilakukan PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Raden Intan Bandar 

Lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah.Sehingga penulis tertarik 

untuk mengambil judul “Analisis Strategi Pemasaran Produk 

Tabungan Emas Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah 

Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah.” Penelitian ini 

mengidentifikasi faktor ekternal dan internal serta menganalisis kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga memperoleh strategi 

pemasaran yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung. 

 



 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan dibahas yaitu: 

1. Bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan dalam produk 

tabungan emas pada Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Raden 

Intan Bandar Lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah? 

2. Bagaimana strategi pemasaran produk tabungan emas pada PT 

Pegadaian Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung dalam 

meningkatkan jumlah nasabah dalam perspektif ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berikut tujuan yang diharapkan bisa dicapai dalam penelitian tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui strategi pemasaran dalam memasarkan produk 

tabungan emas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah 

Raden Intan Bandar Lampung dalam meningkatkan jumlah 

nasabah. 

b. Untuk mengetahui strategi pemasaran pada PT Pegadaian (Persero) 

Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung dalam 

meningkatkan jumlah nasabah dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

 



 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisaan ini adalah agar 

dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah 

ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai strategi 

pemasaran produk Pegadaian Syariah khususnya tabungan emas 

pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung. 

b. Secara Praktis 

1) Akademisi atau pembaca, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam menambah dan 

memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai strategi 

pemasaran produk tabungan emas pada Pegadaian Syariah 

Raden Intan Bandar Lampung. 

2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini 

dapat menambah dan referensi peneliti lainnya yang tertarik 

untuk mengembangkan tema yang serupa yang akan datang. 

3) Bagi Pegadaian Syariah, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang 

perlu diadakan perbaikan dan pembenahan serta memberikan 

kontribusi mengenai pentingnya suatu strategi pemasaran 

untuk meningkatkan jumlah nasabah. 



 

F. Metode Penelitian . 

Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka 

metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat 

memahami obyek yang akan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.
13

 

1. Jenis Penelitian 

 Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian 

lapangan (field research) yaitu pada Pegadaian Syariah Raden Intan 

Lampung.Dan penelitian ini dilakukan secara sistematis. 

2. Sifat Penelitian 

 Jenis penelitian pada dasarnya merupakan sebuah sumber 

penelitan setiap pelaksanaan riset.Sehingga dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif.Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati.Karena dalam penelitian ini penulis ingin 

mengetahui bagaimana penerapan strategi pemasaran produk tabungan 

emas dalam meningkatkan jumlah nasabah. 

 Penelitian kualitatif dituntut untuk mampu 

mengorganisasikan semua teori yang dibaca.Landasan teori yang 

dituliskan dalam penelitian ini lebih berfungsi untuk menunjukan 

sebarapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalah yang 

diteliti walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara.Oleh 
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karena itu, landasan teori yang dikemukakan tidak merupakan harga 

mati, tetapi bersifat sementara, penelitian kualitatif ini justru dituntut 

melakukan grauded research, yaitu menemukan teori berdasarkan data 

yang diperoleh dilapangan atau situasi sosial.
14

 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua 

macam yaitu: 

a. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari 

individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuisioner.
15

Data tersebut dapat diperoleh langsung dari 

pimpinan Pegadaian Syariah dan manajer pemasaran dalam 

memasarkan produk tabungan emas terhadap peningkatkan jumlah 

nasabah pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung. 

b. Data sekunder 

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian 
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lapangan (field Research), maka pengumpulan datanya dilakukan 

melalui: 

a. Metode observasi  

 Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek 

penelitianya.Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar 

pengamatan, panduan pengamatan dan lainya.
16

 

 Metode observasi penulis gunakan untuk membuktikan data 

yang diperoleh selama penelitian. Dengan menerapkan metode 

observasi nonpartisipan, dimana penulis berlaku sebagai pengamat 

dan tidak ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh 

Pegadaian Syariah.Penulis menggunakan metode ini sebagai 

metode pelengkap yaitu untuk membuktikan kebenaran data yang 

diperoleh dari hasil yang telah dilakukan. 

b. Metode interview (wawancara) 

 Adalah salah satu tekhnik pengumpulan data.Pelaksanaanya 

dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang 

diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung seperti 

memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan 

ini.Instrument yang digunakan dapat pedoman wawancara maupun 

checklist. 
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 Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan manager 

bidang marketing dan pimpinan di Pegadaian Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung. Wawancara dilakukan berkisar bagaimana 

penerapan strategi pemasaran dalam memasarkan produk tabungan 

emas serta kendala pemasaran yang dihadapi. 

c. Metode dokumentasi  

 Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar yang tersedia yaitu 

berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan 

foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-

hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan 

dokumenter terbagi berbagai macam, yaitu autobiografi, 

suratpribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen 

pemerintah atau swasta, data di server atau flasdick, dan data yang 

tersimpan di website.
17

Schatman dan Strauuss menegaskan bahwa 

dokumen historis merupakan bahan penting dalam peneitian 

kualitatif.Sebagai bagian dari metode lapangan (field method), 

peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber 

sekunder lainya.karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai 

sejarah dan dokumen-dikumen ini sering menjelaskan sebagian 

aspek baaggian dari situasi yang ada. 
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 Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, 

arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang 

berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah. 

5. Tekhnik Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data dalam 

penelitian ini di lakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan 

 Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

cukup, lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan 

masalah.Dalam hal ini penulis mengoreksi data yang sudah 

terkumpul mengenai strategi pemasaran yang diterapkan. 

b. Penandaan/pengkodean data 

 Yaitu usaha pengklasifian jawaban dari pada responden 

menurut macamnya.Pengkodean data harus dilakukan secara 

konsisten karena hal tersebut sangat menentukan reabilitas. 

Apabila tidak tercapainya konsistensi dalam pengkodean data 

berakibat terjadinya klasifikasi jawaban yang lebih kompleks, 

sehingga akan menjadikan kesukaran dalam mengklasifikasi 

jawaban.
18

 

c. Rekontruksi data 

 Yaitu menyusun data secara teratur, berurutan dan logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.Dalam hal ini 
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peneliti menyusun data yang telah terkumpul mengenai strategi 

pemasaran produk tabungan emas terhadap peningkatan jumlah 

nasabah. 

d. Sistematisasi data 

 Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

berdasarkan rumusan masalah. 

Dalam hal ini peneliti menempatkan data sesuai dengan 

permasalah yang dibahas dalam penelitian ini.Yang berkaitan 

dengan strategi pemasaran tabungan emas terhadap peningkatan 

jumlah nasabah. 

6. Metode Analisa Data 

 Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif.Menurut Bagdan dan Taylor, metode kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

data-data tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.
19

 Dalam 

metode analisa ini penulis berusaha menggambarkan sekaligus 

menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, 

yaitu mendeskriptifkan tentang strategi pemasaran produk  tabungan 

emas yang diterapkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah 

Raden Intan Bandar Lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah di 

PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Raden Intan Bandar 

Lampung. 
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 Metode analisa data dalam penelitian ini berdasarkan 

metode analisa dengan cara metode berfikir deduktif. Yaitu metode 

dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada 

pengetahuan yang umum kita hendak menilai kejadian-kejadian yang 

khusus.Jadi, metode deduktif yang dimaksut dalam penelitian ini 

adalah suatu pola pemikiran yang dimulai dengan mengambil kaidah-

kaidah yang bersifat umum untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

berupa pengetahuan yang bersifat khusus, dalam penelitian kualitatif, 

langkah penelitian baru diketahuidengan jelas setelah penelitian 

selesai.
20

 

 

G. Tinjaun Pustaka 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah melihat beberapa hasil 

penelitian yang berupa jurnal dan skripsi yang mendukung terhadap penelitian 

ini. 

a. Penelitian oleh Sri Herlina mahasiswi IAIN Sumatera Utara Medan (2010), 

yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Jumlah 

Nasabah Pada PT. Bank SUMUT Syariah cabang Pembantu Stabat 

Kabupaten Langkat”. Berdasarkan analisis yang dilakuakan pada penelitian 

ini, strategi pemasaran yang di jalankan oleh PT. Bank Sumut Syariah 

Cabang Pembantu Stabat memakai sistem bauran pemasaran (Marketing 

Mix) yang sering disingkat dengan 4P meliputi, price, product, promotion, 
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place, dapat meningkatkan jumlah nasabah. Penilaian nasabah terhadap 

strategi pemasaran PT. Bank SUMUT Syariah cabang Pembantu Stabat 

Kabupaten Langkat sangat baik.  

b. Penelitian yang disusun oleh Nur Sa’adah mahasiswi IAIN Walisongo 

Semarang (2013) yang berjudul,”Analisa Strategi Pemasaran Produk 

Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Ungaran 

Semarang” melalui penelitian studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif 

kualitatif, skripsi ini membahas tentang Analisa StrategiPemasaran Produk 

Taangan Haji di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Ungaran Semarang, 

berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan strategi 

pemasaran produk talangan haji dari aspek diferensiasi dalam memberi 

pelayanan dan informasi cukup memuaskan untuk sasaran mitra dan 

nasabah produk talangan haji BSM cabang Ungaran Semarang yaitu seperti 

KBIH (Kelompok BimbinganIbadah Haji), Komunitas Pengajian, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), Puskesmas, Kepala Sekolah, Tokoh Agama dan orang-

orang yang berinteraksi denganmasyarakat. Dengan pelayanan yang baik 

dan memuaskan disertai adanyaberbagai penghargaan membuat citra Bank 

Syariah Mandiri bagus di matamasyarakat. Dari aspek Marketing mix, 

produk yang ditawarkan menyesuaikankebutuhan masyarakat karena akan 

banyak manfaat yang didapat, sedangkan dariharga yang fleksibel untuk 

melakukan pembiayaan talangan haji . Untuk lokasimudah untuk dijangkau 

oleh transportasi dan menggunakan sistem jemput bola. Sedangkan promosi 

menggunakan personal selling dengan menganalisakonsumen. 



 

c. Penelitian oleh Ita Rosdiana mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

(2011) yang berjudul “Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Tabungan 

Muamalat Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang”, melalui penelitian studi 

kasus dengan tipe penelitian kuantitatif, skripsi ini membahas Pengaruh 

Strategi Bauran Pemasaran Tabungan Muamalat Terhadap Kepuasan 

Nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) 

Tangerang, berdasarkan hasil penelitian dan dan hasil uji f (simultan) 

menunjukan bahwa factor-faktor bauran pemasaran berpengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah. Hasil uji t (parsial) yang berpengaruh positif 

secara signifikan kepuasan nasabah adalah  variable produk, sedangkan 

variable harga, tempat, promosi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. 

d. Penelitian oleh Andi Iga Wulandari, Asep Ramdan Hidayat, dan Nunung 

Haryati, Universitas Islam Bandung, yang berjudul “Analisis Strategi 

Pemasaran Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas dalam 

Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Bandung 

Kantorr Cabang Ahmad Yani” melalui penelitian studi kasus dengan tipe 

penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas analisis strategi 

pemasaran pembiayaan murabahah pada produk cicil emas dalam 

meningkatkan jumlah nasabah di pt bank syariah mandiri bandung kantorr 

cabang ahmad yani, berdasarkan hasil penelitian in menyimpulkan bahwa 

strategi pemasarn yang di lakukan Bank Syariah Mandiri yaitu periklanan, 



 

promosi penjualan, acara khusus dan dan pengalaman, penjualan 

perorangan, pemasaran langsung, pemasaran dari mulut ke mulut dan 

pemasaran interaktif. analisis strategi pemasaran pembiayaan murabahah 

pada produk cicil emas dalam meningkatkan jumlah nasabah menunjukan 

strategi pemasaran yang sudah baik. 

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber, 

kepustakaan, penulis meliput bahwa apa yang merupakan masalah pokok 

penelitian tampaknya sangat penting dan prospektif, karena pembahasan 

tentang analisis strategi pemasaran pada produk tabungan emas pada PT 

Pegadaian Syariah sangatlah berguna agar masyarakat, khusunya 

masyarakat menengah kebawah mengetahui bahwa di Pegadaian Syariah 

terdapat produk baru berupa tabungan emas yang dapat membantu 

masyarakat untuk memiliki emas dengan cara menabung dan tabungan 

emas ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan 

bagi nasabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu bahwa 

penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan non bank yaitu PT 

Pegadaian Syariah, yang memfokuskan pada strategi pemasaran produk 

tabungan emas yang ada pada Pegadaian Syariah terhadap peningkatan 

jumlah nasabah. 

  



 

BAB II 

PENDEKATAN TEORITIS DAN ACUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Strategi Pemasaran 

1. Strategi  

Strategi berasal dari kata Yunani Strategia (Stratos = militer; dan 

ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu ilmu untuk menjadi seorang 

jenderal.
21

 Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering 

diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu 

angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga 

dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan 

kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai 

tujuan tertentu. Strategi militer didasarkan pada pemahaman akan 

kekuatan dan penempatan posisi lawan, karakteristik fisik medan perang, 

kekuatan dan karakter sumber daya yang tersedia, sistem orang yang 

menempati teritorial tertentu, serta antisipasi terhadap setiap perubahan 

yang mungkin terjadi. 

Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan 

bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai 

tujuanya.
22

 Strategi merupakan daya kreativitas dan daya cipta (inovasi) 

serta merupakan cara pencapaian tujuan yang sudah ditentukan oleh 
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pemimpin puncak perusahaan sedangkan fokus pemasaran dilakukan oleh 

manajer pemasaran.
23

  

Dari berbagai definisi strategi diatas, dapat digaris bawahi strategi 

adalah suatau rencana yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk 

mencapai tujuan berdasarkan sumber-sumber perusahaan yang ada, serta 

lingkungan yang dihadapi. 

2. Pemasaran  

Pemasaran (marketing) sebagai proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat 

dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalanya.
24

 Menurut W. Y. Stanton, pemasaran adalah sesuatu yang 

meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk 

merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan 

pembeli aktual maupun potensial.
25

 

Pemasaran bank adalah suatu proses untuk menciptakan dan 

mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditunjukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan bank dengan cara memberi kepuasan.
26

 

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya 

strategi-strategi yang diterapkan, diantaranya: 
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a. Pedoman yang konsisten bagi pelaksanaan keputusan-keputusan dalam 

perusahaan. 

b. Perusahaan lebih menjadi peka terhadap lingkungan. 

c. Membantu dalam mengambil keputusan. 

d. Menekan terjadinya peluang-peluang kesalahan dalam penerapan 

tujuan 

e. Meminimalkan efek-efek dari kondisi dan perubahan yang 

merugikan.
27

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memindahkan barang dan 

jasa dari produsen ke konsumen sehingga memperoleh kepuasan karena 

kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. 

3. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah cara yang ditempuh perusahaan untuk 

merealisasikan misi, tujuan, sasaran yang telah ditentukan dengan cara 

menjaga dan mengupayakan adanya keserasian antara berbagai tujuan 

yang ingin dicapai, kemampuan yang dimiliki serta peluang dan ancaman 

yang dihadapi dipasar produknya.
28

 

Menurut Bygrave sebagaimana yang dikutip Buchari Alma 

mendefinisikan strategi pemasaran adalah kumpulan petunjuk dan 
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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.
29

 

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. 

