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ABSTRAK 

 

 

Pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu 

inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai 

dengan akad serta prinsip-prinsip syariah dan muamalah dalam Islam. Situasi 

pandemi Covid-19 seperti saat ini, sektor perbankan syariah cukup banyak 

tantangan, perlu disadari tantangan di tengah tekanan masa pandemi Covid-19 

yang masih berlangsung, perbankan syariah agar terus waspada dan 

mengaharuskan mencari strategi, inovasi baru supaya dapat bertahan menghadapi 

situasi yang penuh ketidakpastian yaitu dengan cara penerapan Sharia Marketing 

Strategy dan Sharia Marketing Value dengan baik dan benar. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Secara garis 

besar rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh Sharia 

Marketing Strategy (X1) dan Sharia Marketing Value (X2) terhadap Keputusan 

Menjadi Nasabah (Y) dengan variabel minat (Z) sebagai variabel intervening.  

Penelitian ini untuk menguji pengaruh Variabel X (Sharia Marketing Strategy 

Dan Sharia Marketing Value) terhadap Y (Keputusan Menjadi Nasabah Pada 

Lembaga Keuangan Sariah Di Era Pandemi Covid-19) dengan variabel Z sebagai 

intervening (minat nasabah). Sedangkan untuk menganalisis pengaruh masing-

masing variabel menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa: Diterapkannya Sharia marketing strategy dan sharia marketing value 

yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan 

syariah, maka upaya tersebut dapat mempengaruhi minat nasabah untuk 

memutuskan menjadi bagian pada lembaga keuangan syariah tersebut. Sharia 

marketing strategy dan sharia marketing value berpengaruh terhadap Keputusan 

Menjadi Nasabah di lembaga keuangan syariah Kota Metro. Minat nasabah 

semakin meningkat setelah lembaga keuangan syariah Kota Metro yang dalam hal 

ini diwakili oleh BMT Artha Buana Metro yang telah menerapkan Sharia 

marketing strategy dan sharia marketing value dengan baik sehingganya 

mempengaruhi keputusan nasabah untuk menjadi nasabah di lembaga keuangan 

tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu 

inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai 

dengan akad serta prinsip-prinsip syariah dan muamalah dalam Islam.
1
 

Paradigma pemasaran syariah, yaitu Sharia Marketing Strategy Dan Sharia 

Marketing Value. Sedangkan dalam perspektif Islam, semua kegiatan 

perbisnisan dalam Islam diperlukan taat pada dua prinsip, yakni empati 

mensyukuri rahmat dan ciptakan Allah SWT dan ketaaatan pada aturan atau 

tatanan moral yang telah ditetapkan 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. Seperti pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 188 : 

                                   

                    

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”
2
 

 

                                                 
1
 Maisarah Leli, “Strategi Pemasaran dalam Perspektif Islam”, dalam Jurnal At-Tasyri’y, 

Vol. 2, No. 1, 2019,  hlm. 34 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Qorima, 2010), hlm. 

32 

 



2 

 

Kata al-bathil merupakan derivasi dari kata al-buthlaan yang berarti 

curang atau merugikan. Menurut M. Quraish Shihab makna batil dalam ayat 

ini adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta 

tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan 

yang berinteraksi.
3
  Rasulullah saw. Bersabda: 

اُل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم ِاَلَّ ِبِطْيِب  لُّ ما َيِا ن اْفٍس ِمْنُه )رواه امحد والدارقطين والبيهقي َلا
 وصححه احلافظ واَللباين(

Artinya: “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan 

darinya". (Riwayat Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan 

dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al 

Albany).
4
 

 

Sehingga menghemat biaya dalam mencapai keuntungan besar adalah 

suatu cara yang dibenarkan, karena berupa efisiensi. Sementara Islam tidak 

melarang efisiensi/penghematan. Yang dilarang Islam adalah kikir dan 

pemborosan. Cara-cara yang benar itu dirumuskan menurut wahyu sekaligus 

pengalaman manusia dalam kehidupan ekonominya. Untuk mengetahui cara-

cara yang benar, pertama-tama kita mesti tahu cara-cara yang salah/bathil. Di 

dalam Al-Qur’an, dijelaskan bahwa cara yang batil/curang dalam memakan 

harta orang lain.
5
 

Termasuk dalam hal itu adalah memakan harta orang lain dengan cara 

pemaksaan, pencurian, pengkhianatan pada suatu titipan atau pinjaman atau 

semacamnya, dan juga termasuk dalam hal itu adalah mengambilnya dengan 

cara barter yaitu dengan barter yang diharamkan, seperti akad-akad riba, 

                                                 
3
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol. 1, hlm. 497 
4
 Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa 29 dan at-Taubah 34”, 

dalam Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2, 2018, hlm. 253-254 
5
 Syafrudin Arif Marah Manunggal, “Etika Islam Dalam Manajemen Keuangan”, dalam 

Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol. 9, No. 2, Desember 2011, hlm. 177 
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perjudian secara keseluruhan; semua itu adalah cara memakan harta orang lain 

dengan batil, karena bukan dalam bentuk pertukaran imbalan yang 

dibolehkan. 

Allah menyandarkan harta orang itu kepada mereka, karena sepatutnya 

seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya 

sendiri, ia menghormati hartanya sebagaimana hartanya dihormati, dan karena 

tindakannya memakan harta orang lain membuat orang lain akan berani 

memakan hartanya saat ia mampu. Dan karena tindakannya memakan harta itu 

ada dua macam: Pertama, dengan hak; dan Kedua, dengan batil; dan hal yang 

diharamkan dari kedua macam itu adalah ketika ia memakan harta orang lain 

dengan cara yang batil, maka Allah membatasinya dengan hal tersebut.
6
 

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Nurudin, menjelaskan bahwa sharia 

marketing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas anggota. 

Sharia marketing merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam loyalitas 

anggota. Semakin baik sharia marketing yang dilakukan maka akan semakin 

menunjukkan sikap loyal anggota terhadap lembaga keuangan syariah. Ini 

ditunjukkan dengan jawaban responden pada masing-masing pernyataan 

dengan mayoritas setuju dan sangat setuju meskipun ada beberapa item 

pernyataan yang dijawab ragu-ragu dan tidak setuju. Keempat dimensi dalam 

sharia marketing yang terdiri dari produk, tempat, harga dan promosi 

memiliki pengaruh terhadap loyalitas anggota. Angota menyatakan produknya 

halal, berkualitas, bermanfaat dan tidak ada unsur penipuan. Untuk harga, 

seperti bagi hasil dan biaya-biaya adalah kesepakatan antara kedua belah 

                                                 
6
 Andri Nirwana AN, “Legislasi Kebatilan Tafsir ayat 188 Surat Al-Baqarah”, dalam 

Majalah Tabligh  Edisi No. 11/XVIII November 2020, hlm. 42 
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pihak yaitu antara anggota dan lembaga. Sedangkan untuk tempat, anggota 

menyatakan tempatnya strategis.
7
  

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustam, yang 

menjelaskan bahwa Sharia marketing bisa dijadikan salah satu instrumen 

dalam menghadapi praktik pemasaran tidak menjunjung tinggi nilai-nilai 

moralitas serta hak dan kewajiban pembeli, merugikan konsumen, sehingga 

terjadi perubahan persepsi masyarakat yang menginginkan kondisi pasar yang 

jauh dari praktik kebohongan dan kecurangan yang sering dilakukan penjual 

atau pembisnis saat ini. Dalam sharia marketing seluruh proses, baik proses 

penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value), tidak 

boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip 

muamalah yang Islami.
8
 

Pemasaran syariah yang diterapkan dengan baik akan berdampak pada 

peningkatan minat nasabah sehingga berakibat kepuasan nasabah juga 

semakin meningkat, namun hal sebaliknya juga dapat terjadi apabila 

pemasaran syariah yang diterapkan tidak berjalan dengan baik, maka minat 

nasabah juga akan menurun kemudian akan disusul dengan tingkat kepuasan 

nasabah yang juga ikut menurun. 