Menurut Corey, strategi pemasaran terdiri atas lima elemen yang 

saling terkait. Kelima elemen tersebut adalah: 

a. Pemilihan pasar, memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini 

didasarkan pada faktor-faktor: 

1) Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan tekhnologi 

yang dapat diproteksi dan didominasi. 

2) Keterbatasan sumberdaya internal yang mendorong perlunya 

pemusatan (focus) yang lebih sempit. 

3) Pengalaman kumulatif yang didasarkan pada trial and error 

didalam menanggapi peluang dan tantangan. 

4) Kemampuan khusus yang berasal dari akses terhadap sumber 

daya langka atau pasar yang terproteksi. 
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b. Perencanaan produk, meliputi produk spesifik yang dijual, 

pembentukan lini produk, dan desain penawaran individual pada 

masing masing lini. Produk itu sendiri menawarkan manfaat total yang 

dapat diperoleh pelanggan dengan melakukan pembelian. Manfaat 

tersebut meliputi produk itu sendiri, nama merek produk, ketersediaan 

produk, jaminan atau garansi, jasa reparasi, dan bantuan teknis yang 

disediakan penjual, serta hubungan personal yang mungkin terbentuk 

diantara pembeli dan penjual. 

c. Penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan 

nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan. 

d. Sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang 

dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan 

menggunakanya. 

e. Komunikasi pemasaran (promosi), yang meliputi periklanan, personal 

selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relations.
30

 

4. Strategi Pemasaran Syariah 

Pemasaran menurut perspektif Syariah adalah segala aktifitas yang 

dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiataan penciptaan nilai 

(value creating activities) yang memungkinkan siapapun ingin 

melakukanya bertumbuh serta melakukanya bertumbuh dan mendaya 

gunakan kemanfaatanya yang dilandasi kejujuran, keadilan, keterbukaan, 

                                                             
30 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta : ANDI, 2002), h. 7 



 

dan keiklasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad 

bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. 

Menurut M. Syakir Sula, pemasaran Syariah merupakan sebuah 

disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran 

dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder nya dan 

dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip muamalah 

dalam islam. Allah mengingatkan agar senantiasa menghindari perbuatan 

zalim dalam berbisnis termasuk dalam penciptaanya, penawaran, dan 

proses perubahan nilai dalam pemasaran,
31

sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat 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
32

 

 

a. Dasar-dasar strategi pemasaran Syariah  
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Kartajaya dan Sula menyatakan bahwa ada empat karakteristik 

pemasaran syariah yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar 

sebagai berikut:
33

 

1) Teistis (Rabbaniyah) yaitu bersifat ketuhanan ini adalah hukum 

yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala 

bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk 

kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnakan 

kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan. 

2) Etis (Akhlaqiyah) yaitu sangat mengedepankan masalah akhlak 

moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatan. 

3) Realistis (Al-Waqi’iyyah) yaitu pemasaran Syariah bukanlah 

konsep yang ekslusif, fanatis, anti-modernitas, dan kaku. Akan 

tetapi merupakan konsep pemasaran yang fleksibel, 

sebagaimana keluasan dan keluwesan Syariah Islamiyah yang 

melandasinya. 

4) Humanistis (Insaniyah) yaitu bersifat humanistis universal 

artinya syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya 

terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta 

sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan 

Syariah. Ini akan menjadikan manusia yang terkontrol, dan 

seimbang (tawazun) bukan manusia yang serakah, menghalalkan 

segala cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 
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b. Strategi Pemasaran Syariah 

1) Melihat pasar bersifat universal (segmentation) 

Segmentasi adalah seni mengidentifikasikan serta 

memanfaatkan peluang-peluang yang muncul dipasar. Pada saat 

yang sama ia adalah ilmu untuk melihat pasar berdasarkan 

variabl-variabel yang berkembang di dalam masyarakat dengan 

tanpa melihat suku, agama, dan budaya. Sebagai contoh banyak 

sekali sekarang nasabah-nasabah lembaga keuangan syariah yang 

justru berasal dari kalangan non muslim. Jadi segmentasi bersifat 

komprehensif juga universal. Dengan maksut komprehensif 

adalah Syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik 

ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Keuniversalan ini jelas 

terutama dalam bidang sosial yang tidak membeda-bedakan 

antara kalangan muslim dan non muslim. 

2) Pelayanan hatinurani target konsumen (targeting) 

Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya 

perusahaan secara efektif, karena sumber daya yang dimiliki 

terbatas. Dengan menentukan target yang yang akan dibidik, 

usaha akan lebih terarah. Afzalurrahman menyatakan bahwa Nabi 

Muhammad SAW sangat sopan dan baik hati dalam melakukan 

transaksi perdagangan. Selain itu, ia juga selalu menasehati para 



 

sahabatnya untuk bersikap yang sama kapan saja dan dengan 

siapa saja mereka lakukan transaksi. 

3) Membangun sistem kepercayaan (positioning) 

Kartajaya dan sula menyatakan bahwa positioning adalah 

strategi untuk merebut benak dihati konsumen, sehingga strategi 

ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan 

dan kompetisi bagi pelanggan. Hal ini adalah aktivitas mendesain 

citra dari apa yang ditawarkan perusahaan sehingga mempunyai 

arti dan memposisikan diri dibenak konsumen. Jadi, positioning 

adalah suatu pernyataan mengenai identitas perusahaan tertanam 

dibenak konsumen yang mempunyai kesesuain dengan kompetisi 

yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan, 

kredibilitas, dan pengakuan dari konsumen. Dan bagi perusahaan 

yang berbasis Syariah, membangun kepercayaan berarti 

menunjukan komitmen bahwa perusahaan Syariah itu 

menawarkan sesuatu yang lebih jika dibandingkan dengan 

perusahaan non Syariah. 

4) Merancang perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan 

(differentiation) 

Diferensiasi adalah inti dari taktik pemasaran. Diferensiasi 

didefinisikan sebagai tindakan merancang seperangkat perbedaan 

yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Diferensiasi ini 

berupa isi pada nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. 



 

Bagaimana cara menawarkan yang berbentuk dalam prinsip-

prinsip Syariah, dan yang tak kalah penting yaitu infrastruktur 

yang merujuk pada teknologi, sumberdaya manusia, serta fasilitas 

yang digunakan untuk menciptakan diferensiasi. 

5) Kejujuran dengan 4P (marketing mix) 

Marketing mix yang dimaksut adalah bagaimana 

mengintegrasikan tawaran dari perusahaan dengan akses yang 

tersedia. Pengintegrasian ini menjadi kunci sukses usaha 

pemasaran dari perusahaan. 4P sebagai marketing mix, yang 

elemenya adalah produk dan harga adalah komponen dari 

tawaran, tempat dan promosi adalah komponen dari akses. 

Komponen tawaran, produk dan harga haruslah didasari dengan 

nilai kejujuran dan keadilan, sesuai dengan prinsip Syariah. 

Kualitas produk yang ditawarkan harus sesuai dengan yang 

ditawarkan. Sedangkan dalam harga perusahaan harus 

mengutamakan keadilan. Komponen akses, tempat dan promosi 

harus menggambarkan secara rill apa yang ditawarkan dari 

produk atau servis-servis perusahaan tersebut. Sehingga pada 

intinya, dalam menentukan marketing mix, proses integrasi 

terhadap tawaran dan akses , harus didasari oleh prinsip-prinsip 

keadilan dan kejujuran. 

6) Penjualan dengan harga kerabat (selling) 



 

Menjual disini bukanlah berarti aktivitas menjual produk 

kepada konsumen saja. Penjualan dalam arti sederhana adalah 

penyerahan suatu barang atau jasa dari penjual ke pembeli dengan 

harga yang disepakati atas dasar sukarela. Dalam melakukan 

penjualan, perusahaan tidak hanya menyampaikan fitur-fitur dari 

produk dari jasa yang ditawarkan saja, melainkan dengan 

keuntungan dan bahkan solusi dari produk atau jasa tersebut. 

Dalam hal ini tidak boleh misalnya, menawarkan produk 

dengan harga yang rendah untuk memikat konsumen, tetapi 

kualitasnya diturunkan secara diam-diam. Konsumen munngkin 

akan tertarik pada awalnya. Namun, begitu telah dikelabui, 

mereka pasti akan pergi meninggalkan perusahaan yang curang 

itu. Perusahaan atau penjual harus menganggap konsumen 

sebagai teman dengan sikap tolong menolong dan kejujuran 

sebagai landasan utamanya. Dengan menjalin persaudaraan 

dengan konsumen, hubungan jangka panjang akan tercipta secara 

harmonis. Sehingga, pada akhirnya konsumen akan menjadi 

pendukung dan pembela dikala produk atau perusahaan 

mengalami masalah kritis. 

7) Nama baik identitas (brand) 

Dalam pemasaran Syariah, brand adalah nama baik yang 

menjadi identitas seseorang atau perusahaan. Merek adalah suatu 

identitas terhadap produk atau jasa perusahaan. Merek 



 

mencerminkan nilai yang diberikan kepada konsumen. Disini 

brand yang memiliki karakter sesuai dengan Syariah dan nilai 

spiritual, seperti brand tidak mengandung unsur riba, judi, 

penipuan, tidak mengandung unsure kedzaliman, dan tidak 

membahayakan diri sendiri dan orang lain. 

Antonio menyatakan jujur adalah penyelamatan bagi guru 

didunia dan diakhirat. Jika berbohong pengaruhnya sampai 

kepada masyarakat dan tidak terbatas pada orang yang 

melakukan. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Bayyinah 

ayat 5 sebagai berikut: 

                      

                       

 

Artinya, 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 

menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan 

kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 

lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama 

yang lurus
34

 

 

8) Servis untuk kepuasan pelanggan (service) 

Perusahaan yang berbasis Syariah marketing harus 

mempehatikan servis yang ditawarkan untuk menjaga kepuasan 

pelanggan. Dalam melakukan pelayanan yang baik, biasanya 

digambarkan seseorang melalui sikap, pembicaraan, dan bahkan 
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dari bahasa tubuh yang bersifat simpatik, lembut, sopan, hormat, 

dan penuh kasih sayang, servis yang dimaksutkan lagi pelayanan 

purnajual, prajual, ataupun selama penjualan semata. Namun, 

bagaimana servis yang ditawarkan perusahaan dapat membantu 

dan memtranformasikan kehidupan semua stakeholder 

perusahaan. 

9) Pencerminan Proses Tingkat Kualitas, Harga dan Pengiriman 

(Process) 

Prinsip terakhir dalam Syariah marketing adalah proses. 

Proses mencerminkan tingakat quality, cost, dan delivery yang 

sering disingkat sebagai QCD. Kualitas suatu produk ataupun 

servis tercermin dari proses yang baik, dari proses produksi 

sampai pengiriman kepada konsumen secara tepat waktu dan 

dengan biaya yang efektif dan efisien. Proses pengiriman cukup 

penting karena merupakan kontak poin yang memungkinkan 

konsumen langsung bisa merasakan kepuasan atau tidak terhadap 

pelayanan perusahaan. Proses pengiriman yang tepat akan 

membawa nilai lebih bagi konsumen. Selain itu, proses 

pengiriman ini juga mempunyai makna bahwa nilai yang 

ditawarkan dalam sebuah produk atau servis harus sesuai dengan 

yang disampaikan. Disinilah kejujuran dan tanggung jawab dari 



 

perusahaan harus disampaikan sehingga dapat memberikan nilai 

lebih kepada konsumen.
35

 

5. Bauran Pemasaran Dalam Islam 

Menurut prinsip Syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi 

semangat beribadah kepada Allah SWT, berusaha semaksimal mungkin 

untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi 

kepentingan sendiri. Islam adalah agama yang luar biasa. Islam adalah 

agama yang lengkap, yang berarti mengurusi semua hal dalam hidup 

manusia. Islam adalah agama yang mampu menyeimbangkan dunia dan 

akhirat antara habl min Allah (hubungan dengan allah) dan habl in Al-nas 

(hubungan sesama manusia). Ajaran Islam lengkap karena Islam agama 

terakhir sehingga harus mampu memecahkan barbagai masalah besar 

manusia. Islam menghalalkan umatnya berniaga. Rosulullah SAW telah 

mengajarkan pada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi 

etika keislaman. Dalam beraktivitas ekonomi, umat Islam dilarang 

melakukan tindakan bathil. Namun harus melakukan kegiatan ekonomi 

yang dilakukan saling ridha, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. 

An-Nisa: 29 yang berbunyi: 

                    

                       

          

                                                             
35

 Arie Rachmat Sunjoto, Op. Cit. h. 54-56 



 

Artinya : 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
36

 

 

Berdagang penting dalam Islam. Begitu pentingnya, hingga Allah 

SWT menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang 

sangat sukses sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Ini menunjukan 

bahwa Allah SWT mengajarkan dengan kejujuran yang dilakukan oleh 

Nabi Muhammad bin Abdullah saat beliau menjadi pedagang bahwa 

daganganya tidak merugi, namun malah menjadikan beliau pengusaha 

sukses. Oleh karena itu, umat Islam (khususnya pedagang) hendaknya 

mencontoh beliau saat beliau berdagang. 

Semua kehidupan perlu dilakukan berdasarkan perencanaan yang 

baik. Islam agama yang memberikan sintesis dan rencana yang dapat 

direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan. Perencanaan tidak lain 

memanfaatkan “karunia Allah” secara sistematik untuk mencapai tujuan 

tertentu, dengan memperthatikan kebutuhan masyarakat dan nilai 

kehidupan yang berubah ubah. Dalam arti yang lebih luas, perencanaan 

menyangkut persiapan menyusun rancangan untuk setiap kegiatan 

ekonomi. Konsep modern tentang perencanaan, yang harus dipahami 

dalam arti terbatas, diakui dalam Islam. Karena dalam perencanaan 
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seperti itu mencakup pemanfaatan sumber yang disediakan oleh Allah 

SWT dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan dan kesenangan manusia. 

Meski belum diperoleh bukti adanya sesuatu pembahasan yang 

sistematik tentang masalah tersebut, namun berbagai perintah dalam Al-

Quran dan dalam Al-Quran surat Al-jumu’ah ayat 10-11 dijelaskan: 

                           

                        

                         

       

Artinya, 10.Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung 11. Dan apabila 

mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar 

untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu 

sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi 

Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan 

Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki
37

 

Disamping itu, pelaksanaan rencana dalam Islam tergantung pada 

prinsip syarikat (kerjasama) yang telah diakui secara universal. Hal ini 

berarti pelaksanaan perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor 

pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Yakni terlaksana melalui 

prinsip abadi mudharabah, yakni tenaga kerja dan pemilik modal dapat 

disatukan sebagai mitra. Dalam arti, dengan mempraktikan prinsip 

mudharabah dan dengan mengkombinasikan berbagai unit produksi, 

                                                             
37

Ibid . h. 442 



 

proyek industri, perdagangan dan pertanian dalam kerangka perencanaan 

dapat diterapkan atas dasar prinsip tersebut. Pendapatan yang dihasilkan 

oleh usaha seperti itu dapat dibagi secara sebanding setelah dikurangi 

segala pengeluaran yang sah. 

Islam, tidak melarang apabila seorang hamba mempunyai rencana 

atau keinginan untuk berhasil dalam usahanya. Namun dengan syarat, 

rencana itu tidak bertentangan dengan ajaran (syariat) Islam. Dilandaskan 

dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 24-25 

                     

 

Artinya, 24. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-

citakannya 25. (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan 

akhirat dan kehidupan dunia
38

 

Sudah menjadi sunnatullah bahwa apapun yang sudah kita 

rencanakan, berhasil atau tidaknya, ada pada ketentuan tuhan (Allah). 

Dalam pelaksanaan suatu perencanaan dalam Islam haruslah bergerak 

kearah suatu sintetis yang wajar antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan 

sosial melalui penetapan kebijaksanaan yang pragmatik, namun konsisten 

dengan jiwa Islam yang tidak terlepas dari tuntunan Al-Quran dan Hadits, 

juga sesuai dengan kode etik ekonomi Islam. 

Selain itu, dalam kegiatan perdagangan (muamalah), Islam 

melarang adanya unsur manipulasi (penipuan) sebagaimana hadits Nabi 

Muhammad SAW: Artinya: “Jauhkanlah dirimu dari banyak bersumpah 
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dalam penjualan, sesungguhnya ialah emanipulasi (iklan dagang) 

kemudian menghilangkan keberkahan.” (HR. Muslim, An-Nasa’I dan Ibnu 

Majah).
39

 

Islam menganjurkan umatnya untuk memasarkan atau 

mempromosikan produk dan menetapkan harga yang sebenarnya, tidak 

berbohong alias berkata jujur. Pada dasarnya ada tiga unsur etika yang 

harus dilaksanakan oleh seorang produsen muslim, yakni bersifat jujur, 

amanat, dan nasihat. Jujur artinya tidak adanya unsur penipuan, misalnya 

dalam pemasaran/harga. Amanat dan nasihat bahwa seorang produsen 

dipercaya member yang terbaik dalam produksinya, sehingga membawa 

kebaikan dalam penggunaanya. Dilandaskan dalam Al-quran QS. Asy 

Syuara : 181-183 

                      

                      

     

Artinya, 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk 

orang-orang yang merugikan 182. dan timbanglah dengan 

timbangan yang lurus 183. Dan janganlah kamu merugikan 

manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 

muka bumi dengan membuat kerusakan
40

 

 

Pemasaran adalah suatu aktifitas yang selalu dikaitkan dengan 

perdagangan. Jika meneladani Rosulullah saat melakukan perdagangan, 

maka beliau mengedepankan adab dan etika dagang yang luar biasa. Etika 
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dan adab dagang inilah yang dapat disebut strategi dalam berdagang. Oleh 

karena itu, Syekh Sayyid Nada membeberkan sejumlah adab yang harus 

dijunjung pedagang muslim dalam menjalankan aktifitas jual-beli tidak 

menjual sesuatu yang haram. 

Umat Islam dilarang menjual sesuatu yang haram seperti minuman 

keras dan memabukkan, narkotika dan barang-barang yang diharamkan 

oleh Allah SWT. “Hasil penjualan barang-barang itu hukumnya haram dan 

kotor”, tidak melakukam sistem perdagangan terlarang. Selain itu islam 

juga melarang umatnya menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya 

sistem perdagangan terlarang lainya. Tidak terlalu banyak mengambil 

untung, tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang, serta tidak 

berbohong ketika berdagang. Salah satu perbuatan berbohong adalah 

menjual barang yang cacat namun tidak diberitahukan kepada pembelinya. 

Penjual harus melebihkan timbangan. Seorang pedagang harus sangat 

dilarang mengurangi timbangan. 

Hadits yang diriwayatkan Muslim, Rosulullah SAW mencontohkan 

kategori pemasaran yang dilarang dalam islam: Artinya: “dari Abu 

Hurairah RA”: Bahwasanya Rosulullah SAW pernah mengalami suatu 

onggokan makanan yang akan dijual. Lantas beliau memasukan tangan 

Beliau ke dalam onggokan itu, tiba-tiba  didalamnya tangan beliau 

meraba makanan yang basah, kemudian beliau keluarkan jari  Beliau 

seraya berkata, “apakah ini?” Lalu lalu yang menjual makanan berkata, 

“Basah karena hujan yang Rosulullah!”, kemudian Rosullullah SAW 



 

berkata, “mengapa tidak engkau taruh dibagian atas supaya dapat dilihat 

orang?”, “Barang siapa yang menipu maka ia bukan umatku!”. (HR. 

Muslim)
41

 

Strategi pemasaran sebenarnya dapat dijelaskan sebagai cara 

melakukan segmentasi pasar dan tempat pendidikan pasar, strategi produk, 

strategi harga, tempat dan strategi pemasaran. Pasar yang menonjol pada 

masa Nabi Muhammad SAW adalah pasar konsumen. 

Di dalam konsep marketing Mix Islami ternyata didapat 

bahwasanya didalam melakukan suatu pemasaran, baik barang maupun 

jasa, tidaklah bebas nilai. Sebagai seorang khalifah dimuka bumi, manusia 

juga dituntut untuk menjaga kesejahteraan masyarakat secara umum, 

dengan berdagang menggunakan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah 

SWT. Kajian lanjutan dapat dilakukan dengan mengkaji lebih dalam dan 

lebih luas lagi tentang manajemen pemasaran syariah yang kompleks dan 

komprehensif, yang nantinya digunakan untuk memperkaya khasanah 

manajemen pemasaran Syariah. 

Berkaitan dengan bauran pemasaran konvensional, maka 

penerapan dalam Syariah akan merujuk pada konsep dasar kaidah fikih 

yakni: 

 َما َل َيِتًّم اْلَىاِجُب ِإَل اِبِه َفُهَى َواِجٌب
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Artinya: “tidak sempurnalah suatu kewajiban kecuali dengannya 

menggunakanya menjadi wajib”.
42

 

 

Sesuatu yang dalam kewajibanya perintah khusus. Salah satu 

diantaranya adalah jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, kejujuran 

merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim khususnya pedagang 

muslim. Meskipun perintah jujur dan bekerja merupakan perintah 

tersendiri tetapi jujur tidak dapat dipisahkan dari setiap pekerjaan seorang 

muslim. 

Ekonomi Islam juga menerapkan pemasaran yang dilakukan untuk 

menawarkan, menginformasikan, menjual produk atau jasa dipasar. 

Karena dengan adanya pemasaran yang baik dan jelas maka masyarakat 

akan mengetahui keberadaan produk atau jasa yang diperlukan atau 

tidaknya oleh masyarakat, dan akhirnya mewujudkan transaksi jual beli. 

Dalam islam perdagangan diperbolehkan, karena dengan perdagangan 

dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu 

kebutuhan penjual maupun kebutuhan pembeli. Penjual mempunyai 

kebutuhan untuk memperoleh profit yang maksimal, sedangkan pembeli 

untuk memenuhi kebutuhan serta keinginanya. Agar kebutuhan dari 

masing-masing mereka dapat terpenuhi, maka perlu adanya bentuk-bentuk 

transaksi diantaranya: 

a. Transaksi secara umum, meliputi barter, tunai dan kredit. 
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b. Syirkah (partnership), merupakan kontrak yang dilakukan oleh dua 

belah pihak atau lebih oleh orang yang meluncurkan perdagangan 

untuk mendapatkan sebuah keuntungan. 

Prinsip yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah 

personal selling, iklan, pemasaran dan humas. Namun strategi pemasaran 

yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sudah mulai berbeda dengan 

strategi pemmasaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada 

saat ini. Cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari nilai-

nilai moralitas sementara perusahaan-perusahaan saat ini mengutamakan 

nilai-nilai keuntunganterlebih dahulu. 

Pemasaran pada zaman Nabi memang belum berkembang seperti 

sekarang ini, dimana seluruh produsen menggunakan alat yang serba 

modern, media internet, televisi, radio, brosur dan lain-lain. Dalam istilah 

manajemen sifat dari Nabi dapat diterjemahkan sebagai supel, cerdas, 

deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, cepat tanggap, koordinasi, 

kendali dan supervise. 

Strategi pemasaran merupakan kombinasi dari alat-alat pemasaran 

yang lainya, yaitu periklanan, perjualan tatap muka (personal selling), 

promosi penjualan dan publisitas yang dirancang untuk menjual barang 

dan jasa. Untuk menjual barang dan jasa secara langsung kita telah 

melakukan kegiatan bisnis. 



 

Konsep Al-Quran tentang bisnis juga sangat komprehensif, 

parameter yang dipakai tidak menyangkut dunia saja, tetapi juga 

menyangkut urusan akhirat. Al-quran memandang kehidupan manusia 

sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Manusi harus bekerja bukan 

hanya meraih sukses di dunia namun juga kesuksesan diakhirat.
43

 Konsep 

bisnis menurut Islam selalu kembali pada dua aspek yaitu kebaikan 

(keberuntungan) dan kejelekan (kerugian). Bisnis yang dikatakan 

beruntung mengandung tiga elemen dasar, yaitu: 

a. Mengetahui investasi yang paling baik. 

b. Membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal. 

c. Mengikuti perilaku yang baik. 

Adapun bisnis yang merugikan mencakup investasi modal yang 

jelek, keputusan yang tidak sehat dan prilaku jahat.
44

 Konsep tentang 

bisnis Islam dalam bisnis yang membawa keuntungan pelakunya dalam 

dua fase kehidupan manusia yang fana dan terbatas (dunia) dan abadi serta 

tidak terbatas (akhirat), yang sistem pelaksanaanya berdasarkan pada 

sistem kapitalisme dan sosialisme yang bersandar pada Al-Quran dan Al-

Hadits, yang kesemuanya itu berdasarkan atas ketuhanan, etika, 

kemanusiaan dan keseimbangan. 
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Rosulullah SAW adalah Nabi Terakhir yang diturunkan untuk 

menyempurnakan ajaran-ajaran Allah SAW yang diturunkan sebelumnya. 

Rosulullah adalah suri tauladan untuk umat-Nya. Beliau telah memberikan 

contoh yang sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau 

melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil dan tidak pernah membuat 

pelangganya mengeluh, apalagi kecewa. Selalu menepati janji dan 

mengantarkan barang daganganya dengan kualitas yang sesuai dengan 

permintaan pelanggan. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur, telah 

tertanam dengan baik sejak muda. Beliau selalu memperlihatkan rasa 

tanggung jawab terhadap transaksi yang dilakukan.
45

 

Nabi Muhammad SAW telah berhasil membina dirinya menjadi 

seorang wirausahawan sejati yang memiliki reputasi dan integritas luar 

biasa. Selain itu, beliau juga berhasil mengukir namanya dikalangan 

masyarakat bisnis pada khususnya, dan kaum Quraisy pada umumnya.
46

 

Nabi Muhammad SAW memang seorang wirausahawan sejati, beliau telah 

menjadi tauladan bagi umatnya,bagaimana memulai dan mengola suatu 

bisnis tanpa harus memiliki modal sendiri. Beliau membuktikan bahwa 

dengan bermodalkan kejujuran dan integritas yang baik, cukup bagi 

seseorang untuk menjadi seorang wirausahawan. Kejujuran sangatlah 

penting untuk seorang wirausahawan di zaman Nabi Muhammad SAW 

dulu, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini tentunta kejujuran 
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sangatlah dibutuhkan oleh seorang wirausahawan sekarang ini, betapa 

kejujuran dan integritas pembisnis sudah menjadi barang langka.
47

 

Secara komprehensif, ada Sembilan etika pemasaran lain yang 

perlu menjadi dasar-dasar atau prinsip bagi syariah marketer dalam 

menjalankan fungsi pemasaran, yaitu: 

a. Memiliki kepribadian spiritual (takwa) 

b. Berperilaku bbaik dan simpatik (shidq) 

c. Berprilaku adil dalam bisnis (al-adl) 

d. Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah) 

e. Menepati janji dan tidak curang 

f. Jujur dan terpecaya (al-amanah) 

g. Tidak suka berburuk sangka (su-udzan) 

h. Tidak suka menjelek-jelekan (ghibah) 

i. Tidak melakukan sogok (riswah)
48

 

Apabila ditinjau dari perspektif Islam haruslah sesuai dengan 

ajaran-ajaran agama Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi 

Muhammad SAW juga menggunakan strategi pemasaran dalam 

perdagangan. Prinsip-prinsip yang digunakan nabi Muhammad SAW 

berbeda dengan strategi pemasaran yang dilakukan pada saat ini. 

Konsepnya tidak terlepas dari nilai-nilai moralitas dan sesuai dengan etika 

serta estetika keislaman. 
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Islam melarang untuk melakukan penipuan, kebohongan dan 

mengingkari janji. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemasaran 

pembisnis muslim harus menghindari tindakan kebohongan, janji palsu, 

iklan-iklan yang kurang pantas dilihat untuk menarik perhatian para 

konsumen (gambar yang tidak senonoh), serta publikasi produk yang 

menghalalkan segala cara. 

Empat sifat nabi dalam Mengelola Bisnis 

Ada empat hal yang menjadi key success factors (KSF) dalam 

mengelola suatu bisnis, agar mendapat celupan nilai nilai moral yang 

tinggi. Untuk memudahkan untuk mengingat, maka disingkat dengan 

SAFT, yaitu: 

a. Shiddiq (benar dan jujur) 

b. Amanah (terpecaya, kredibel) 

c. Fathanah (cerdas) 

d. Thabligh (komunikatif) 

Keempat KSF ini shiddiq, amanah, fathanah, thabligh, merupakan 

sifat-sifat nabi Muhammad SAW. Yang sudah sangat dikenal dikalangan 

ulama, masih tapi jarang di implementasikan khususnya dalam dunia 

bisnis. 

a. Shiddiq 

Adalah sifat Nabi Muhammad SAW, artinya “benar dan jujur”. 

Jika seseorang memimpin, ia senantiasa memimpin, ia senantiasa 



 

berperilaku benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinanya. Benar 

dalam mengambil keputusan-keputusan dalam perusahaan yang 

bersifat strategis, menyangkut visi/misi, dalam menyusun objektif dan 

sasaran serta efektif dan efisien dalam implementasi dan 

operasionalnya dilapangan.  

b. Amanah 

Amanah artinya dapat dipercaya dan kredibel, dan amanah juga 

bisa bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan 

ketentuan. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dengan 

melengkapinya adalah amanah. Ia juga merupakan salah satu moral 

keimanan. Seorang pembisnis haruslah memiliki sifat amanah karena 

Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah 

yang dapat memelihara amanat yang diberikan kepadanya. Allah SWT 

berfirman, “dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan 

janji-janjinya”, (Q.S Al-Mu’minun : 8).konsekuensi amanat adalah 

mengembalikan seetiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit atau 

banya, tidak mengambil lebih banyak dari pada yang ia miliki, dan 

tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, fee, 

atau jasa upa buruh. 

c. Fathanah 

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau 

kebijaksanaan. Pemimpin perusahaan yang fathanah artinya pemimpin 



 

yang memahami, mengerti dan menghayati secara mendalam segala 

hal yang menjadi tugas dan kewajibanya. 
49

 

Sifat fathanah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap 

muslim, karena setiap mencapai sang pencipta, seorang muslim harus 

mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. 

Potensi paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada 

manusia adalah akal (intelektuaistas)." 

Sifat fathanah juga akan menumbuhkan kreatifitas dan 

kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang 

bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika 

seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu 

pengetahuan dan informasi, baik yang berhubungan dengan 

pekerjaanya maupun perusahaan secara umum.  

Sifat fathanah pulalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari yang mengantarkan nabi Muhammad SAW. (sebelum 

menjadi nabi) mendapat keberhasilan dalam kegiatan perdagangan. 