Ditengah krisis ekonomi yang melanda di Indonesia dan bahkan seluruh 

dunia akibat pandemi Covid-19 serta ketatnya persaingan lembaga syariah 

saat ini, salah satunya adalah koperasi syariah tetap berusaha dalam 

                                                 
7
 Nurudin, “Pengaruh Sharia Marketing terhadap Loyalitas Anggota KSPPS BMT 

Walisongo Semarang”, dalam Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 8 No. 1, 

2017, hlm. 38-39 
8
 Rustam, “Sharia Marketing: Aktivitas Strategis Untuk Tujuan Kesejahteraan Materi 

Dan Spritual”, dalam JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Volume 2, Nomor 2, Juli-

Desember 2017, hlm. 219-220 
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mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui perhatian para anggota dan 

selalu memberikan pelayanan yang prima kepada anggota, pemasaran 

(marketing) menjadi salah satu cara yang digunakan untuk menarik anggota 

melalui pemasaran dapat merencanakan, menentukan harga dan juga promosi 

barang atau produk dengan menggunakan sistem keseluruhan dari kegiatan 

pemasaran.   

Pandemi covid-19 saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga 

menimbulakan berbagai dampak termasuk sektor ekonomi. Dari dampak 

pademik ini penurunan permintaan produk-produk syariah dan terhambatnya 

produksi syariah karena bahan baku berasal dari negara luar, dampak pademik 

ini mempengaruhi ini terhambatnya realisasi penanaman modal. Tidak 

terkecuali, investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis-bisnis 

syariah. Peningkatan risiko lembaga-lembaga keuangan syariah dari tantangan 

ini strategi ekonomi dan bisnis syariah bisa mengatasi dampak pademik 

Covid-19 ini diharapkan para pelaku ekonomi dan bisnis syariah menunjukkan 

empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan. pelaku bisnis 

syariah menyusun strategi usaha yang lebih menguntungkan. Pelaku bisnis 

syariah memanfaatkan dan mendukung program stimulus dari pemerintah. 

perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi 

kembali target pertumbuhan, penerapan teknologi digital transaksi dalam satu 

solusi.
9
 

Faktanya terdapat beberapa lembaga keuangan syariah yang mengalami 

kepailitan sehingga mengakibatkan lembaga keuangan tersebut tutup, 

                                                 
9
 Yenti Sumarni, “Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis”, dalam Al-Intaj: 

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 2, September 2020, hlm. 46 
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disebabkan oleh: pertama, kurang baiknya manajemen pengelolaan keuangan, 

kedua, dampak krisis ekonomi akibat covid-19, ketiga, menjamurnya praktek 

korupsi yang dilakukan pimpinan maupun karyawan, keempat, banyaknya 

lembaga keuangan yang tutup sehingga membuat kepercayaan anggota 

berkurang.
 
 

Situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, sektor perbankan syariah 

cukup banyak tantangan, perlu disadari tantangan di tengah tekanan masa 

pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perbankan syariah agar terus 

waspada dan mengaharuskan mencari strategi, inovasi baru supaya dapat 

bertahan menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, mengingat kondisi 

ekonomi dan stabilitas sistem keuangan berubah cepat di masa pandemi 

Covid-19. Di tengah kondisi ekonomi terserang pandemi Covid-19, semua 

bisnis mengalami perlambatan, tidak terkecuali industri perbankan syariah. 

Sebagai lembaga intermediasi, denyut bisnis bank sangat bergantung pada 

perputaran roda ekonomi, yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat. 

Sehingga ketika masyarakat 'dipaksa' tinggal di rumah maka bank juga 

terpaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan.
10

 

Saat ini seluruh masyarakat Indonesia tengah menghadapi pandemi 

Covid-19 tidak terkecuali di Provinsi Lampung khususnya Kota Metro. 

Seluruh aktivitas ekonomi mengalami penurunan baik dibidang perdagangan 

barang maupun jasa, tidak terkecuali yang dihadapi oleh lembaga keuangan 

syariah. Tidak dipungkiri bahwa lembaga keuangan syariah juga mengalami 

penurunan pendapatan baik dalam hal pembiayaan maupun simpanan.  

                                                 
10

 Hani Tahliani, “Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-

19”, dalam Jurnal Madani Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020, hlm. 101 
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Berdasarkan data yang terdapat di Dinas Koperasi, UMKM dan 

Perindustrian Kota Metro terdapat beberapa lembaga keuangan syariah 

khususnya BMT di Kota Metro, yaitu BMT Fajar Metro, BMT Adzkiya 

Metro, BMT Assyafi’iyah Metro, BMT Al-Furqan Amanah Umat, BMT L-

Risma Metro, BMT Al-Hikmah Metro, BMT Artha Buana Metro, BMT 

Ata’awaun STAIN Metro, BMT Safana Syariah Metro, BMT Mentari Metro, 

BMT AKU Metro, BMT Arsyada Metro, BMT Cahaya Umayyah Metro dan 

BMT Bina Umat Madani Metro.
11

 Penelitian ini dilakukan di Kota Metro 

selain dikarenakan banyaknya lembaga keuangan syariah yang aktif di Kota 

Metro, jangkauan wilayah yang dapat dikatakan tidak terlalu lebar dapat 

memudahkan penulis untuk melakukan penelitian, selain itu alasan penulis 

juga berasal di Kota Metro sehingga lebih mengenal kondisi tempat penelitian. 

Adapun penelitian ini akan difokuskan pada lembaga keuangan syariah 

yang ada di Kota Metro yang notabene menerapkan prinsip marketing syariah 

dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu BMT Artha Buana Metro. 

Lembaga keuangan tersebut peneliti pilih sebagai subjek penelitian disamping 

menjalankan prinsip pemasaran syariah yang terdiri dari Sharia Marketing 

Stategy Dan Sharia Marketing Value, juga sama-sama berada di Kota Metro, 

sehingga anggota atau nasabah yang menjadi subjek penelitiannya memiliki 

kondisi sosial ekonomi yang sama, serta mengalami kondisi krisis akibat 

pandemi covid-19 yang sama. 

Namun berbeda dengan BMT Artha Buana Metro yang masih bertahan 

ditengah permasalahan pandemi covid-19 dan ketatnya persaingan lembaga 

                                                 
11

 Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, “Data”, dalam 

https://koperin.metrokota.go.id/data/, diakses pada 1 Desember 2021 
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syariah saat ini. BMT Artha Buana Metro merupakan lembaga keuangan 

syariah yang berada di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota 

Metro. Berdasarkan data yang diperoleh BMT Artha Buana Metro mengalami 

peningkatan nasabah selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 

2020, baik nasabah pembiayaan ataupun nasabah simpanan. Adapun hasil data 

prasurvey tentang jumlah nasabah pada produk pembiayaan dan simpanan 

yang ada di BMT Artha Buana Metro selama tiga tahun terakhir dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Data Prasurvey Nasabah di BMT Artha Buana Metro 

Tahun 2013-2021 

 

No. Tahun Jumlah Anggota 

1. 2013 1.753 

2. 2014 4.193 

3. 2015 5.862 

4. 2016 7.411 

5. 2017 8.786 

6. 2018 9.171 

7. 2019 11.208 

8. 2020 12.224 

9. 2021 14.118 

 

Berdasarkan data tersebut di atas, untuk lebih jelasnya maka peneliti 

akan menguraikan dalam bentuk diagram tentang data jumlah nasabah yang 

dari nasabah pembiayaan dan simpanan yang ada di BMT Artha Buana Metro, 

yaitu sebagai berikut: 
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Diagram 1 

Jumlah Nasabah BMT Artha Buana Metro  

Tahun 2013-2021 

 

 
 

Diagram 2 

Jumlah Aset BMT Artha Buana Metro  

Tahun 2013-2021 

 