Kita mesti mampu mengadopsi sifat ini jika ingin menjadi pembisnis 

yang sukses dimasa depan, terutama dalam memnghadapi persaingan 

(competitive setting) yang bukan hanya rumit (complicated) dan 

canggih (sophisticated), tetapi juga kadang-kadang menghadapi 

situasi yang kacau (chaos). Kita juga harus mempunyai kecerdasan 

untuk memprediksi situasi persaingan global kedepan dengan 

                                                             
49

 Muhammad Syakir Sula dan Muhammad kartajaya, Syariah Marketing, (Bandung, 

Mizan, 2006), h 128 



 

kemajuan teknologi komunikasi yang sangat pesat, yang sudah tidak 

mengenal batas garis wilayah dan territorial suatu Negara. 

d. Thabligh 

Sifat tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang 

memiliki sifat tabligh, akan menyampaikanya dengan benar 

(berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bi al-hikmah). Jika 

merupakan seorang pemimpin dalam dunia bisnis, ia harus menjadi 

seorang yang mampu mengomunikasikan visi dan misinya dengan 

benar kepada karyawan dan stakeholder lainya. 

Jika seorang pemasar, ia harus mampu menyampaikan 

keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dengan tidak 

berbohong dan menipu pelanggan. Dia harus menjadi komunikator 

yang baik yang biasa berbicara benar dan bi al-himah (bijaksana dan 

tepat sasaran) kepada mitra bisnisnya. Kalimat-kalimat yang keluar 

dari ucapanya”terasa berat” dan berbobot. Dalam Al-Quran 

menyebutkan dengan istilah qaulan sadidan (pembicaraan yang benar 

dan berbobot). Allah berfirman, QS Al-Ahzab ayat 70-71 

                      

                          

       

  

Artinya, 70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. 71. 



 

niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 

mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa 

mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah 

mendapat kemenangan yang besar
50

 

 

Sifat tabligh denga bahasanya yang bi al-hikmah, artinya 

berbicara dengan orang lain dengan sesuatu yang mudah dipahaminya 

dan dan diterima oleh akalnya, bukan berbicara sesuatu yang sulit 

dimengerti. Ali r.a. pernah mengatakan, “ajaklah manusia berbicara 

dengan sesuatu yang mereka pahami, dan tinggalkan apa yang (tidak 

mereka mengerti). Apakah kamu ingin Allah dan Rosul-Nya 

didustakan?”
51

 

6. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran (marketing mix) di definisikan suatu strategi 

yang yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat meliputi penetapan 

master plan dan mengetahui serta menghasilkan pelayanan (penyajian) 

produk yang memuaskan pada suatu segmen tertentu dimana segmen pasar 

tersebut telah dijadikan pasar sasaran untuk produk yang telah diluncurkan 

guna menarik konsumen melakukan pembelian.
52

 

Marketing mix (bauran pemasaran) merupakan kegiatan pemasaran 

yang dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara 

bersamaan diantara elemen-elemen yang ada dalam marketing mix itu 
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sendiri. Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungsn 

dari elemen lain.
53

 

Bauran pemasaran adalah empat komponen dalam pemasaran yang 

tediri dari 4P yakni 

a. Produk (Produk) 

b. Price (Harga) 

c. Place (Tempat, Distribusi) 

d. Promotion (Promosi)
54

 

secara garis besar keempat variabel tersebut dapat dijelaskan 

melalui penjelasan mPasing-masing sebagai berikut : 

a. Produk  

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam 

hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki 

oleh konsumen.
55

 Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan 

kepasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi 

yang dapat memenuhi keinginanatau kebutuhan.
56

 

Produk adalah objek yang sangat vital mempengaruhi 

keberhasilan perusahaan dalam mendatangkan tingkat keuntungan atau 

laba yang akan tetap menjaga aktivitas operasional dan kesehatan 

keuangan perusahaan. Dalam arti luas produk adalah segala sesuatu 
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yang dapat ditawarkan kepasar untuk memuaskan suatu kebutuhan 

atau keinginan.
57

 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 faktor-

faktor 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. Harga 

Dalam arti yang sempit, harga (price) adalah jumlah yang 

ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah 

jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan 

dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.
58

 Harga 

adalah satu-satunya eleman dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan; semua elemen lainya melambangkan biaya. 

Harga merupakan penetapan jumlah yang harus dibayar oleh 

pelanggan untuk memperoleh suatu produk dan harga suatu barang 

atau jasa merupakan penentu bagi permintaan pasar.
59

 Harga adalah 
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jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau sejumlah nilai 

yang ditukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau 

menggunakan produk.
60

 

Penetapan harga adalah proses menentukan beberapa yang akan 

diterima perusahaan dalam penjualan produknya. Dan penetapan 

harga dengan tujuan yang diharapkan dapat diraih para produsen 

dalam menetapkan harga jual produknya.
61

 

Harga merupakan alat bauran pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai sasaran pemasaranya sehingga keputusan 

harga harus dikoordinasikan dengan rancangan produk, distribusi dan 

promosi yang membentuk program pemasaran yang konsisten dan 

efektif.
62

 

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: 
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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 

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. Lokasi 

Lokasi adalah tempat diamana diperjual belikanya produk 

perbankan dan pusat pengendalian perbankan.
63

 Tempat meliputi 

kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan 

sasaran. 

Saluran distribusi adalah saluran yang dipakai oleh produsen 

untuk menyalurkan barang hasil produksinya kepada konsumen, baik 

berpindahnya hak (penguasaan) hingga pemindahan barang maupun 

hanya pemindahan hak kepemilikanya. Pemilihan saluran distribusi 

harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 

1) Sifat pembeli, seperti kebiasaan membeli, frekuensi pembelian, letak 

geografis, dan lain sebagainya. 

2) Sifat produk 

3) Sifat perantara 

4) Sifat pesaing 

5) Sifat perusahaan, dan sebagainya. 
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Sifat pembeli sangat memengaruhi keputusan produsen dalam 

memilih saluran distribusi yang dipakai.
64

 

Yang dimaksut dengan lokasi bank adalah tempat dimana 

diperjualbelikan produk perbankan dan pusat pengendalian perbankan. 

Dalam praktiknya ada beberapa macam lokasi kantor bank yaitu lokasi 

kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi 

mesin-mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 

Penentuan lokasi suatu cabang bang merupakan salah satu 

kebijakan yang sangat penting. Bank yang terletak dalam dalam lokasi 

yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan 

bank. Disamping lokasi yang strategis, hal lain juga yang mendukung 

lokasi tersebut adalah layout gedung dan layout ruangan bank itu 

sendiri. Penetapan layout yang baik dan benar akan menambah 

kenyamanan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Pada akhirnya 

lokasi dan layout merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dan harus 

merupakan suatu paduan yang serasi dan sepadan.  

Secara umum ada beberapa tujuan yang hendak diperoleh dalam 

penentuan lokasi dan layout bank adalah sebagai berikut: 

1) Agar bank dapat menentukan lokasi yang tepat untuk lokasi kantor 

pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, atau 
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lokasi mesin-mesin (ATM). Tujuanya agar memudahkan nasabah 

berhubungan atau melakukan transaksi dengan bank. 

2) Agar bank dapat menentukan dan membeli atau menggunakan 

tekhnologi yang paling tepat dan memberikan kecepatan dan 

keakuratan guna melayani nasabahnya. 

3) Agar bank dapat menentukan layout yang sesuai dengan keamanan, 

keindahan, an kenyamanan bagi nasabahnya. 

4) Agar bank dapat menentuakan metode antrian yang paling optimal, 

terutama pada hari atau jam-jam sibuk, baik didepan teller atau 

kasir. 

5) Agar bank dapat menetukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan 

sekarang dan dimasa yang akan datang. 

Kemudian setelah lokasi diperoleh maka langkah selanjutnya 

adalah menentukan layout gedung dan ruangan kantor. Penetuan layout 

dapat dilakukan dua macam yaitu layout gedung dan ruangan. Kedua 

layout ini saling mendukung kenyamanan nasabah serta keamanan 

dalam berurusan dengan bank.
65

 

d. Promosi 

Promosi merupakan teknik yang dirancang untuk menjual 

produk. Promosi merupakan bagian dari bauran komunikasi : seluruh 

pesan yang disampaikan oleh perusahaan ke konsumen mengenai 
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produknya.
66

 Teknik-teknik promosi, khususnya periklanan, harus 

menyampaikan kegunaan, ciri, kegunaan produk. 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dapat mengarahkan organisasi atau seseorang untuk menciptakan 

transaksi antara pembeli dan penjual.
67

 Promosi merupakan kegiatan 

terakhir dari marketing mix yang sangat penting karena sekarang ini 

kebanyakan pasar lebih banyak bersifat pasar pembeli dimana 

keputusan terakhir terjadinya transaksi jual beli sangat dipengaruhi 

oleh konsumen. Karena itu pembeli adalah raja. Para produsen 

berbagai barang bersaing untuk merebut hati para pembeli agar 

tertarik dan mau membeli barang yang dijualnya. 

Produk sudah diciptakan, harga juga sudah ditetapkan, dan 

tempat (lokasi dan layout sudah disediakan), artinya produk sudah 

benar benar siap untuk dijual, agar produk tersebut laku dijual 

kemasyarakat atau nasabah, maka masyarakat perlu tau kehadiran 

produk tersebut, berikut manfaat, harga, dimana dapat diperoleh dan 

kelebihan produk dibandingkan produk pesaing. Cara untuk 

memberitahukan kepada masyarakat adalah melalui promosi. Artinya, 

keputusan terakhir bank harus mempromosikan produk tersebut seluas 

mungkin kepada nasabah.  

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan 
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kegiatan ketiga 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 

bank. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh 

untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan 

promosi bank menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan 

dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Kemudian juga 

promosi berfungsi mengingatkan nasabah akan produk, promosi juga 

ikut mempengaruhi, nasabah untuk membeli dan promosi juga akan 

meningkatkan citra bank dimata para nasabahnya. Dalam praktiknya 

paling tidak ada 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh 

setiap bank dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya. 

Yaitu: 

1) Periklanan (advertising) 

Merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan 

atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spamduk, brosur, 

billboard, Koran, majalah, televise dan radio. 

2) Promosi penjualan (sales promotion) 

Merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan 

penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu 

terhadap barang-barang tertentu pula. 

3) Publisitas (publicity) 



 

Merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan 

citra bank didepan calon para nasabah atau nasabahnya melalui 

kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan amal atau social atau 

olahraga. 

4) Penjualan pribadi (personal selling) 

Merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi 

karyawan bank dalam melayani serta ikut mempengaruhi 

nasabah.
68

 

 

B. Akad-Akad Tabungan Emas 

1. MURABAHAH 

a. Pengertian Murabahah 

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu 

bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, 

meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk 

memperoleh barang terseebut.
69

 secara umum murabahah diartikan 

sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan tsaman (harga 

perolehan) dan ribh (keuntungan/margin) yang disepakati oleh penjual 

dan pembeli.
70

 

 Murabahah merupakan produk financial yang berbasis ba’I atau 

jual beli. Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak 

digunakan oleh perbankan syariah didalam kegiatan usaha. Menurut 
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pengetahuan Asraf Usmani, pada dewasa ini murabahah menduduki 

porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (Islamic 

banks) di dunia.
71

 

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah 

yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (ba’I 

atau sale) namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara 

satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal 

didalam bisnis perdagangan diluar perbankan syariah pada perjanjian 

murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang 

dibutuhkan oleh nasabahnya dengan terlebih dulu membeli barang itu 

dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis 

berada ditangan 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 bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar mark-up/ 

margin yang ditambahkan ketas harga beli bank tersebut. Dengan kata 

lain penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar 

cost-plus profit.
72

 

Dari definisi-definisi diatas dijelaskan bahwasanya murabahah 

merupakan salah satu contoh dari jual beli yang benar (shahih). 

Murabahah termasuk akad jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan 

sehari-hari, karena jual beli itu merupakan bagian dari ta’awun (saling 
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menolong), bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang 

(keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli 

yang sedang membutuhkan barang.  

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 

memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 

ayat (1) huruf d. menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, 

yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan 

ssuatu barang dengan menegaskan harga belinya dengan kepada 

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 

keuntungan yang disepakati.
73

 

b. Landasan Hukum 

Terdapat beberapa landasan hokum akad Murabahah yang telah 

dijelaskan didalam al-quran maupun al-hadis antara lain adalah 

sebagai berikut: 

 

 

1) Firman Allah SWT dalam Surat Al-baqarah aayat 275 

                          

 

Artinya, 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.74 
 

2) QS. Al-hasyr : 18 
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Artinya, 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 

yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan
75

 

 

3) QS. An-Nisaa : 9 

                 

                

 

Artinya, 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar
76

 

 

4) QS. Yusuf : 47 

                   

         

 

Artinya, 47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun 

(lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai 

hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk 

kamu makan
77

 

 

5) Al-Hadits 
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Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan 

dari Rosulullah SAW, beliau bersabda: “sesungguhnya jual beli 

itu atas dasar ridha”. 

6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Murabahah 

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah 

a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 

bebas dari riba. 

b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah 

Islam. 

c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 

barang yang disepakati kualifikasinya.  

d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 

bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. 

e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. 

f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli 

plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu 

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 

yang diperlukan. 

g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 

tersebut pada jangka waktu tentang yang telah disepakati. 



 

h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 

akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus 

dengan nasabah. 

i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

 

 

Ketentuan Murabahah kepada Nasabah 

a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 

suatu barang atau asset kepada bank. 

b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 

terlebih dahulu asset yang telah dipesannya secara sah dengan 

pedagang. 

c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah 

dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hokum 

perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak 

harus membeli kontrak jual beli. 

d) Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesan. 



 

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, 

biaya riil harus dibayar dari uang muka tersebut. 

f) Jika nilai uang muka kurang  dari kerugian yang harus 

ditanggung oleh bank, bank kembali sisa kerugianya kepada 

nasabah. 

g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative 

dari uang muka, maka: 

1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, 

ia hanya membayar sisa harganya. 

2) Jika nasabah batal membelinya, uang muka menjadi hak 

milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung 

oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka 

tidak mencukupi, nasabaPh wajib melunasi kekuranganya. 

Jamianan dalam Murabahah 

a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius 

dengan pesanannya. 

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan 

yang dapat dipegang. 

Utang dalam murabahah 

a) Secara prinsip, penyelesaian utang asabah dalam transaksi 

dalam murabahah tidak ada kaitanya dengan transaksi lainya 

yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang 

tersebut.jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan 



 

keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikan utangnya kepada bank. 

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi angsuranya. 

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, 

nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai 

kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran 

angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. 

Penundaan pembayaran dalam Murabahah 

a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dikenankan untuk 

menunda penyelesain utangnya. 

b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, 

atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya, maka 

penyelesain dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Bangkrut dalam Murabahah 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 

menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang 

sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan 

kesepakatan.
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2. WADIAH 

a. Pengertian Wadiah 
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Dalam fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal 

dengan prinsip wadi’ah. Sedangkan pengertian wadi’ah adalah 

titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun 

badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat 

diminta oleh oleh sipenitip.
79

 

Ada dua definisi yang dikemukakan oleh ahli fikih. 

Pertama ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan, 

“mengikutsertakan orang lain dalam mengelola harta, baik dengan 

ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. 

“misalnya, seseorag berkata pada orang lain, saya titipkan tas ini 

kepada anda, lalu orang itumenjawab, “saya terima,” maka 

sempurnalah akad wadiah; atau seseorang menitipkan buku 

kepada orang lain dengan mengatakan, “saya titipkan buku saya 

ini kepada anda, lalu orang yang dititipkan diam saja (tanda 

setuju). Kedua, ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi’I, dan 

mazhab Hanbali, mendefinisikan wadiah dengan, mwakilkan 

orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara 

tertentu.”
80

 

Dalam bahsa Indonesia wadiah berarti “titipan” 

(ensiklopedia hukum islam, 1997; 1899-1902). Wadiah adalah 

akad atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang 

                                                             
79

 Dumairi Nor, Op. Cit. h. 18 
80

 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit. h. 351 



 

dan kunstodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa 

apa saja yang berharga atau memiliki nilai. 

b. Jenis-jenis Wadiah 

Wadiah dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: Wadiah Yad 

Amanah (Trustee Safe Custody) dan Wadiah Yad Dhamanah 

(Guarantee Safecustody). Penjelasan mengenai kedua jenis wadiah 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Wadiah Yad Amanah (Trustee Safe Custody) 

Bank bertindak sebagai Trustee dan menjaga barang tersebut. 

Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal 

barang tersebut hilang atau rusak karena pencuria, kebakaran, 

kebanjiran atau musibah alam lainya asalkan bank sudah 

melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk 

mengamankan barang tersebut. Custodian atau bank wajib 

melindungi barang titipan tersebut dengan cara: 

a) Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan 

tersebut dengan barang lain yang berada dibawah titipan 

bank tersebut. 

b) Tidak menggunakan barang tersebut. 

c) Tidak membebankan fee apapununtuk penyimpanan 

barang tersebut. Barang titipan tersebut harus dijaga 

sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. 

Antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur, 



 

tetapi dipisahkan penyimpanannya. Misalnya, barang 

berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa 

emas atau perak. 

2) Wadiah Yad Dhamanah (Guarantee Safecustody) 

Bank sebagai bank custodian menjamin barang yang 

dititipkan tetp berada didalam penyimpanan custodian. Dalam 

hal ini, bank sebagi custodian menganti barang yang dititipkan 

itu kepada pemiliknya itu apabila barang tersebut itu hilang 

atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara bank dengan 

nasabah, nasabah memperkenankan bank bank untuk 

menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan 

penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

dengan syarat bank harus mengganti keuntungan dan kerugian 

yang merupakan akibat dari penggunaan barang itu menjadi 

milik dan tanggung jawab bank. Bank dapat memberikan 

insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan 

jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan oleh 

bank kepada nasabah secara sukarela. Mengenai pemberian 

bonus tersebut.
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c. Landasan Hukum 

1) Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa ayat 58 
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Artinya, 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
82

 

 

2) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 

                    

                         

                        

                

Artinya, 283. Jika kamu dalam perjalanan (dan 

bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; 

dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa 

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya 

ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 
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Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan
83

 

 

3) Adapun landasan syariah tabungan Wadiah juga terdapat 

pada fatwa DSN MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

tabungan. 

 

3. ISTISHNA 

a. Pengertian Istishna 

Istishna merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil 

bentuk jual-beli. Istishna berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad 

yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (shani) membuatkan 

suatu pesanan dengan cirri-ciri khusus. Dengan demikian istishna 

adalah jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana 

spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan 

pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

kesepakatan.
84

 

Transaksi bai’ al-istihna merupakan kontrak penjualan 

antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, si 

pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang 

lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli 

barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya 

kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga 
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dan sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, 

melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa 

yang akan dating.
85

  

b. Landasan Hukum Bai Istishna 

Ada beberapa fatwa DSN MUI berkenaan dengan akad 

istishna yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan 

akad istishna’ fatwa-fatwa DSN MUI tersebut yang telah 

dikeluarkan sampai saat ini.
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1) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna 

Ketentuan tentang pembayaran 

a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik 

berupa uang, barang, atau manfaat. 

b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 

c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. 

Ketentuan tentang barang 

a) Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 

b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 

c) Penyerahan dilakukan kemudian. 

d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan. 
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e) Pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum 

menerimanya. 

f) Tidak boleh menukar barang, kecuali degan barang sejenis 

sesuai dngan kesepakatan. 

g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) 

untuk melanjutkan atau membatalkan akad. 

Ketentuan Lain. 

a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 

kesepakatan, hukumnya mengikat. 

b) Semua ketentuan dalam jual-beli salam yang tidak 

disebutkan diatas berlaku pula pada jual-beli istishna. 

c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau 

jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesainya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2) No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli istishna pararel. 

Ketentuan umum  

a) Jika LKS melakukan transaksi istishna, untuk memenuhi 

kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna 

lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan 

syarat istishna pertama tidak bergantung (muallaq) pada 

istishna kedua. 



 

b) LKS selaku mustashni tidak diperkenankan untuk 

memungut MDC (margin during construction)dari 

nasabah (shani) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip 

syariah. 

c) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna 

(fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula 

dalam istishna pararel. 

c.  Rukun dan Syarat bai Istishna 

Dalam pelaksanaan akad Istishna’ terdapat beberapa rukun 

dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun-rukun yang harus dipenuhi 

dalam pelaksanaan akad Istishna’ adalah sebagai berikut: 

1) Pelaku akad, yaitu mustashni’ (pembeli) adalah pihak yang 

membutuhkan dan memesa barang, dan shani’ (penjual) adalah 

pihak yang memproduksi barang pesanan. 

2) Objek akad, yaitu barang atau jasa (mashnu’) dengan 

spesifikasinya dan harga (tsaman). 

3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabu. 

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad Istishna 

’yaitu: 

1) Jenis barang yang dipesan harus jelas. 

2) Macamnya harus jelas. 

3) Kadar/ukurannya jelas. 

4) Sifatnya juga jelas. 



 

BAB III 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Pegadaian KC Syariah Raden Intan Bandar 

Lampung 

1. Latar Belakang Pegadaian Kantor Cabang Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung 

merupakan salah satu kantor Pegadaian yang beroperasi dengan sistem 

syariah, dan juga sebagai lembaga keuangan non-bank yang menjadi 

bagian dari pergerakan ekonomi masyarakat lampung.  

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung berlokasi 

diwilayah Bandar Lampung, yang beralamat di jalan Wolter Mongonsidi 

No, 6E, Bandar Lampung. Keadaan geografisnya yang strategis, dimana 

daerah ini merupakan pusat perekonomian di Bandar Lampung. Terdapat 

mall-mall, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor bank dan lembaga-

lembaga keuangan lainya. Pegadaian Kantor Cabang Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung didirikan pada tahun 2008, pada awalnya kantor 

Pegadaian Syariah ini beralamat dijalan Raden Intan, dikarenakan habis 

masa kontrak bangunan, maka kantor cabang Pegadaian Syariah ini 

pindah ke alamat yang sekarang, namun tetap menggunakan nama “Raden 

Intan” sebagai nama kantor cabangnya. Bangunan kantor pegadaian 



 

syariah ini merupakan bangunan lantai dua, meskipun tidak begitu luas. 

Namun ini tidak menjadi batasan bagi Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Raden Intan untuk mengoptimalkan kinerja dan maksimalisasi pelayanan 

terhadap masyarakat. Walaupun dengan bangunan hanya seluas itu,  

namun pihak Pegadaian Syariah tidak membatasi jenis jaminan barang 

yang dapat digadaikan dengan hanya sebatas emas/perhiasan atau barang 

kantong saja, tetapi juga menerima benda jaminan berupa barang 

elektronik dan kendaraan. 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Raden Intan membuka layanan 

produk-produk akad dari pengembangan produk gadai, yang diperuntukan 

untuk lapisan masyarakat, baik diperuntukan untuk pengembangan modal 

usaha mikro, investasi emas, dan pembiayaan kendaraan bermotor.  

2. Produk-produk pegadaian Syariah Raden Intan 

Persaingan bisnis lembaga keuangan menjadi salah satu faktor 

pendorong adanya inovasi-inovasi terhadap produk dan pelayanan jasa 

keuangan yang ditawarkan. Setiap lembaga keuangan berupaya 

menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan 

masyarakat saat ini. Demikian pula dengan lembaga Pegadaian Kantor 

Cabang Syariah Raden Intan yang telah mengembangkan produk-

produknya sebagai berikut: 

a. Produk Pembiayaan 

1) Pegadaian KCA (kredit Cepat dan Aman) 



 

Pegadaian KCA merupakan solusi tepat untuk mendapatkan 

pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Agunan berupa emas, 

emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan 

barang elektronik lainya. 

2) Gadai Bisnis  

Gadai bisnis merupakan fitur layanan kredit cepat dan aman yang 

tepat untuk pendanaan bisnis anda dengan proses cepat mudah dan 

aman. 

3) Gadai Flexi 

Gadai flexi adalah fitur layanan kredit cepat dan aman sebagai 

solusi pendanaan yang flexsibel untuk membuat hidup anda lebih 

mudah. 

4) KREASI 

Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil 

dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan system 

fidusia berarti pinjaman untuk pinjaman cukup dengan BPKB 

sehingga kendaraan masih bias digunakan untuk usaha. Kreasi 

merupakan solusi terpecaya untuk mendapatkan fasilitas kredit 

yang cepat aman dan murah. 

5) KRASIDA 

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha 

dengan sistem gadai. Krasida merupakan solusi terpecaya untuk 



 

mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah. Dan murah agunan 

berupa perhiasan emas. 

6) Pegadaian Ar-rahn (gadai) 

Pembiayaan rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat 

kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya cepat dengan 

hanya waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpananya. 

Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan 

bermotor. 

7) Pegadaian ARRUM (Ar-rahn Usaha Mikro) 

Pembiayaan arum pada Pegadaian Syariah memudahkan para 

pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan 

BPKB dan Perhiasan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehimgga 

dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari maksimalkan 

daya guna kendaraan anda. 

8) AMANAH 

Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan 

prinsip Syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta 

untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. 

9) Pegadaian Arrum Haji 

Pemberian pinjaman guna pendaftaran haji dan jaminan emas dan 

bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (SABPIH). 

10) MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) 



 

Adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat 

secara tunai atau angsuran dengan proses mudan dan jangka waktu 

yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternative pilihan investasi 

yang tepat dan aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan 

seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan 

anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi. 

b. Produk non pembiayaan 

1) Pegadaian MPO (Multi Payment Online) 

Multi pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai 

tagihan seperti listrik, telephone/pulsa ponsel, air minum, 

pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online,. 

Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang 

memberikan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus 

memiliki rekening di bank. 

2) Remittance 

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar 

negeri dengan biaya kompetitif, bekerja sama dengan remiten 

beskala nasional dan internasional seperti western union, Telkom 

delima, BNI smart remittance, dan Mandiri Remittance. Pegadaian 

remittance merupakan solusi untuk kirim dan terima uang 

kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman. 

3) Pegadaian Mobile 



 

Mitra MPO atau Pegadaian Mobile adalah program kemitraan dari 

pegadaian dimana nasabah pegadaian bias mendapat peluang bisnis 

electronic paymen langsung dari smartphone android yang dimiliki. 

4) Pegadaian SDB 

Pegadaian Save Deposit Box (SDB) adalah jasa penyewaan kotak 

penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang dirancang 

secara khusus. Keamanan barang dan surat berharga terjamin, 

ditempatkan diruang khusus yang kokoh, tahan bakar dan tahan 

api.  

5) Konsinyasi emas 

Layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga 

menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena 

disimpan dipegadaian. Keuntungan dari penjualan emas batangan 

diberikan kepada nasabah. Oleh sebab itu juga emas yang dimiliki 

lebih produktif. 

6) Tabungan Emas 

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan 

dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan 

kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. 

7) Pegadaian G-lab 

G-lab adalah laboratorium untuk melakukan pengujian tentang 

keaslian dan jenis batu permata serta sertifikasi yang berguna untuk 

kepentingan investasi dan kepastian jual beli batu permata. 



 

3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah 

a. Visi Pegadaian Syariah 

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusa selalu menjadi yang 

terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. 

b. Misi Pegadaian Syariah 

1) Memberikan pelayanan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah 

kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian 

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap 

menjadi pilihan utama masyarakat. 

3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha 

lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 

4. Struktur Organisasi 

Kantor Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan dipimpin oleh Ibu 

Sri Winarti. Dan terdiri dari 3 bagian fungsi yang saling melengkapi 

sehingga mendukung pengoprasian semua skim-skim Pegadaian Syariah 

dengan optimal. Ketiga bagian fungsi tersebut ialah penaksir syariah 

pengelola marhun dan kasir syariah, dengan penjabaran tugas sebagai 

berikut: 



 

 

 

 

 

Struktur Organisasi Pegadaian kantor Cabang Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

a. Pimpinan 

Fungsi pimpinan adalah bertanggung jawab dari mulai 

merintis, pembukaan kantor cabang unit layanan gadai syariah, 

Manajer 

Ibu Sri Winarti 

Penyimpan Barang 

Novi Afriyani 

Penaksir Barang 

Novi Afriyani 

Kasir  

Angga Radiantoro 



 

pembinaan operasional sehari-hari, maupun penanganan 

adminitrasi keuangan seluruh kantor cabang gadai syariah 

diwilayah masing-masing. 

b. Penaksir Syariah 

Penaksir gadai bertugas menaksir barang jaminan untuk 

menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang 

pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. 

c. Pengelola Marhun 

Pengelola marhun bertugas dibagian gudang untuk melakukan 

pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta 

pembukaan marhun serta keutuhan marhun. 

d. Kasir Syariah 

Kasir syariah bertugas melakukan tugas penerimaan, 

penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan operasional 

kantor Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Hasil Penelitian  

1. Mekanisme Pembukaan Tabungan Emas PT Pegadaian Kantor 

Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung 

a. Nasabah mendatangi outlet pegadaian syariah dengan membawa 

persyaratan sebagai berikut: 

1). Fotokopi KTP/SIM/Paspor. 

2). Membayar biaya adminitrasi Rp.10.000, dan membayar biaya 

pengelolaan rekening Rp. 30.000 per tahun (dapat 

diperpanjang). 

3). Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01gr atau senilai 

5000. 

b. Nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan. 

c. Selanjutnya nasabah akan disodorkan oleh kasir berupa formulir 

pembukaan rekening tabungan emas yang harus diisi oleh nasabah. 

d. Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan 

emas, kemudian nasabah menyerahkan formulir yang telah diisi dan 

ditandatangani nasabah beserta kelengkapan berkas-berkas fotokopi 

identitas diri kepada kasir. 

e. Kasir menerima formulir yang telah diisi dan fotokopi identitas diri 

milik nasabah tersebut. Kemudian kasir memeriksa kelengkapan 



 

pengisian formulir serta menandatangani formulir tersebut sebagai 

tanda bukti pembukaan rekening tabungan emas. 

f. Selanjutnya, kasir menginformasikan besaran seluruh biaya 

adminitrasi yang harus dibayar oleh nasabah. 

g. Kemudian kasir melakukan akad Murabahah dengan sistem 

angsuran tapi dengan cara menabung. 

h. Selain itu, kasir meyerahkan struk pembelian emas kepada nasabah. 

i. Selanjutnya, kasir mengarsipkan struk pembelian emas. 