 

Berdasarkan tabel dan diagram tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

terjadi peningkatan jumlah nasabah dan aset dari tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2021, ini artinya bahwa BMT Artha Buana Metro dapat bertahan 

ditengah pandemi Covid-19.  
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Hal tersebut di atas dapat diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Beny Muhari dan Budi Trianto, yang menjelaskan bahwa sharia 

marketing strategy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Riau Pekanbaru. Hal ini 

dapat diketahui dengan melihat uji validitas dan reliabilitas instrument terlebih 

dahulu, dari hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa masing-masing item 

pertanyaanr hitung >r tabel sebesar 0,2319 dan bernilai positif, artinya butir 

pertanyan dalm kuesioner penelitian ini dinyatakan valid sehingga akan 

memberikan hasil yang signifikan terhadap hasil perhitungan pengaruh pada 

variabel.
12

 

Jurnal penelitian oleh Putri Dwi Cahyani & Restu Frida Utami yang 

berjudul “Implementation of Sharia Value and Marketing on Customer 

Satisfaction in Local Sharia Development Bank of Jateng”, Ada empat item 

dalam Sharia Marketing Value yang menjadi pedoman bagi pemasar syariah, 

yaitu Rabbaniyyah (Teistik), Akhlaqiyyah (Etika), Al-Waqi'iyyah (Realistik) 

dan Insaniyyah (Humanisme). Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh 

nilai beta teistik sebesar 0,399, etis sebesar 0,498, realistis sebesar 0,561, dan 

humanis sebesar 0,262 terhadap kepuasan pelanggan. Variabel yang sangat 

dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah variabel realistik. 

Pengujian hipotesis diketahui bahwa teistik, etis, realistis dan humanis 

berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah.
13

 

                                                 
12

 Beny Muhari & Budi Trianto, “Pengaruh Marketing Syariah Terhadap Peningkatan 

Jumlah Nasabah Bank Mandiri Syariah KCP Jalan Riau Pekanbaru”, dalam Jurnal Al-Amwal Vol. 

5, No. 2, Desember 2016  hlm. 75 
13

 Putri Dwi Cahyani & Restu Frida Utami, “Implementation of Sharia Value and 

Marketing on Customer Satisfaction in Local Sharia Development Bank of Jateng”, dalam Ijibec: 

International Journal of Islamic Business and Economics, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 137 
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Jurnal penelitian Lili Adi Wibowo dan Bambang Widjajanta, “Pengaruh 

Implementasi Strategi Marketing Syariah Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Cihampelas Bandung”, 

menyebutkan bahwa setelah menyusun strategi, harus menyusun taktik untuk 

memenangkan market share yang disebut sharia marketing tactic. Pertama-

tama, setelah mempunyai positioning yang jelas di benak masyarakat, 

perusahaan harus membedakan diri dari perusahaan lain yang sejenis. Untuk 

itu diperlukan differensiasi sebagai core tactic dalam segi content (apa yang 

ditawarkan), context (bagaimana menawarkannya) dan infrastruktur (yang 

mencakup karyawan, fasilitas dan teknologi. Kemudian menerapkan 

differensiasi secara kreatif pada marketing mix (product, price, place, 

promotion). Karena itu marketing mix disebut sebagai creation tactic. 

Berdasarkan penelitian tersebut sharia marketing tactic dapat mempengaruhi 

keputusan nasabah untuk menjadi nasabah di perusahaan tersebut.
14

 

Sejauh ini kajian pemasaran Islam masih bergantung pada konsep 

pemasaran konvensional. Peran agama Islam dalam perumusan konsep dan 

strategi pemasaran Islam hanya sebatas alat pemasaran. Metodologi yang 

banyak dipakai oleh para akademisi ekonomi Islam dalam merumuskan 

konsep pemasaran Islam adalah integrasi ajaran Islam dengan konsep 

pemasaran konvensional. Oleh karena itu, peluang untuk mengkaji pemasaran 

Islam sangat terbuka luas karena menurut penulis, secara konsep masih bisa 

                                                 
14

 Lili Adi Wibowo dan Bambang Widjajanta, “Pengaruh Implementasi Strategi 

Marketing Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menabung pada Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Cihampelas Bandung”, dalam Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol. 6, No. 1, Maret 

2015, hlm. 58 
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dirumuskan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan lainnya. Hal ini 

penting dilakukan untuk menghadapi fakta dinamisnya perilaku pasar.
15

 

Berdasarkan data, fakta, penelitian terdahulu serta teori yang 

menyatakan bahwa pemasaran syariah yang terdiri dari Sharia Marketing 

Strategy dan Sharia Marketing Value, dapat menjadi strategi yang sangat jitu 

untuk meningkatkan jumlah nasabah apabila penerapannya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Namun kenyataannya BMT Artha Buana Metro 

mengalami perbedaan dalam hal peningkatan jumlah nasabah di masa 

pandemi covid-19 khususnya pada nasabah simpanan BMT Artha Buana 

Metro tetap mengalami kenaikan. Walaupun terjadi peningkatan jumlah 

nasabah, tidak dapat dipungkiri bahwa nominal pembiayaan dan simpanan 

pada masa pandemi covid-19 berkurang dibandingkan pada masa sebelum 

pandemi covid-19. BMT Artha Buana Metro tetap berusaha dalam 

mempertahankan kinerjanya di masyarakat melalui perhatian para anggota dan 

selalu memberikan pelayanan yang prima kepada anggota, pemasaran 

(marketing) menjadi salah satu cara yang digunakan untuk menarik anggota 

melalui pemasaran dapat merencanakan, menentukan harga dan juga promosi 

produk dengan menggunakan sistem keseluruhan dari kegiatan pemasaran.  

Berdasarkan data lapangan dan jurnal penelitian sebagai pendukung 

penelitian ini, peneliti belum menemukan hasil penelitian yang fokus 

membahas tentang sharia marketing strategy dan sharia marketing value 

sebagai variabel utama penelitian, oleh sebab itu peneliti akan membahas 

tentang “Pengaruh Sharia Marketing Strategy Dan Sharia Marketing Value 

                                                 
15

 Muhammad Anwar Fathoni, “Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Hukum Islam”, 

dalam Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 No.1 Tahun 2018, hlm. 143-144 
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Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Dengan Minat Sebagai Variabel 

Intervening Pada Lembaga Keuangan Sariah Di Era Pandemi Covid-19”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Kurang baiknya manajemen pengelolaan keuangan. 

2. Banyaknya lembaga keuangan yang tutup sehingga membuat kepercayaan 

anggota berkurang. 

3. Pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian masyarakat. 

4. Kekhawatiran nasabah dalam menitipkan dananya di lembaga keuangan 

syariah akibat krisis ekonomi di masa pandemi covid-19. 

5. Kepercayaan anggota terhadap Lembaga Keuangan Syariah menjadi 

menurun. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah dalam 

penelitian ini akan membatasi sasaran dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan di BMT Artha Buana Metro  

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sharia Marketing 

Strategy Dan Sharia Marketing Value 

3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan menjadi nasabah 

pada lembaga keuangan sariah di era pandemi covid-19. 

4. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah minat nasabah. 
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D. Perumusan Masalah 

Penelitian yang akan dilakukan memiliki rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Sharia Marketing Strategy (X1) terhadap Minat 

Nasabah (Z)? 

2. Bagaimana pengaruh Sharia Marketing Value (X2) terhadap Minat 

Nasabah (Z)? 

3. Bagaimana pengaruh Sharia Marketing Strategy (X1), Sharia Marketing 

Value (X2) terhadap Minat Nasabah (Z)? 

4. Bagaimana pengaruh Sharia Marketing Strategy (X1) terhadap Keputusan 

Menjadi Nasabah (Y)? 

5. Bagaimana pengaruh Sharia Marketing Value (X2) terhadap Keputusan 

Menjadi Nasabah (Y)? 