Apabila ada nasabah yang memerlukan dana mendesak kemudian 

hari, maka nasabah mempunyai 2 pilihan untuk memilih apakah emas 

yang sudah ditabung selama ini dalam bentuk rekening tabungan emas 

akan digadaikan kepada pegadaian atau dijual yang biasa disebut dengan 

Buyback. 

Adapun keunggulan dari pegadaian tabungan emas adalah sebagai 

berikut: 

a. Mudah 

1). Tersedia di lebih dari 4500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia. 

2). Nasabah dapat menjual mulai dari berat 1 gram. 

3). Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram. 

b. Aman 

1) Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman. 

2) Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 



 

3) Transparan dalam pengelolaan. 

c. Murah  

1) Harga jual dan buyback kompetitif. 

2) Biaya adminitrasi dan pengelolaan ringan. 

3) Harga pembelian minimal sekitar 5000an. 

 

2. Jumlah Nasabah Produk Tabungan Emas 

Tabel 3.1 

Jumlah Nasabah Tabungan Emas 

No Tahun Jumlah Nasabah Aktif Jumlah Nasabah Tidak 

Aktif 

1 2015 446 Nasabah  

236 Nasabah 2 2016 456 Nasabah 

3 2017 9 Nasabah 

Sumber : Data Primer (diolah) 2017 

 

3. Strategi Pemasaran Produk Tabungan Pegadaian Syariah Raden 

Intan Bandar Lampung 

Strategi pemasaran yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) 

Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung dalam 

meningkatkan jumlah nasabah adalah dengan menggunakan bauran 

pemasaran (marketing mix) 4P, yaitu: 

a. Strategi produk  

Penerapan strategi pemasaran produk tabungan emas adalah dengan 

menampilkan mutu dan kelebihan dari produk tabungan emas. Uang 

yang di tabungkan oleh nasabah langsung dikonversikan kedalam 



 

bentuk emas. Mutu dari produk ini meliputi pemberian fasilitas dan 

kemudahan yang terdapat dalam karakteristik produk, antara lain 

yaitu:  

1) Mudah  

a) Produk tabungan ini tersedia di lebih dari 4500 outlet 

diseluruh Indonesia. 

b) Nasabah dapat menjual mulai dari berat 1 gram. 

c) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 

gram. 

2) Aman  

a) Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman. 

b) Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan. 

c) Transparan dalam pengelolaan. 

b. Strategi harga  

PT Pegadaian memberikan harga yang terjangkau untuk 

produk tabungan emas, sehingga semua masyarakat dapat menikmati 

produk ini. Dengan biaya adminitrasi yang murahproduk ini tidak 

membatasi masyarakat dari kalangan manapun untuk menabung dan 

menjadi nasabah Pegadaian Syariah. 

Biaya : 

1). Biaya adminitrasi Rp. 10. 000. 

2). Pengelolaan rekening Rp. 30.000/tahun. 

3). Menabung mulai dengan 0,01 gram senilai 5000an. 



 

c. Strategi lokasi 

Lokasi Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung yaitu 

di Jl. Wolter Mongonsidi No. 6E, Bandar Lampung lokasi ini sangat 

strategis, yaitu terletak di pusat kota sehingga mudah dijangkau 

dengan berbagai alat tranportasi baik umum maupun pribadi, lokasi 

ini juga berada dekat dengan pusat perbelanjaan sehingga secara 

langsung masyarakat bisa mengetahui keberadaan kantor Pegadaian 

Syariah Raden Intan Bandar lampung. 

d. Strategi promosi 

Salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah 

Raden Intan Bandar Lampung dalam memasarkan produk tabungan 

emas yaitu dengan beberapa cara. 

1). Periklanan  

Alat yang digunakan dalam memasarkan produk tabungan emas 

dalam perikklanan yaitu: 

a) Periklanan melalui media elektronik, seperti televisi dan 

internet. 

b) Periklanan dengan media cetak seperti brosur, Koran, 

majalah dan billboard. 

c) Memasang spanduk atau baliho ditempat yang strategis. 

2). Promosi penjualan  

Agar masyarakat tertarik untuk membeli maka perlu dibuatkan 

promosi penjualan semenarik mungkin. Seperti yang dilakukan 



 

oleh Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung yaitu 

dengan memberikan kemudahan dalam pembukaan tabungan 

emas dengan biaya terjangkau dan pembebasan biaya adminitrasi 

pada acara tertentu. 

3). Publisitas  

Promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung dengan publisitas yaitu melalui kegiatan sosial 

dan acara tertentu, seperti acara car free day kegiatan bazaar, 

acara pengajian, dan rutin melakukan sosialisasi ke instansi 

pemerintahan. 

4). Penjualan pribadi 

Kegiatan personal selling dilakukan untuk memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat dan meningkatkan jumlah 

nasabah pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung. 

Promosi dalam personal selling dilakukan oleh semua pegawai 

petugas Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar  lampung seperti, 

Penaksir, kasir dan satpam. 

 

4. Wawancara kepada salah satu nasabah produk tabungan emas bernama 

ibu Putri Handayani umur 35 tahun. 

Produk tabungan emas ini termasuk produk yang variatif dan 

inovati karena dalam bentuk tabungan emas, menurut ibu Putri Handayani 

lebih memilih investasi pada Pegadaian Syariah karena harganya yang 



 

murah dan prosedurnya juga mudah, produk tabungan emas ini benar-

benar bermanfaat dan mengerti keadaan nasabah, kata ibu Putri 

Handayani bisa memiliki emas dengan cara menabung melalui tabungan 

emas yang dimiliki dari Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar 

Lampung ini tanpa terikat waktu dan angsuran rutin tiap bulannya 

melainkan berapapun beliau memiliki uang beliau bisa langsung 

menabungnya, tetapi dengan jumlah yang disetorkan harus minimal 0,01 

gram yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah pada awal 

perjanjian pembukuan rekening tabungan emas pertama kali, serta akses 

ke lokasi yang mudah dijangkau baik kendaraan pribadi maupun 

kendaraan umum.  

  



 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perkembangan Produk Tabungan Emas Antara Tahun 2015-2017 

Pada PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar 

Lampung 

 Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas 

dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan 

kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan ini 

dikelola secara Syariah dengan akad Murabahah, wadiah dan Istishna. 

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Wadiah adalah kontrak antara dua pihak, 

yaitu antara pemilik barang dan kunstodian dari barang tersbut. Istishna 

adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dalam 

kontrak ini, pembuat pesanan dari pembeli. 

 Dalam praktiknya, murabahah yang dilaksanakan oleh Pegadaian 

Syariah Raden Intan Bandar Lampung adalah nasabah yang ingin 

memiliki/membeli emas bisa dengan cara menabung sesuai dengan uang 

yang dimiliki nasabah pada hari itu, selanjutnya pihak Pegadaian Syariah 

langsung mengecek harga emas dunia pada hari yang dimaksud dan 

memberitahukan kepada nasabah, selanjutnya jika nasabah 

menyetujuinya maka pihak Pegadaian Syariah langsung memasukan uang 

tabungan nasabah kedalam rekening tabungan emas yang dimiliki 

nasabah yang bersangkutan, sehingga nantinya nasabah bisa 



 

membeli/memiliki emas sebesar uang yang telah ditabungnya. Dan ketika 

nasabah ingin buyback maka keuntungan yang ditetapkan pegadaian 

syariah sebesar 5% dari harga jual. Akad wadiah ketika dana nasabah 

sudah ada dalam rekening tabungan emas, serta akad istisna ketika dalam 

proses pembelian emas tersebut hanya dibuktikan print out bukti nota 

pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, baru setelah ada 

nasabah yang ingin mencetak emas maka, pihak Pegadaian Syariah 

Cabang Raden Intan Bandar Lampung akan memesan dan membelikanya 

ke PT. ANTAM.
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 Pembelian dan buyback emas yang telah dilakukan nasabah produk 

tabungan emas ini hanya dibuktikan dengan nota pembelian dan buyback 

berupa berat karatase emas yang tertera pada buku rekening saja, jadi 

transaksi pembelian dan buyback yang dimaksud bukan berupa potongan 

fisik emas batangan sesuai dengan nominal yang telah dibeli oleh nasabah 

yang bersangkutan, apabila ingin memiliki emas dalam bentuk fisik emas 

maka nasabah terlebih dahulu memesan dan membayar biaya cetak 

kepada Pegadaian Syariah. 

 Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung adalah salah satu 

lembaga keuangan non bank yang berbasis Syariah yang unggul dan 

modern. Tidak hanya dari segi produk pembiayaan, aneka emas dan jasa-

jasanya saja. Salah satu produk unggulan Pegadian Syariah adalah 

tabungan emas. Tabungan ini dari awal peluncuranya pada bulan agustus 
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 Angga Randianto, (Kasir PT Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung) 

wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 06 Mei 2017 



 

2015 sampai febuari 2017 jumlah nasabah nya adalah 1210 nasabah. 

Sejak awal produk tabungan emas ini diluncurkan jumlah nasabah 

mengalami peningkatan yang cukup baik. Tabungan emas ini membidik 

semua jenis kalangan masyarakat, dan pada pendidikan, mulai dari 

tingkat sekolah dasar (SD) sampai pergururan tinggi. Mengingat tidak 

adanya data khusus yang diperoleh peneliti karenan sulitnya aturan dan 

kerahasiaan nasabah Pegadaian Syariah untuk mengeluarkan data, maka 

peneliti hanya mendapatkan data jumlah nasabah saja 

Dengan melihat perkembangan dari tahun ke tahun yang 

mengalami peningkatan, masyarakat puas terhadap produk dan pelayanan 

yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar lampung. 

Dengan persyaratan yang mudah dan biaya yang murah tabungan ini 

menjangkau semua kalangan. Kepercayaan nasabah terhadap Pegadaian 

Syariah Raden Intan Bandar Lampung terus meningkat. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya. Produk 

tabungan emas ini memiliki karakteristik dan sistem pembayaran yang 

berbeda dari produk-produk investasi emas batangan lainya yang ada pada 

lembaga keuangan baik bank maupun non bank, yakni nasabah tidak perlu 

membayar uang muka dan cicilan disetiap bulanya serta tidak terikat oleh 

waktu, maksutnya nasabah bisa menabung kapan saja dengan uang yang 

dimilikinya dengan jumlah yang sangat terjangkau tanpa harus dibebani 

oleh uang cicilan yang harus dibayar oleh nasabah disetiap bulanya. Hal 

ini membuka peluang bagi Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar 



 

Lampung meningkatkan layanan dan fasilitas terhadap produk tabungan 

emas sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah, dan nasabah 

menggunakan jasa Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung 

dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-harinya, sehingga nasabah 

Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung terus meningkat dan 

tentunya menambah pendapatan bagi Pegadaian Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung. 

Tabel 4.1 

Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Emas PT Pegadaian 

Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung 

bulan agustus 2015 - bulan febuari 2017 

No Tahun Jumlah Nasabah Aktif 
Jumlah Nasabah 

Tidak Aktif 

1 2015 446 nasabah 

236 Nasabah 2 2016 456 nasabah 

3 2017 9 nasabah 

Sumber : Data Primer (diolah) 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah 

nasabah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah nasabah sebanyak 446 orang, tahun 

2016 mengalami kenaikan jumlah nasabah sebanyak 456, kemudian pada 

tahun 2017 per bulan febuari jumlah nasabah sebanyak 9 orang. Jadi dari 

awal peluncuranya produk tabungan emas ini memiliki keunggulan di hati 

masyarakat sehingga selama kurang lebih 2 tahun sudah mencapai jumlah 

nasabah sebanyak 1210 yang terdiri dari nasabah aktif sebanyak 974 orang 

dan 236 nasabah yang sudah tidak aktif. Dan semakin sadarnya 



 

masyarakat akan keuntungan menabung emas pada Pegadaian tidak sedikit 

masyarakat yang sudah memiliki tabungan emas yang tidak aktif tidak 

malu-malu untuk membuka rekening tabungan emasnya lagi. Peningkatan 

jumlah nasabah tidak luput dari kerja keras semua staf pemasaran PT 

Pegadaian, pegawai Pegadaian Syariah dan pelayanan serta kebaikan dan 

keramahan yang di berikan PegadaianSyariah kepada setiap nasabahnya 

B. Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas 

Dalam menawarkan produk Tabungan Emas, PT Pegadaian Syariah 

mempunyai strategi khusus dalam mencari dan mengumpulkan nasabah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf pemasaran PT 

Pegadaian, beliau menjelaskan bahwa strategi yang dipakai untuk 

memasarkan produk Tabungan Emas adalah menggunakan 4P, yaitu: 

1. Strategi Produk (Product Strategi) 

Setiap produk yang diluncurkan ke pasar tidak selalu 

mendapatkan respon yang positif. Bahkan cenderung mengalami 

kegagalan lebih besar dibandingkan dengan keberhasilannya. Untuk 

mengantisipasi agar produk yang diluncurkan berhasil sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan maka peluncuran produk diperlukan strategi-

strategi tertentu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pemasaran 

Pegadaian. Dalam strategi produk, Pegadaian terlebih dahulu 

melakukan penggolongan produk berdasarkan pelayanan, jenis 

konsumen seperti pedagang kecil atau besar, eksportir, lembaga, 



 

perorangan atau nasabah perusahaan dan tidak lupa para pelajar. 

Dalam dunia perbankan strategi produk yang dilakukan adalah 

mengembangkan suatu produk sebagai berikut: 

a. Penentuan Logo dan Moto 

Logo merupakan ciri khas suatu bank sedangkan moto 

merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan visi dan misi 

bank dalam melayani masyarakat. PT Pegadaian Syariah 

mempunyai logo yaitu simbol tiga lingkaran yang 

bersinggungan yaitu mewakili layanan utama yaitu pembiayaan 

gadai dan mikro, emas dan aneka jasa, dan simbol timbangan 

mempresentasikan keadilan dan kejujuran, warna hijau 

melambangkang keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang 

melindungi dan membantu masyarakat. Dan moto dari 

pegadaian adalah mengatasi masalah tanpa masalah. 

b. Menciptakan Merek 

Karena jasa memiliki beraneka ragam, maka setiap jasa 

harus memiliki nama. Tujuannya agar mudah dikenal dan 

diingat pembeli. Seperti Pegadaian Syariah hampir semua 

produk pembiayaan, gadai dan aneka jasa semua menggunakan 

kata Tepat Caranya, Berkah Hasilnya, hal ini dikarenakan 

Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan prinsip Syariah. 

Penciptaan merek harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, 

yaitu: 



 

1) Mudah diingat 

2) Terkesan hebat dan modern 

3) Memiliki arti (dalam arti positif) 

4) Menarik perhatian. 

Dari keempat faktor di atas peneliti rasa produk-produk 

Pegadaian Syariah sudah memenuhi faktor tersebut. 

c. Menciptakan kemasan 

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Dalam 

dunia perbankan kemasan lebih diartikan kepada pemberian 

pelayanan atau jasa kepada para nasabah di samping juga 

sebagai pembungkus untuk beberapa jenis jasanya salah satunya 

yaitu buku tabungan untuk produk tabungan emas ini. 

d. Keputusan Label 

 Label yaitu yang dilekatkan pada produk yang 

ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Didalam label 

siapa yang membuat, dimana dibuat, kapan dibuat, cara 

menggunakan, waktu kadaluarsa, komposisi isi dan informasi 

lainya. Produk yang diciptakan oleh Pegadaian salah satunya 

adalah produk tabungan emas. Tabungan emas merupakan 

layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan, dimana teknik 

pelaksanaanya adalah nasabah menabung dalam bentuk uang 

dan kemudian uang tersebut dikonversi dalam bentuk saldo 

emas. 