6. Bagaimana pengaruh Sharia Marketing Strategy (X1) dan Sharia 

Marketing Value (X2) terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Y) dengan 

variabel minat (Z) sebagai variabel intervening? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Sharia Marketing Strategy (X1) terhadap 

Minat Nasabah (Z). 

2. Untuk menganalisis pengaruh Sharia Marketing Value (X2) terhadap 

Minat Nasabah (Z). 
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3. Untuk menganalisis pengaruh Sharia Marketing Strategy (X1), Sharia 

Marketing Value (X2) dan Minat Nasabah (Z) terhadap Keputusan Menjadi 

Nasabah (Y). 

4. Untuk menganalisis pengaruh Sharia Marketing Strategy (X1) terhadap 

Keputusan Menjadi Nasabah (Y). 

5. Untuk menganalisis pengaruh Sharia Marketing Value (X2) terhadap 

Keputusan Menjadi Nasabah (Y). 

6. Untuk menganalisis pengaruh Sharia Marketing Strategy (X1) dan Sharia 

Marketing Value (X2) terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Y) dengan 

variabel minat (Z) sebagai variabel intervening. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai ekonomi Islam terutama tentang 

strategi dalam meningkatkan keputusan menjadi nasabah pada lembaga 

keuangan syariah di era pandemi Covid-19. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para praktisi lembaga 

keuangan syariah, dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerjanya 

dalam mensosialisasikan lembaga keuangan syariah kepada 

masyarakat.  

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi 

yang akurat dan saran bagi Lembaga Keuangan, serta selesainya 
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penelitian ini sebagai salah satu syarat guna diseminarkan pada 

program studi magister ekonomi syariah pasca sarjana UIN Raden 

Intan Lampung.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Teori Sharia Marketing Strategy 

Sharia marketing strategy merupakan “strategi bisnis, yang harus 

memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh 

proses, menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai dari seorang produsen, 

atau satu perusahaan, atau perorangan, yang sesuai dengan ajaran Islam”.
1
  

Istilah taktik dan strategi biasanya berkaitan sangat erat dengan cara 

untuk mencapai kemenangan. Taktik dan strategi bahkan digunakan dalam 

bidang manajemen pemasaran dengan tujuan mendapatkan pendapatan 

serta keuntungan bagi suatu perusahaan. Strategi adalah kombinasi hal-hal 

yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan dibatasi oleh waktu 

serta sumber daya. Adapun taktik yaitu metode, langkah, ataupun alat 

yang diterapkan untuk mendapat hasil terukur dalam menjalankan 

strategi.
2
 

Taktik dan Strategi adalah dua kata yang sekarang sering terdengar. 

Mereka dulunya istilah militer, tetapi sekarang umum diterapkan dalam 

bisnis, olahraga, dan bahkan permainan. Meskipun kedua istilah tersebut 

saling terkait, keduanya tidak berarti sama. Mereka menyimpulkan dua hal 

yang sangat berbeda. 

                                                 
1
 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 

2014), Cet. Ke-2, hlm. 343 
2
 Dian Sari Annisa Rahmawati, “The Implementation Of Syariah Marketing In Improving 

The Quality Of Kpr Syariah Griya Ib Hasanah Product (A Study Case At BNI Syariah Cabang 

Yogyakarta)”, dalam  Research Repository, 2018, hlm. 9 
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Taktik merupakan aktivitas menggunakan berbagai tehnik promosi, 

pengabdian kepada masyarakat dalam mengusahakan penguasaan atau 

“how to penetrate a market” (Bagaimana menembus pasar). Taktik 

menyangkut tehnik yang dapat digunakan untuk merekrut calon 

pelanggan.
3
 

Taktik, memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. Mereka fokus pada 

upaya untuk mencapai dari satu tugas ke tugas; tujuan utama mereka untuk 

menyelesaikan tujuan langsung, bukan tujuan akhir. Dapat dikatakan 

bahwa taktik adalah seperangkat strategi yang lebih kecil, atau bahwa 

strategi adalah kombinasi dari semua taktik secara bersamaan. 

Taktik merupakan aktivitas menggunakan berbagai teknik promosi, 

pengabdian kepada masyarakat. Sharia Marketing Tactic terdiri dari : 

a. Differ Yourself With A Good Pacpage of Content and Context 

(Differentiation) 

Diferensiasi produk adalah penciptaan suatu produk atau citra 

produk yang cukup berbeda dengan produk-produk yang telah beredar 

dengan maksud untuk menarik konsumen. Diferensiasi adalah 

tindakan merancang seperangkat perbedaan yang bermakna dalam 

tawaran perusahaan. 

b. Be Honest With Your 7Ps (Marketing Mix) 

Marketing Mix adalah sebuah kombinasi dari empat variabel 

yang terdiri dari produk, place, price, promotion. Yang merupakan inti 

dari pemasaran perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan 

                                                 
3
 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, hlm. 353 
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seefektif mungkin. Marketing mix dikenal dengan 4P dengan 

elemennya yaitu product (produk), price (harta), place (tempat), dan 

promotion (promomsi). Sedangkan untuk perusahaan jasa menjadi 7p 

dengan tambahan procces (proses), people (orang), dan physical 

evidence (bukti fisik). 

c. Practice A Relationship –based Selling (Selling) 

Selling adalah penyerahan barang atau jasa dari penjual kepada 

pembeli dengan harga yang disepakati atas dasar sukarela. 

Pengertiansecara luas bahwa selling adalah memaksimalkan kegiatan 

penjualan sehingga dapat menciptakan situasi yang win solution bagi 

penjual dan pembeli.
4
 

Dengan demikian, untuk meningkatkan minat nasabah pada Bank 

Syariah sangat memerlukan strategi dalam memasarkan produk dan 

jasanya. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai 

tujuan dari sebuah perusahaan.  Dengan strategi pemasaran yang baik dan 

sesuai dengan target pasar tentu saja sangat membantu memperlancar 

dalam menjual produk-produknya. Semakin banyak produk terjual ke 

pasar akan memberikan kontribusi pada peningkatan penerimaan 

perusahaan, dan pada akhirnya dapat berpengaruh langsung pada 

pencapaian target keuntungan yang semakin meningkat pula.
5
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurzati Ikramina, 

dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian menyatakan variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah mengambil 

pembiayaan adalah variabel produk, promosi, harga, dan etis. Sedangkan 

variabel tempat/saluran distribusi, ketuhanan, realistis, dan humanistis 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah mengambil 

pembiayaan. Secara simultan variabel-variabel tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah mengambil pembiayaan. 

Diharapkan lembaga keuangan syariah terus menyalurkan produk-produk 

yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan nasabah, meningkatkan kegiatan 

promosi, dan memberikan porsi bagi hasil yang adil, serta tetap menjaga 

dan meningkatkan tata krama, nilai moral, dan pelayanan kepada nasabah.
6
 

Karakteristik dari sharia marketing ini terdiri atas beberapa unsur 

yaitu : 

a. Theistis (Rabbaniyah) 

Merupakan unsur sharia marketing yang tidak dimiliki oleh 

pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang 

religius.
7
 Hal ini tercipta dari suatu keyakinan yang bulat bahwa semua 

gerak gerik manusia selalu berada dibawah pengawasan Allah. Oleh 

sebab itu semua insan harus berperilaku sebaik mungkin, tidak 

berperilaku licik, suka menipu, mencuri milik orang lain dan 
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sebagainya. Nilai rabbaniyah ini melekat atau menjadi darah daging 

dalam pribadi setiap muslim, sehingga dapat mengerem perbuatan-

perbuatan tercela dalam dunia bisnis.
8
  

b. Etis (Akhlaqiah) 

Sharia marketing sangat mengedepankan masalah akhlak 

(moral, etika) dalam seluruh aspek kehidupannya,
9
 artinya bahwa 

semua perilaku berjalan di atas norma etika yang berlaku umum. Etika 

adalah kata hati dan kata hati ini adalah kata sebenarnya, the will of 

God, tidak bisa dibohongi. Oleh sebab itu, hal ini menjadi panduan 

para marketer syariah selalu memelihara setiap tutur kata, perilaku 

dalam berhubungan bisnis dengan siapa saja, konsumen, penyalur, 

toko, pemasok ataupun saingannya.
10

  

c. Realistis (Al-Waqiiyyah) 

Artinya sesuai dengan kenyataan, jangan mengada-ada apalagi 

yang menjerumuskan kepada kebohongan. Semua transaksi yang 

dilakukan harus berlandaskan pada realita, tidak membeda-bedakan 

orang, suku, warna kulit. Semua tindakan penuh dengan kejujuran. 

Bahkan ajaran Rosulullah tentang sifat realistis ini ialah jika anda 

menjual barang ada cacatnya, maka katakanlah pada calon pembeli, 

bahwa barang itu ada sedikit cacat. Jika pembeli setelah diberitahu 

masih tetap ingin memiliki barang tersebut, itu lebih baik. Demikian 

                                                 
8
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mulianya ajaran Rosulullah, sangat realistis, jangan pernah sekali-kali 

mengelabuhi orang.  

d. Humanistis (Al-Insaniyah) 

Artinya berperi kemanusiaan, hormat menghormati sesama, 

marketing berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik, tidak 

menjadi manusia yang serakah, mau menguasai segalanya, menindas 

dan merugikan orang lain.
11

 Jika seandainya kehadiran dimaknai 

dengan kemanfaatan bagi pihak lain terhadap aset yang dicintai dan 

dimiliki utk kemudian didistribusikan untuk tujuan kemaslahatan dan 

kemanfaatan. 

Karakteristik dari sharia marketing strategy yang terdiri dari Theistis 

(Rabbaniyah), Etis (Akhlaqiah), Realistis (Al-Waqiiyyah), Humanistis (Al-

Insaniyah) akan menjadi grand teory dalam penelitian ini. 

a. Pengertian Sharia Marketing Strategy 

Strategi adalah “ilmu siasat perang; siasat perang; akal (tipu 

muslihat) untuk mencapai maksud tertentu”
12

. Sedangkan menurut 

Buchari Alma, strategi adalah “suatu rencana yang fundamental untuk 

mencapai tujuan perusahaan”.
13

 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan 

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan 
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mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.
14

 Kemudian Menurut 

Kotler yang dikutip oleh Herry Sutanto dan Khaerul Umam, 

“marketing (pemasaran) adalah suatu proses sosial dan manajerial 

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan 

pertukaran (exchange)”.
15

 Sedangkan pemasaran adalah kegiatan-

kegiatan yang saling berhubungan dengan orang lain sebagai suatu 

sistem”.
16

 

Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. 

Secara etimologi syariah berasal dari bahasa arab syara’a, yasyra’u, 

syar’an wasyari’atan yang berarti jalan ketempat air. Kata ini 

kemudian dikonotasikan oleh bangsa arab dengan jalan yang lurus 

yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi syariah berarti 

jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus 

mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar 

hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Makna ini meliputi seluruh 

panduan Allah kepada hamba-Nya.
17

 

Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. 

Pemasaran menjadi semakin penting dengan semakin meningkatnya 
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pengetahuan masyarakat. Pemasaran juga dilakukan dalam rangka 

menghadapi pesaing yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.
18

 

Dalam pengertian lain, Berdasarkan pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa strategi marketing adalah serangkaian tujuan dan 

sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran perusahaan dari waktu kewaktu, terutama sebagai 

tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan 

persaingan yang selalu berubah. 

 

b. Dasar Hukum Sharia Marketing Strategy 

Adapun dasar hukum pemasaran dalam Islam terdapat dalam Al-

Qur’an sebagai berikut: 

1) QS. At-Taubah: 105 

                             

                      

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.
19

 

 

Ayat ini menurut M. Quraish Shihab bertujuan untuk 

mendorong umat manusia agar mawas diri dan mengawasi amal-

amal mereka, dengan cara mengingatkan mereka bahwa setiap 

amal yang baik dan buruk memiliki hakikat yang tidak dapat 
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disembunyikan, dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan 

melihat hakikatnya, yaitu Rasul saw, dan saksi-saksi dari umat 

muslim setelah Allah SWT. Setelah itu, Allah akan membuka tabir 

yang menutupi mata mereka yang mengerjakan amal-amal tersebut 

pada hari kiamat, sehingga mereka pun mengetahui dan melihat 

hakikat amal mereka sendiri.
20

  

Etos kerja Islam menekankan kreatifitas kerja sebagai 

sumber kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup. Pada 

hakekatnya, seorang manusia bekerja untuk mencapai falah 

(kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan). Selain itu, etos kerja 

Islam menuntut kejujuran, kabaikan, kebenaran, rasa malu, 

kesucian diri, kasih sayang, hemat dan kesederhanaan (qana’ah 

dan zuhud). Islam memandang bahwa bekerja merupakan satu 

kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan bekerja, seseorang 

akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan 

hidup dirinya dan juga keluarganya serta dapat memberikan 

maslahat bagi masyarakat di sekitarnya.
21

 

Pada Surat At-Taubah juga memuat tentang bagaimana 

menyusun masyarakat Islam sendiri, menentukan nilai dan 

normanya, menentukan peraturan bagi masing-masing kelompok 

dan tingkatan, dan mengidentifikasi realitas masyarakat secara 

keseluruhan. Selain itu, didalam Surat At-Taubah juga 
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mengidentifikasi realitas masing-masing kelompok dan kelasnya 

dengan identifikasi yang cermat dan dengan gambaran yang jelas. 

2) QS. An-Nisa’ : 29 

                               

                           

       

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.
22

 

 

Kata تراض adalah berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk 

masdar dari kata رضي يرضى رضا yang mempuyai arti rida’ (rela). 

Yaitu suatu kondisi dimana masing-masing pihak yang 

melaksanakan akad telah terjadi kemufakatan untuk saling 

merelakan terhadap sesuatu yang menjadi objek akad tersebut. 

Sedangkan yang menjadi maksud dari pengertian tersebut adalah 

agar kebebasan seseorang dalam melaksanakan akad dapat 

terlindungi menurut kehendak dan pilihan sendiri.
23

 

Salah satu syarat transaksi ekonomi dalam pandangan Islam 

adalah adanya saling rela antara kedua belah pihak. Sehingga 

ketidakrelaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak 

menjadikan batalnya transaksi alias tidak sah. Penelitian ini ingin 

mendiskusikan tentang saling rela dalam transaksi ekonomi dari 
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berbagai sudut pandang. Mulai dari tafsir para ulama tentang Surat 

An-Nisa’ Ayat 29 yang memuat kata ‘an-taradhin (saling rela), 

penjelasan hukumnya, kaidah ‘an-taradhin hingga 

implementasinya dalam transaksi ekonomi kontemporer yang 

secara faktual didominasi oleh sikap saling rela yang bersifat 

perbuatan atau adat kebiasaan masyarakat setempat.
24

 

Ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk 

memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan 

jalan batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh 

melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan 

perdagangan dengan asas saling ridha dan ikhlas. dan dalam ayat 

ini adalah merupakan salah satu gambaran kecil dari kesempurnaan 

Islam, dimana Islam menegaskan bahwa kita diajari oleh Allah 

bagaimana berbisnis dengan benar. Selain itu seorang pemasar 

yang memiliki sikap ramah dan lemah lembut akan menimbulkan 

rasa simpati dan kepercayaan dari para konsumen. 