 

 Menurut salah satu pegawai Pegadaian Syariah Raden 

Intan Bandar Lampung beliau mengatakan bahwa produk 

tabungan emas ini sangat cocok untuk semua kalangan 

masyarakat dan khususnya untuk para pelajar, karena tabungan 

ini sifatnya adalah tabungan sekaligus investasi.
88

 Jadi bagi para 

orang tua yang ingin menabung sisa dana atau bagi para pelajar 

menyisihkan uang sakunya untuk menabung dan berinvestasi 

yang aman dan untuk keperluan dana dimasa yang akan datang, 

maka jawabnya adalah tabungan emas Pegadaian. 

2. Strategi Harga (Price Strategi) 

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam 

kegiatan pasar. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, 

mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa 

perbankan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal 

terhadap produk yang ditawarkan nantinya. Sedangkan harga bagi 

bank yang berdasarkan prinsip Syariah adalah bagi hasil. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Pegadaian 

Syariah Raden Intan Bandar Lampung produk tabungan emas adalah 

salah satu produk pembelian emas pada Pegadaian yang cukup 

diminati oleh masyarakat. Tabungan dengan akad murabahah, al-

wadiah dan istishna ini membantu masyarakat dalam membeli, 

menyimpan sebagian dananya untuk ditabung dalam bentuk saldo 
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emas guna memenuhi kebutuhan masa depan yang lebih baik lagi.
89

 

Pegadaian Syariah memberikan harga yang terjangkau masyarakat, 

sehingga semua masayarakat dapat menikmati produk ini. Dengan 

biaya administrasi yang murah produk ini tidak membatasi masyarakat 

dari kalangan manapun untuk menabung dan menjadi nasabah 

Pegadaian Syariah. 

Biaya: 

a. Biaya adminitrasi Rp. 10. 000 

b. Pengelolaan rekening Rp 30. 000/tahun 

c. Menabung dimulai dengan 0,01 gram senilai Rp. 5.000an.
90

 

Penentuan harga dimaksudkan dengan berbagai tujuan yang 

hendak dicapai. Tujuan penentun harga secara umum adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk bertahan hidup 

 Artinya, dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi 

persaingan yang tinggi bank menentukan harga semurah 

mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan 

tetap diminati masyarakat dan laku di pasaran. Pihak Pegadaian 

menetapkan harga yang murah dan ekonomis hal ini ditunjukan 

dengan biaya adminitrasi Rp. 10 000, biaya pengelolaan 
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tabungan Rp. 30 000 per tahun, dan minimal saldo awal sebesar 

0,01 gram atau setara dengan Rp. 5000. 

b. Untuk memaksimalkan laba 

Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang 

meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Pada produk ini 

pihak Pegadaian melakukanya dengan hanya dengan uang Rp. 

5000 sudah mendapatkan saldo emas. Sehingga dalam hal ini 

pihak Pegadaian dapat menarik jumlah dan nasabah untuk 

menabung tabungan emas.  

c. Untuk memperbesar market share 

Penentuan harga ini dengan harga yang murah, sehingga 

diharapkan jumlah nasabah meningkat dan diharapkan pula 

nasabah pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. Pihak 

Pegadaian menawarkan harga yang kompetitif dengan 

pesaingnya dan biasanya Pegadaian Syariah melakukan promosi 

dengan pembebasan biaya adminitrasi pada produk tabungan 

emas ini. 

d. Mutu produk 

Tujuan dalam hal mutu produk adalah untuk memberikan 

kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas 

yang tinggi. Mutu produk tabungan emas pada Pegadaian Syariah 

sangat baik karena PT Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) sehingga para nasabah merasa aman. dan harga 



 

emas selalu di update oleh PT Pegadaian melalui aplikasi sahabat 

pegadaian. 

e. Karena pesaing 

Dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga 

pesaing, tujuannya adalah harga yang ditawarkan jangan melebihi 

harga pesaing. PT pegadaian sangat menyadari akan adanya 

pesaing maka dari itu PT Pegadaian menawarkan harga yang 

murah proses yang cepat dan syarat yang mudah. 

 

 

3. Strategi lokasi dan layout (Place Strategi and layout) 

Yang dimaksud dengan lokasi bank adalah tempat di mana 

diperjual belikannya produk perbankan dan pusat pengendalian 

perbankan. Dari strategi lokasi Pegadaian Syariah Cabang Raden 

Intan Bandar Lampung memilih lokasi di Jl. Wolter Mongonsidi 

No. 6E, Bandar Lampung dengan beberapa alasan sebagai 

berikut:
91

 

a. Akses yang mudah dijangkau dengan menggunakan berbagai 

alat transportasi, baik kendaraan umum atau kendaraan pribadi. 

b. Lokasi berada dipusat kota dan juga pusat perbelanjaan di 

Bandar Lampung. Sehingga banyak orang yang berkunjung ke 
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sana dan secara tidak langsung masyarakat bisa mengetahui 

keberadaan kantor Pegadaian Syariah Cabang Bandar 

Lampung. 

c. Jalan Wolter Mongonsidi juga merupakan salah satu jalan 

utama yang setiap harinya padat akan kendaraan bermotor 

karena menghubungkan antara pusat kota dan Pusat 

pemerintahan kota Bandar Lampung. 

Dari strategi lokasi yang dijelaskan diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa lokasi Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar 

Lampung ini memiliki keuntungan yaitu berada di pusat kota, dan 

berada dikawasan jalan utama, sehingga akses transportasi mudah 

untuk dijangkau, hal ini memudahkan untuk nasabah guna 

mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk Pegadaian 

Syariah.  

4. Strategi Promosi (Promotion Strategi) 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan 

kegiatan di atas, baik produk, harga, dan lokasi atau layout. Dalam 

kegiatan ini setiap bank/perusahaan berusaha untuk mempromosikan 

seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. 

Dalam hal ini promosi yang dilakukan Pegadaian Syariah dan 

bagian Pemasaran PT Pegadaian untuk menarik minat masyarakat 



 

agar mau menjadi nasabah Pegadaian Syariah dan menggunakan 

produk Tabungan Emas adalah sebagai berikut:
92

 

a. Periklanan (Advertising) 

 Iklan adalah sarana promosi yang digunakan Pegadaian 

Syariah Raden Intan Bandar Lampung guna menginformasikan, 

menarik, dan mempengaruhi calon nasabahnya. Pegadaian 

Syariah Raden Intan Bandar Lampung menggunakan media 

elektronik dan media cetak. Pada media cetak Pegadaian Syariah 

melakukan pemasangan iklan melalui brosur, koran, majalah, 

billboard yang dipasang pada jalan-jalan yang dianggap stategis, 

dan pemasangan spanduk atau baliho di lokasi stategis. 

Sedangkan pada media elektronik Pegadaian Syariah melakukan 

pemasangan iklan melalui televisi, internet, dan menggunakan 

media lainnya 

b. Promosi penjualan (Sales Promotion) 

 Di samping promosi lewat iklan, Pegadaian Syariah juga 

melakukannya lewat promosi penjualan atau sales promotion. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan atau 

meningkatkan jumlah nasabah. Tidak hanya itu saja, mengingat 

tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas 

dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini 
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memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi 

emas. 

 Oleh karena itu, agar nasabah tertarik untuk membeli maka 

perlu dibuatkan promosi penjualan yang semenarik mungkin. 

Seperti yang dilakukan Pegadaian Syariah Raden Intan agar 

penjualan atau nasabah semakin banyak Pegadaian Syariah Raden 

Intan Bandar Lampung memberikan kemudahan dalam membuka 

tabungan emas dengan biaya sangat terjangkau dan pembebasan 

biaya adminitrasi pada acara-acara tertentu.
93

 

 

3. Publisitas (Publicity) 

 Publisitas merupakan cara promosi untuk memancing 

nasabah. Dalam hal ini Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar 

Lampung biasanya mengikuti pameran atau acara bakti sosial 

dalam event tertentu. Seperti contohnya setiap minggu di Bandar 

lampung ada acara car free day, hal inilah yang dimanfaatkan 

oleh pihak Pegadaian untuk mendapatkan nasabah baru.
94

 Dengan 

turun di jalan para pegawai Pegadaian Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung dan staf pemasaran dapat berinteraksi langsung 

dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mengenal 

Pegadaian Syariah beserta produk-produk unggulannya. Dengan 
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cara ini diharapkan masyarakat berminat dan tertarik menjadi 

nasabah khususnya produk tabungan emas pada Pegadaian 

Syariah Raden Intan Bandar lampung. 

4. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

 Dalam dunia perbankan baik lembaga keuangan bank 

maupun non bank penjualan secara pribadi atau personal selling 

secara umum dilakukan oleh seluruh pegawai, mulai dari cleaning 

service, satpam, sampai pejabat bank. Hal inilah yang dilakukan 

oleh Pegadaian Syariah. Jadi tidak hanya bagian pemasaran atau 

marketing saja yang berhak menjual produk Pegadaian Syariah, 

tetapi semua bagian mulai dari bawahan sampai atasan PT 

Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar lampung, berhak 

melakukan hal tersebut.
95

 

 Penjualan secara personal selling akan memberikan 

beberapa keuntungan bagi bank, diantaranya: 

a. Pegawai Pegadaian dapat langsung bertatap muka dengan 

nasabah atau calon nasabah, sehingga langsung dapat 

menjelaskan produk-produk dan layanan secara rinci. 

b. Dapat memperoleh informasi langsung dari nasabah mengenai 

kelemahan produk kita langsung dari nasabah 

c. Petugas Pegadaian dapat langsung mempengaruhi nasabah 

dengan berbagai argumen yang kita miliki. 
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d. Memungkinkan hubungan terjalin akrab antara Pegawai 

dengan nasabah. 

e. Petugas Pegadaian yang memberikan pelayanan merupakan 

citra Pegadaian yang diberikan kepada nasabah apabila 

pelayana yang diberikan baik dan memuaskan begitu juga 

sebaliknya  

f. Membuat situasi seolah-olah mengharuskan nasabah 

mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi Pegadaian. 

 

 

Tabel 4.2 

Promosi Produk Tabungan Emas 

No  Promosi  Keterangan 

1 Advertising 

a. Brosur 

b. Billboard / 

baliho 

 

Diletakan di meja costumer service 

Dipasang pada tempat yang strategis 

2 Sales 

promotion 

a. Promosi Dilakukan Di Sekolah-Sekolah 

Yang Ada Di Bandar Lampung 

Diantaranya :  

1. SMK N 8 Kemiling Bandar 

Lampung 

2. MTS N 2 Pahoman 

b. Promosi Yang Dilakukan Di Instansi 

Pendidikan Dan Perguruan Tinggi 

Diantaranya: 

1. Kampus UBL 

2. Kampus Darmajaya  

c. Promosi nya yaitu pemberian buku 

tabungan dan untuk biaya adminitrasi 

tidak ada jadi uang yang disetor langsung 

di tabungkan 



 

3 Publisitas  a. Sering dilakukan pada acara car free day 

b. Bazaar yang di lakukan di Mall Bumi 

Kedaton Bandar Lampung 

c. Acara pengajian salah satu nya 

Komunitas Taklim Ar-Rahman 

Sukarame 

d. Sosialisasi kebeberapa instansi 

pemerintahan seperti Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Bandar Lampung dan 

Kantor POLDA Lampung 

 

4 Personal 

Selling 

a. Kasir  

b. penaksir 

c. satpam  

Sumber : Data Primer (diolah) 2017 

Perkembangan tabungan emas dan peningkatan jumlah 

nasabah pada produk tabungan emas ini tidak terlepas dari strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh PT Pegadaian. Pihak Pegadaian tidak 

menetapkan target kelompok, artinya semua kalangan bisa ikut serta 

dalam pemasaran produk tabungan emas. Semua rencana strategis 

yang telah dibuat programnya tersebut telah berjalan dengan baik dan 

efektif.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis 

maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan 

oleh PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung merupakan strategi terpusat dari PT Pegadaian 

kemudian diturunkan ke kantor cabang baik Syariah maupun 

konvensional. Stretegi pemasaran yang dilakukan PT Pegadaian 



 

meliputi stretegi produk, harga, lokasi, dan promosi atau sering kita 

kenal dengan istilah bauran pemasan. Pada dasarnya di kantor cabang 

tidak bisa mengatur dari segi produk, harga, dan lokasi karena telah 

ditetapkan dari kantor pusat untuk kantor cabang, dalam hal ini kantor 

cabang Pegadaian Syariah hanya bisa mengatur dari strategi promosi, 

untuk melakukan kegiatan promosi kantor cabang memiliki 

keterbatasan dalam hal penentuan periklanan dan sales promotion. 

Kegiatan promosi yang dilakukan pada PT Pegadaian Syariah kantor 

cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung hanya meliputi 

personal selling dan publisitas. Personal selling yang diterapkan PT 

Pegadaian Syariah meliputi pelatihan secara berkala yaitu public 

speaking, pemberian pemahaman tentang produk Pegadaian Syariah. 

Sedangkang kegiatan publisitas dilakuakan dengan cara turun 

langsung ke pasar, pengajian, dan mall.  

Kedepanya untuk meningkatkan jumlah nasabah PT 

pegadaian Syariah, lebih memperhatikan dan mengevaluasi strategi 

bauran pemasaran yang menjadi faktor peningkatkan minat nasabah 

maka tidak hanya terbatas pada promosi.  

 

C. Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabunga Emas PT Pegadaian 

(Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung 

Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam. 



 

Pada dasarnya setiap bisnis dalam memasarkan produknya 

dianggap sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai 

tujuan yaitu meningkatan pendapatan perusahaan. Salah satu usaha yang 

harus dilakukan oleh perusahaan guna meningkatkan jumlah nasabah 

dengan menjalankan strategi pemasaran. Bauran pemasaran adalah salah 

satu alat pemasaran yang tepat dan banyak digunakan oleh perusahaan 

untuk memasarkan produknya. Oleh karena itu PT Pegadaian Kantor 

Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung dalam mencapai tujuan 

utamanya maka harus menggunakan beberapa strategi dalam memasarkan 

produknya guna untuk mempertahankan, mengembangkan serta 

meningkatkan jumlah nasabah. 