 

c. Karakteristik Sharia Marketing Strategy 

Karakteristik dari sharia marketing ini terdiri atas beberapa 

unsur yaitu : 

1) Theistis (Rabbaniyah) 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 

1: 
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Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 

padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada 

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah 

yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.
 25

 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah berfirman memerintahkan 

hamba-hamba-Nya supaya bertakwa kepada-Nya, hanya 

menyembah-Nya tanpa menyekutukan sesuatu kepada-Nya, seraya 

memperingatkan mereka akan kekuasaan-Nya yang telah 

menciptakan mereka semua dari seorang diri, ialah Adam a.s. dan 

menciptakan istrinya, ialah Hawa, dari tulang rusuk kirinya di kala 

Adam tidur dan sewaktu ia terjaga dari tidurnya dilihatnyalah 

Hawa sudah berada di sisiya lalu bercumbu-cumbulah satu dengan 

yang lain. Dan dari kedua makhluk itu Allah meciptakan manusia 

laki dan perempuan yang banyak yang tersebar di seluruh pelosok 

dunia, menjadi bangsa-bangsa yang berbeda-beda warna kulitnya, 

sifat-sifatnya dan bahasa-bahasanya. Selanjutnya Allah berfirman 

bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu mempergunakan 

nama-Nya dalam percakapan, bertanya dan meminta satu kepada 

yang lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahmi. Dan 
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sesungguhnya Allah mengawasi segala perbuatan dan tindak-

tandukmu.
26

 

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas 

mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan 

jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah 

membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang 

lain dengan cara batil ada berbagai caranya, memakannya dengan 

jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan 

yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara’.
27

 

Berdasarkan keterangan tersebut semua insan harus 

berperilaku sebaik mungkin, tidak berperilaku licik, suka menipu, 

mencuri milik orang lain dan sebagainya. 

2) Etis (Akhlaqiah) 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 35: 

                                

       

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
 28

 

 

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan 

dengan hak pemberian harta yaitu dengan menakar yang sempurna. 

Karena itu, ayat ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa dan 
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sempurnakanlah secara sungguh-sungguh takaran apabila kamu 

menakar untuk pihak lain dan timbanglah dengan neraca yang 

lurus, yakni yang benar dan adil. Itulah yang baik bagi kamu dan 

orang lain karena dengan demikian orang akan percaya kepada 

kamu, sehingga semakin banyak yang berintraksi dengan kamu dan 

melakukan hal itu juga lebih bagus akibatnya bagi kamu di akhirat 

nanti dan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan dunia.
29

 

Berdasarkan kesadaran etis, manusia dituntut untuk tidak 

hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban. Jika manusia 

hanya menutut hak dan melupakan kewajiban, maka sikap dan 

tindakannya akan cenderung mengarah kepada pemerasan dan 

memperbudak orang lain. Sebaliknya, jika manusia hanya 

menjalankan melupakan kewajiban dan lupa menuntut haknya, 

maka akan mudah diperas atau diperbudak orang lain.
30

 

Hendaklah selalu jujur dalam menakar atau menimbang, 

baik itu saat membeli atau menjual. Ayat ini juga mengajarkan 

bahwa, yang menguntungkan sebenarnya dalam perniagaan adalah 

kejujuran. Sebab dengan kejujuran orang lain akan semakin 

percaya, dan dengan kepercayaan orang lain itu akan 

mendatangkan rezeki yang lebih baik lagi. 
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Ada beberapa etika pemasar yang menjadi prinsip bagi 

sharia marketer dalam menjalankan fungsi pemasaran yaitu: 

a) Jujur yaitu seorang pebisnis wajib berlaku jujur dalam 

melakukan usahanya. Jujur dalam pengertian yang lebih luas 

yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, 

tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain 

sebagainya. Tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan 

yang jelas berdosa, jika dilakukan dalam dunia bisnis akan 

membawa pengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan 

keluarga seorang pebisnis itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, 

sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan 

mempengaruhi kehidupan bermasyarakat secara luas.
31

 

b) Amanah (bertanggung jawab) yaitu seorang muslim profesional 

haruslah memiliki sifat amanah, yakni dapat dipercaya dan 

bertanggung jawab. Dalam menjalankan roda bisnisnya setiap 

pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan 

atau jabatan yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab 

disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) 

masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di 

pundaknya. 

Seorang pebisnis yang ideal hendaknya mampu menunaikan 

kewajibannya dan bertanggung jawab tidak hanya kepada 

sesamanya, melainkan juga kepada Allah. Dengan demikian, ia 
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akan menjadi pribadi yang berguna, taat kepada Allah dan 

menjadi pekerja yang bertanggung jawab di masyarakat.
32

 

c) Murah hati yaitu senantiasa bersikap ramah tamah, sopan 

santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh 

tanggung jawab. Sikap seperti inilah yang nanti akan menjadi 

magnet tersendiri bagi seorang pebisnis maupun pedagang 

yang akan dapat menarik para pembeli.
33

 

d) Tidak menipu, pratek bisnis dan dagang yang sangat mulia 

yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah 

menipu, di samping dapat merugikan banyak orang, menipu 

juga sangat bertentangan dengan etika bisnis Islami. Kalau 

seorang pebisnis selalu berpegang pada prinsip etika bisnis 

serta ajaran agama, jelas melakukan segala bentuk penipuan 

tidak akan terjadi. Terjadinya penipuan tak lain karena seorang 

pebisnis kurang paham akan pentingnya suatu prinsip bisnis 

yang beretika. Dampak yang akan timbul akibat dari perilaku 

menipu adalah kerugian bagi diri seorang pebisnis tersebut, 

karena jika suatu saat apa yang telah ia lakukan diketahui 

orang, tentu kepercayaan orang kepadanya akan hilang dan 

tentunya keuntungan juga tidak bisa diraih lagi.
34

 

e) Menepati janji, sebagai seorang pebisnis juga harus selalu 

menepati janji baik kepada para pembeli maupun di antara 
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sesama pebisnis, terlebih lagi harus dapat menepati janjinya 

kepada Allah SWT. Janji yang dimaksudkan dalam hal ini 

adalah janji dimana seorang pebisnis melakukan transaksi 

bisnisnya baik kepada pembeli maupun kepada rekan 

bisnisnya.
35

 

f) Tidak melupakan akhirat, bisnis adalah perdagangan dunia, 

sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah 

perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama 

ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim 

tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk 

mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan 

akhirat.
36

 

3) Realistis (Al-Waqiiyyah) 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 42: 

                             

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan 

yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak 

itu, sedang kamu mengetahui.
 37

 

 

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, melalui firman-Nya ini 

Allah melarang orang-orang Yahudi dari kesengajaan mereka 

mencampuradukkan antara kebenaran dengan kebatilan, serta 

tindakan mereka menyembunyikan kebenaran dan menampakkan 

kebatilan. “Dia berfirman, janganlah kamu mencampuradukkan 
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antara kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu 

menyembunyikan kebenaran itu sedang kamu mengetahui.”
38

 

Al-Qur’an menggambarkan bahwa peranan informasi yang 

hak atau benar, memiliki karateristik Informasi dapat 

menyenangkan hati penerima informasi, Informasi yang benar dan 

perlu diketahui oleh orang lain dan tidak mencampur adukkan 

berita yang benar dengan berita yang salah/batil, Informasi yang 

adil dengan tidak memihak salah satu pihak, Informasi yang dapat 

menyelesaikan perbedaan atau pertentangan di antara penerima dan 

dapat mendamaikan dari perselisihan mereka dan Informasi yang 

tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif.
39

 

Berdasarkan keterangan tersebut, mudharat besar bagi 

manusia atas tindakan penyesatan mereka dari petunjuk, sebuah 

tindakan yang dapat mengantarkan mereka ke neraka hingga 

mereka menempuh jalan sesat yang kalian nyatakan yang telah 

bercampur baur dengan kebenaran. 