Dalam Islam tujuan memasarkan produknya secara Islami adalah 

pengukuran yang berdasarkan pada kebenaran, kejujuran, keiklasan, dan 

saling memberi manfaat satu dengan yang lain. Hal ini dijelaskan dalam 

firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Isra : 35 yang berbunyi: 

                         

    

Artinya: 35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya 

 



 

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa kejujuran dalam kegiatan 

bisnis merupakan hal yang terpenting yang harus diketahui sebagai 

landasan Syariah Islam. Dalam memasarkan produk juga harus 

berdasarkan pada konsep strategi pemasaran yang bersandarkan kepada 

ketuhanan, etis, realistis, dan humanistis.  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan 

bahwa secara garis besar etika bisnis yang dilakukan oleh PT Pegadaian 

Syariah Raden Intan Bandar Lampung dalam pemasaranya sesuai dengan 

prinsip syariah. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh PT Pegadaian 

Syariah Raden Intan Bandar Lampung berlandaskan pada konsep strategi 

pemasaran dalam islam, antara lain: 

1. Ketuhanan (rabbaniyah) 

Menurut penjelasan bapak Angga selaku kasir pada PT 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung 

yang disampaikan kepada penulis, bahwa PT Pegadaian Syariah 

Raden Intan Bandar Lampung dalam menjalankan usahanya memiliki 

karakteristik yang Islami, yaitu tidak hanya melihat dari segi ke 

duniaan saja, tetapi juga kita selalu ingat kepada Allah SWT bahwa 

setiap orang yang menjalankan usahanya sah-sah saja menggunakan 

strategi pemasaran tapi harus ingat peraturan Allah SWT tidak boleh 

diabaikan.
96
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Keterangan bapak Angga menunjukan bahwa theitis atau 

ketuhanan (rabbaniyah) adalah satu keyakinan yang bulat, bahwa 

semua gerak-gerik manusia selalu berada dibawah pengawasan Allah 

SWT. Oleh sebab itu, semua insan harus berperilaku sebaik mungkin, 

tidak berperilaku licik, suka menipu, mencuri milik orang lain suka 

memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan sebagainya. 

Keadaan tersebut sangat diyakini oleh masyarakat muslim khususnya, 

sehingga menjadi pegangan hidup, tidak tergoyahkan. Nilai 

Rabbaniyah tersebut melekat atau menjadi darah daging dalam 

pribadi setiap muslim, sehingga dapat mengerem perbuatan tercela 

dalam dunia bisnis. 

Pegadaian Syariah telah melakukan dengan baik, yaitu dengan 

memasarkan produknya yang selalu jujur, sesuai dengan 

implementasi pemasaran Syariah yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad SAW, Beliau selalu menepati janji, jujur serta 

meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi dengan 

secara adil. Keterbukaan dan kejujuran yang dilakukan oleh 

Pegadaian Syariah dalam melakukan transaksi merupakan hal 

terpenting dalam bisnis yaitu kejujuran. Karena kejujuran merupakan 

puncak moralitas iman dan dan karakteristik yang paling menonjol 

dari orang yang beriman.
97

 

2. Etis (akhlaqiyah)  

                                                             
97

 Angga Randianto, (Kasir PT Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung) 

wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 06 Mei 2017 



 

Yaitu sangat mengedepankan masalah akhlak moral dan etika 

dalam seluruh aspek kegiatan bisnis. Dalam dunia bisnis etis atau 

akhlaqiyah artinya semua prilaku berjalan diatas norma etika yang 

berprilaku umum. Etika adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata 

yang sebenarnya, “the will of god”, tidak bisa dibohongi. Seorang 

penipu yang suka merayu dengan tipu muslihat nya, mengambil harta 

dari orang lain dengan cara yang bathil, pasti hati kecilnya berkata 

lain, tapi karena rayuan setan maka ia tergoda berbuat curang, ini 

artinya sudah melanggar etika, ia tidak menuruti kata hati yang 

sebenarnya. Oleh karena itu, ini menjadi panduan bagi marketer 

Syariah selalu memelihara setiap tutur kata, perilaku dalam 

berhubungan bisnis dengan siapa saja, manager, pegawai, satpam, 

nasabah, ataupun saingannya.  

Pegadaian Syariah telah melakukan pelayanan yang baik 

terhadap nasabah, bersikap baik, ramah, rendah hati, dan tidak 

meninggalkan kewajibanya sebagai seorang muslim yaitu berhenti 

meninggalkan pelayanan pada waktu sholat. Nasabah juga merasakah 

pelayanan yang baik oleh pegawai Pegadaian Syariah. Pegawai 

Pegadaian Syariah dalam melakukan pelayanan selalu bersikap 

rendah hati, sikap melayani merupakan sikap utama bagi seorang 

pemasar, tanpa sikap melayani yang melekat pada kepribadianya, dia 

bukanlah seorang jiwa pemasar. Sikap melayani ini adalah sikap 

sopan, santun, dan rendah hati, dan bersahabat saat berelasi dengan 



 

mitra bisnis. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat 

Allah bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dengan aktifitas 

mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsive terhadap prioritas-

prioritas yang telah ditentukan oleh Allah.
98

 

3. Realistis (Al-waqi’iyyah)  

Yaitu pemasaran Islam bukanlah konsep yang ekslusif , fanatic, 

anti modernitas, dan kaku. Akan tetapi merupakan konsep pemasaran 

yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan Syariah 

Islamiyah yang melandasinya. Realitas atau Al-waqi’iyyah yang 

artinya sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-ada apalagi yang 

menjerumus kepada kebohongan. Semua transaksi yang dilakukam 

harus berdasarkan realita, tidak membeda-bedakan orang, suku. 

Semua tindakan yang dilakukan harus dengan kejujuran. Bahkan 

ajaran Rosulullah SAW. Tentang sifat realistis ini ialah jika anda 

menggadaikan/menjual barang ada cacatnya, maka katakanlah kepada 

calon pembeli/pihak pegadaian, bahwa barang ini sedikit ada cacat. 

Jika pembeli atau pihak gadai masih tetap membeli maka itu lebih 

baik. Tidak boleh anda bersumpah, bahwa bahwa barang tersebut 

betul-betul baik dan sempurna, padahal ada cacatnya. Bahan 

makanan yang basah jangan disimpan di bawah, tapi naikkan ke atas 

agar dapat dilihat oleh pembeli. Demikian mulianya ajaran Rasulullah 
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Saw. sangat realistis, jangan sekali-kali mengelabui orang, ini harus 

diikuti oleh umatnya 

Fleksibelitas/kelonggaran (al-afw) sengaja diberikan oleh Allah 

SWT agar penerapan Syariah senantiasa realistis (al-waqiyah) dan 

dapat mengikuti perkembangan jaman, ini menunjukan luasnya 

kelonggaran (fleksibel) bukanlah kebetulan, melainkan kehendak 

Allah SWT agar Syariah Islam senantiasa abadi dan kekal sehingga 

sesuai bagi setiap jaman dan dalam keadaan apapun.  

Dalam situasi inilah para pemasar Pegadaian harus selalu 

menjalin silahturahmi dengan baik, melakukan kegiatan bisnis 

ditengah-tengah banyaknya persaingan dalam dunia bisnis menuntut 

agar selalu meningkatkan dan mengembangkan produk Pegadaian 

menjadi lembaga intermediasi yang baik. 

4. Humanistis (insaniyah)  

yaitu bersifat humanistis universal artinya Syariah diciptakan 

untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaanya terjaga 

dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewananya dapat terkekang dengan 

panduan Syariah. Ini akan menjadikan manusia yang terkontrol dan 

seimbang (tawazun) bukan manusia yang serakah, menghalalkan 

segala cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Penjelasan bapak Angga mengenai humanistis atau al-

insaniyah yang artinya berperikemanusiaan, hormat menghormati 



 

sesama.
99

 Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih 

baik. Jangan sampai kegiatan pemasaran malah sebaliknya merusak 

tatanan hidup di masyarakat, menjadikan kehidupan bermasyarakat 

terganggu, seperti hidupnya gerombolan hewan, tidak ada aturan dan 

yang kuat yang berkuasa. Juga dari segi pemasar sendiri, jangan 

sampai menjadi manusia serakah, mau menguasai segalanya, 

menindas dan merugikan orang lain. 

 

 

Nilai bisnis dan Manajemen Nabi Muhammad SAW 

Dalam mengelola bisnis ada empat hal yang menjadi key 

success factor (KSF) agar mendapat nilai moral yang tinggi antara 

lain: 

a. Shiddiq (berintegritas)  

Artinya jika seorang memimpin, ia senantiasa memimpin, 

jika senantiasa berprilaku benar, jujur, tahan uji, ikhlas, terjamin 

dan keseimbangan emosional dalam kepemimpinanya. Benar 

dalam mengambil keputusan-keputusan dalam perusahaan yang 

bersifat strategis, jujur dalam setiap perkataan, ikhlas dengan 

apa yang dikerjakanya, dan keseimbangan emosional yaitu 

selalu berfikir positif. 
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Begitu pula PT Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar 

Lampung dalam memasarkan produknya, harus memiliki sifat 

shidiq dan menjiwai seluruh perilakunya dalam melakukan 

kegiatan pemasaran, dalam berhubungan dengan pelanggan, 

dalam transaksi dengan nasabah, dan membuat perjanjian 

dengan mitra bisnis pihak Pegadaian Syariah selalu 

mengedepankan kebenaran informasi yang diberikan dan tidak 

memberikan informasi yang berlebihan tentang produk tabungan 

emas. 

b. Amanah (terpercaya)  

Artinya dapat dipercaya dan kredibel, dan amanah juga bisa 

bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan 

ketentuan. Nilai bisnis dan manajemen bertanggung jawab, 

transparan, tepat waktu dan tanggung jawab. 

Sifat amanah yang ditunjukan oleh Pegadaian Syariah 

Raden Intan Bandar Lampung dapat ditunjukan dengan adanya 

bukti transaksi berupa buku tabungan. Bahwa apabila nasabah 

melakukan transaksi untuk menabung emas dengan uang Rp. 

5000 maka emas yang diperoleh 0,01 gram (keterbukaan dalam 

transaksi tabungan emas) hal ini menunjukan adanya transparan 

dalam transaksi serta PT Pegadaian merupakan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) sehingga aman dan terpecaya. Dalam hal 



 

ini Pegadaian Syariah tidak melakukan penipuan yang dapat 

menimbulkan rasa kekecewaan para nasabah. 

c. Fathanah 

Dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau 

kebijaksanaan. Pemimpin perusahaan yang fathanah artinya 

pemimpin yang bervisi, pemimpin yang cerdas, sadar produk 

dan jasa yang dipasarkan, dan belajar berkelanjutan dalam hal 

ini pihak Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung 

melakukan training kepada pegawai secara berkala. 

d. Tabligh  

Artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang 

memiliki sifat tabligh, akan menyampaikanya dengan benar 

(berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bi al-hikmah). 

Dalam menjalankan bisnis harus kerja tim, cepat tanggap, 

deskripsi tugas dan pekerjaan, dan mengkoordinasi semua 

kegiatan yang akan dilakukan. 

Seorang marketing harus menyampaikan keunggulan 

produknya dengan jujur dan tidak harus berbohong dan tidak 

menipu pelanggan, dan harus menjadi komunikator yang baik 

dan bisa berbicara dengan benar. Dalam sifat tabliqh Pegadaian 

Syariah selalu menyampaikan keunggulan produk tabungan 

emas dengan baik dan benar dan juga bisa menjawab pertanyaan 

calon nasabah jika bertanya kepadanya. Pemberian edukasi 



 

kepada nasabah oleh Pegadaian Syariah tidak hanya dilakukan 

oleh bagian pemasaran melainkan tugas seluruh karyawanya 

dari manager sampai satpam. 

1) Front liner dilakukan oleh costumer service dan teller 

nasabah dapat melakukan transaksi, mengajukan keluhan 

dan juga pertanyaan yang akhirnya dapat mengedukasi 

nasabah. Bahkan peran security Pegadaian Syariah sudah 

ditingkatkan dari sekedar hanya mengamankan menjadi 

memberikan service (tidak hanya sekedar senyum ketika 

membukakan pintu kepada nasabah) seperti memberikan 

cara mengisi form yang ada, dan mampu memberikan 

penjelasan mengenai produk dan layanan. 

2) Pameran dalam setiap kesempatan, pameran produk 

lembaga keuangan baik bank maupun non bank, menjadi 

kesempatan yang baik bagi Pegadaian Syariah Raden 

Intan Bandar Lampung untuk memberikan pemahaman 

yang lebih baik lagi kepada nasabah untuk mendapatkan 

informasi yang lebih mendetail mengenai produk dan 

layanan jasa pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar 

Lampung. 

Dengan melihat uraian dan penjelasan diatas, penulis 

menganggap PT Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar 

Lampung sudah menerapkan nilai-nilai tersebut. Bagian 



 

marketing PT Pegadaian telah berlaku jujur dan terbuka dalam 

menyampaikan produk tabungan emas PT Pegadaian baik 

konvensional maupun Syariah. Karyawan yang mengerti dan 

handal baik dari penyampaian hingga pelayanan pun dalam 

melayani nasabah sangat sopan, ramah dan santun, seperti 

senyum, mengucapkan salam, dan tutur kata yang baik dan 

lemah lembut, cara berpakaian yang rapi dan sopan, keadaan 

tempat yang rapi dan nyaman. Menurut penulis hal tersebut 

sangat sangat berpengaruh untuk menarik hati calon nasabah. 

Karena pelayanan yang unggul (service excellene) juga akan 

membuat pelanggan loyal. 

  



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Strategi Pemasaran 

Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap 

Peningkatan Jumlah Nasabah” adalah sebagai berikut; 

1. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam 

meningkatkan jumlah nasabah adalah dengan menggunakan konsep 

bauran pemasaran yaitu strategi produk, strategi harga, strategi 

tempat, strategi promosi. Strategi pemasaran pada produk ditunjukan 

dengan adanya inovasi dari produk MULIA yang sudah ada pada 

Pegadaian yaitu produk tabungan emas. Dengan harga yang murah 

dan terjangkau. Strategi tempat dilakukan dengan memilih lokasi 

yang mudah dijangkau yaitu terletak dipusat kota, dan strategi 

promosi yang dilakukan adalah periklanan, sales promotion, 

Publisitas, dan personal selling. 

2. Strategi pemasaran yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Raden 

Intan Bandar Lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah dalam 

perspektif Ekonomi Islam, sudah sesuai dengan prinsip Syariah dan 

tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam, dan dalam 

pemasaranya Pegadaian Syariah menggunakan bauran pemasaran 



 

(marketing mix) 4P. Produk (product) dapat berupa barang, jasa yang 

diciptakan oleh seorang pemasar/pembisnis yang akan dipasarkan. 

Menciptakan produk yang halal dan dibutuhkan oleh masyarakat, 

keunggulan serta kualitas produk menjadi sesuatu yang penting 

untuk diperhatikan oleh pembisnis. Harga (price) suatu produk 

menjadi perhatian yang serius untuk dikelola, pemberian harga yang 

pantas dan harga yang dapat bersaing dengan produk-produk pesaing 

terhindar dari unsur riba. Agar produk tabungan emas dapat diterima 

oleh semua kalangan masyarakat PT Pegadaian Syariah melakukan 

strategi promosi (promotion) yang baik, tidak berbohong dan menipu 

calon pembeli atau nasabah, dan untuk lokasi (place) usaha dapat 

dicapai dengan mudah oleh masyarakat. 

B. Saran 

1. Untuk kedepannya Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung 

mempunyai petugas yang disebut cash collector yaitu karyawan yang 

bertugas mengambil atau mengumpulkan cicilan/angsuran dari 

masyarakat secara langsung, terutama bagi nasabah yang ada dipasar atau 

sering kita sebut jemput bola. 

2. Untuk Pegadaian Syariah Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung 

untuk lebih memperjelas margin yang ditentukan, karena murabahah 

adalah akad jual beli yang diketahui harga pokok dan margin keuntungan.  



 

3. Kepada Universitas Islam Negeri Lampung Khususnya Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam agar melakukan worskshop tentang lembaga keuangan 

bank maupun non bank.  
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