4) Humanistis (Al-Insaniyah) 

Firman Allah dalam Qur’an Surat Ali Imran ayat 92: 

                           

        

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta 
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yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan 

Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
 40

 

 

Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan surat Ali-Imran 

ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ayat ini turun, maka 

sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi Saw dan 

selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam di hati kaum 

muslimin yang hendak memperteguh keimanannya melalui 

wakaf.
41

 

Allah ‘Azza wa Jallah memberikan ganjaran atas apa yang 

kalian infakkan sesuai dengan niat kalian. Banyak dari orang yang 

menginfakkan harta yang ia sukai dan ia tidak selamat dari sifat 

riya’. Begitu juga orang fakir, banyak dari mereka yang tidak bisa 

mendapatkan apa yang ia sukai, kemudian ia menafkahkan 

sebagian harta (yang ia tidak senangi tersebut) dengan hati yang 

dilimpahi dengan kebajikan. Sehingga jikalau ia mendapati apa 

yang ia senangi maka ia ragu untuk menafkahkan seluruh hartanya 

tersebut.
42

 

Sikap toleransi sangatlah penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Sikap toleransi mengakui perbedaan dan sikap siap 

menerima bahwa orang lain berbeda dengan kita. Sehingga dapat 

membuka peluang hidup untuk berdampingan, saling member 
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peluang untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia 

lainnya. 

Berdasarkan penjelasan materi tersebut di atas, karakteristik dari 

sharia marketing strategy yang terdiri dari Theistis (Rabbaniyah), Etis 

(Akhlaqiah), Realistis (Al-Waqiiyyah), Humanistis (Al-Insaniyah) akan 

menjadi grand teory dalam penelitian ini. Sehingga dapat diukur sharia 

marketing strategy melalui beberapa karakteristik tersebut. 

 

d. Konsep-Konsep Sharia Marketing Strategy 

Ada lima konsep dalam pemasaran dimana setiap konsep dapat 

dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. 

Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Konsep produksi 

Menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka dan oleh 

karenanya manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan 

efisiensi produk dari efisiensi distribusi. 

2) Konsep produk 

Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen akan menyenangi 

produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta 

keistimewaan yang mencolok. Oleh karena itu, perusahaan harus 

mencurahkan upaya terus-menerus dalam perbaikan produk. 

3) Konsep penjualan 

Konsep penjualan berpikir bahwa konsumen tidak akan membeli 

cukup banyak produk terkecuali perusahaan menjalankan suatu 
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usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Konsep ini biasanya 

diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia, atau 

kapling-kapling pemakaman, juga untuk lembaga nirlaba seperti 

partai politik (parpol). 

4) Konsep pemasaran 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai 

sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan 

keinginan pasar sasaran dan pemberian kepuasan yang diinginkan 

seara lebih efektif dan lebih efisien dari yang dilakukan pesaing. 

Menurut Philip Kotler konsep ini menekankan ke dalam beberapa 

pengertian diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Menemukan keinginan pelanggan dan penuhi keinginan 

tersebut. 

b) Membuat apa yang anda dapat jual daripada menjual apa yang 

ada buat 

c) Mencintai pelanggan 

d) Andalah yang menentukan 

e) Berhenti memasarkan produk yang dapat anda buat dan 

mencoba membuat produk yang anda jual. 

5) Konsep pemasaran kemasyarakatan 

Merupakan konsep yang bersifat kemasyaraktan, konsep ini 

menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan dan minat 
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pasar serta memberikan kepuasan, sehingga memberikan 

kesejahteraan konsumen dan masyarakat.
43

 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

konsep-konsep pemasaran tersebut dijadikan landasan bagi perusahaan 

untuk menjalankan pemasaran produk-produk bank yang diantaranya 

yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep 

pemasaran, dan konsep pemasaran kemasyarakatan. 

 

e. Tujuan Sharia Marketing Strategy 

Secara umum, ada beberapa tujuan pemasaran adalah sebagai 

berikut: 

1) Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan 

dan merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk 

membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. 

2) Memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan 

yang diinginkan nasabah. 

3) Memaksimumkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank 

menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah 

memiliki beragam pilihan pula. 

4) Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai 

kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.
44

 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pemasaran bank yaitu untuk merangsang konsumen untuk 
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membeli produk/tertarik pada produk bank dan untuk memberikan 

kepuasan bagi nasabah. 

 

f. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Marketing mix (bauran pemasaran) merupakan kegiatan 

pemasaran yang dilakukan secara terpadu. “ini adalah suatu strategi 

pemasaran untuk melayani pelanggan dengan cara memuaskannya 

melalui product, price, place dan promotion (4P)”.
45

 

Unsur-unsur marketing mix sebagai strategi dan senjata untuk 

memenangkan persaingan meliputi price mix, product mix, place mix 

dan, promotion mix, yang dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

1) Produk (Product) 

Berarti menawarkan produk yang terjamin kualitasnya. Produk 

yang dijual harus sesuai dengan selera serta memenuhi kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. Muhammad dalam praktik elemen 

produk selalu menjelaskan kualitas barang yang dijualnya. Kualitas 

produk yang dipesan oleh pelanggan selalu sesuai dengan barang 

yang diserahkan. 

2) Harga (Price) 

Penetapan harga ini tidak mementingkan keinginan pedagang 

sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan daya beli 

masyarakat. Pada ekonomi Barat, ada taktik menetapkan harga 

setinggi-tingginya yang disebut skimming price. Dalam ajaran 

Syariah tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, 
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tapi harus ada batas-batas kelayakan. Dan tidak boleh melakukan 

perang harga dengan niat menjatuhkan pesaing, tapi bersainglah 

secara fair, bikin keunggulan dengan tampil beda dalam kualitas 

dan layanan yang diberikan. 

3) Lokasi/distribusi (Place) 

Perusahaan memilih saluran distribusi atau menetapkan tempat 

untuk kegiatan bisnis. Dalam perspektif Barat, para penyalur 

produk berada di bawah pengaruh produsen atau bahkan 

sebaliknya para penyalur dapat melakukan tekanan-tekanan yang 

mengikat kaum produsen, sehingga produsen tidak bisa lepas dari 

ikatan penyalur. Muhammad melarang orang-orang atau perantara 

memotong jalur distribusi dengan melakukan pencegatan terhadap 

pedagang dari desa yang ingin menjual barangnya ke kota. 

4) Promosi (Promotion) 

Banyak pelaku bisnis menggunakan teknik promosi dengan 

memuji-muji barangnya setinggi langit dan tidak segan-segan 

mendiskreditkan produk saingan. Bahkan ada kejadian, produk 

pesaing dipalsukan kemudian dilepas ke pasar sehingga pesaingnya 

memperoleh citra tidak baik dari masyarakat. Tidak boleh 

mengatakan bahwa modal barang ini mahal jadi harganya tinggi, 

dan sudah banyak orang yang membeli produk ini, tapi 

kenyataannya tidak. Untuk melariskan jual belinya, pedagang tidak 
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segan-segan melakukan sumpah palsu, padahal hal tersebut 

merusak.
46

 

Dalam mempromosikan barang dan jasa beberapa hal yang perlu 

diperhatikan sesuai dengan keterangan di atas yaitu: Advertensi, 

Personal selling, Sales promotion dan Publicity. 

 

2. Teori Sharia Marketing Value 

Marketing value merupakan sebuah paradigma pemasaran yang 

banyak diterapkan oleh perusahaan, baik perusahaan manufakturing 

maupun perusahaan jasa, untuk memenangkan persaingan merebut pasar 

konsumen. Marketing value yang dibangun oleh perusahaan melalui 

merek, pelayanan, dan proses.
47

 

Penelitian sebelumnya dari Howard dan Sheth menyatakan bahwa 

jika suatu rnerek atau value mampu memberikan kepuasan, maka potensi 

merek dalam memenuhi alasan keinginan membeli tersebut pasti akan 

meningkat, dengan demikian kemungkinan pembeli membeli merek 

tersebut juga akan meningkat. Dengan pembelian yang berulangkali 

terhadap satu atau lebih merek dan merek tersebut memuaskan maka 

kemungkinan besar pembeli tersebut akan menunjukkan suatu proses 

keputusan pembelian yang rutin, yang dalam tahap pembelian selanjutnya 
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akan terstruktur dengan baik, sehingga mendorong percepatan proses 

pengambilan keputusan membeli.
48

 

Sebuah perusahaan peranan sharia marketing value sangat penting 

untuk menghadapi lingkungan yang dinamis, sehingga memperoleh 

keunggulan tertentu. Penggunaan strategi oleh bank syariah untuk menarik 

minat nasabah salah satunya dengan mengeluarkan produk berbasis 

syariah. Produk syariah tersebut misalnya, Titipan atau Simpanan (Al-

Wadiah dan Mudharabah), Bagi Hasil (Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, 

Al-Muzaraah, dan Al-Musaqah), Jual Beli (Bai’ Al-Murabahah, Bai’ As-

Salam, Bai’ Al-Istishna, dan Al-Ijarah Al Muntahia Bit-Tamlik), dan jasa 

(Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn, dan Al-Qardh). Produk 

yang berdasarkan syariat Islam tentu dapat menarik minat nasabah untuk 

masuk atau berkontribusi dalam bank syariah terlebih pada masyarakat 

Indonesia yang mayoritasnya muslim.
49

 

Perbankan Syariah adalah sarana penting dalam kegiatan 

perekonomian masyarakat Muslim. Setelah seperempat abad kehadirannya 

di Indonesia hanya mampu meraih pangsa pasar sekitar 5% saja. Dalam 

membangun bisnis Bank Syariah sebenarnya sangat ditentukan oleh minat 

dan banyaknya masyarakat yang memutuskan untuk memilih produk bank 

itu. Diantara faktor penting yang diyakini mempengaruhi masyarakat 

memilih produk Bank Syariah adalah tingkat religiusitas nasabah dan 
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ekuitas label Syariah yang difungsikan sebagai merek. Penelitian yang 

dilakukan oleh Asrar, M. Saleh Lubis dan Erdawati menunjukkan bahwa 

variabel religiusitas dan ekuitas label syariah masing-masing 

mempengaruhi keputusan pemilihan nasabah pada produk lembaga 

keuangan syariah secara positif dan signifikan. Sedangkan religiusitas 

sebagai variabel eksternal dapat berperan sebagai variabel moderator dan 

memperkuat pengaruh ekuitas label syariah terhadap keputusan nasabah 

dalam memilih produk lembaga keuangan syariah. Implikasi hasil 

penelitian ini adalah dalam meningkatkan bobot keputusan pemilihan 

nasabah, dapat dilakukan dengan meningkatkan lagi ekuitas merek/label 

syariah, fokus pada masyarakat dengan tingkat religiusitas yang tinggi dan 

menjalin kerjasama dengan pemuka agama.
50

 

Luhmann dan Habermas menjabarkan ada 3 kategori dari values, 

yaitu:
51

  

a. Objective economic principles  

Berhubungan dengan sistem rasional (contohnya profitable oriented, 

untuk memenuhi aturan yuridiksi yang mapan untuk menanggapi 

kekuatan dari sistem politik). Kita difokuskan pada pengertian pokok 

dari aturan-aturan ini, terpisah dari pengertian secara subjektif.  

b. Subjective company characteristic  

Karakteristik dan value berhubungan dengan budaya perusahaan dan 

tradisi (contohnya gaya kepemimpinan, kualitas produk, macam 
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produk, jenis-jenis kerjasama dan struktur organisasi). Mereka dibuat 

untuk memberdayakan organisasi manajerial dan dengan tujuan untuk 

bersaing dengan perusahaan lain.  

c. Individual values dan arbitrary preferences  

“Team values” atau value yang berhubungan dengan kelompok sosial 

di dalam perusahaan (jika mereka bukan bagian dari spesifikasi 

organisasi) juga dimasukkan ke dalam tingkatan ini. Kita fokus pada 

proses komunikasi dan bukan pada pengertian dari value yang spesifik 

atau kesenangan dari individu. 

Berdasarkan teori tersebut diatas yang menjelaskan tentang ruang 

lingkup Sharia Marketing Value yang terdiri dari Objective economic 

principles, Subjective company characteristic dan Individual values dan 

arbitrary preferences, akan penulis jadikan grand teory dalam penelitian 

ini. 

a. Pengertian Sharia Marketing Value 

Nilai pasar (market value) berbeda dengan nilai buku. Jika nilai  

buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh  

perusahaan, maka nilai pasar (market value) adalah harga saham yang 

terjadi di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku 

pasar.
52

 

Nilai pasar adalah nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh 

harga saham tersebut di pasar. Nilai pasar dapat dilihat pada harga 
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saham di bursa efek.
53

 Nilai pasar (market value) adalah harga dimana 

seseorang dapat membeli atau menjual satu lembar saham. Nilai pasar 

bervariasi sesuai dengan laba bersih perusahaan, posisi keuangan, dan 

prospek masa depan, serta kondisi ekonomi umum. Dalam hampir 

semua kasus, pemegang saham lebih peduli pada nilai pasar saham 

ketimbang nilai saham lainnya.
54

 

Value bertujuan untuk merebut tempat di hati konsumen. Value 

akhir-akhir ini menjadi dambaan perusahaan, karena telah terjadi 

pergeseran selera pelanggan dimana fitur dan benefit tidak cukup lagi 

untuk memuaskan pelanggan. Value merupakan penanaman nilai-nilai 

yang makin lama makin bermutu, meningkatkan value added bagi 

konsumen, layanan memuaskan akan membuat nama perusahaan 

makin bergengsi dan kebanggaan konsumen. Saat ini pelanggan tidak 

lagi sebagai makhluk yang rasional tapi juga emosional, yang 

membuat peran customer service menjadi sangat penting.
55

 

 

b. Dasar Hukum Sharia Marketing Value 

Menjaga nama baik suatu perusahaan adalah wajib dilakukan, hal 

ini untuk menjaga dan menarik perhatian nasabah untuk tetap setiap 

pada perusahaan. Sehingga apabila terdapat suatu upaya pencemaran 

nama baik, hal tersebut tentu sangat merugikan perusahaan, 

sebagaimana surat an-Nur ayat 11 berikut ini: 
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Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu 

adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira 

bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah 

baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat 

Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara 

mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam 

penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.
 56

 

 

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah Ayat di atas menjelaskan 

mengenai kasus yang menimpa keluarga Nabi Muhammad SAW. Ayat 

ini mengecam kepada mereka yang menuduh istri Nabi ‘Aisyah RA 

tanpa adanya bukti yang jelas.
57

 

Informasi yang disebarkan oleh seseorang harus benar dan akurat. 

Keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari 

sejauhmana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, 

sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. 

Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok 

untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan 

pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh 

kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan betapa 

besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak.
58

 

                                                 
56

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 495 
57

 A’yun Masfufah, “Kontekstualisasi Ayat Al-Qur’an Dalam Menghadapi Fenomena 

Hoax”, dalam Jurnal Komunike, Volume XII, No. 1 Juni 2020, hlm. 105 
58

 Supriyadi Ahmad, & Husnul Hotimah, “Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan 

Hukum Positif”, dalam Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta Vol. 5 No. 3 2018, hlm. 299 



47 

 

Surat An-Nur ayat 11 dijelaskan bahwa orang yang membawa 

berita bohong atau berita buruk itu sesama manusia dan akan mendapat 

balasan atas perbuatan mereka. Sehingga upaya untuk mempertahan 

nama baik suatu perusahaan sangat penting untuk dilakukan. 

 

3. Teori Minat Nasabah 

Minat merupakan preferensi, perhatian, minat, ataupun kesenangan 

(sesuai dengan hati) untuk sesuatu atau keinginan akan sesuatu. Manfaat 

dapat direalisasikan dengan mengarahkan potensi yang ada ke respon sendiri 

ke daerah tertentu. Reaksi tersebut dapat berupa reaksi internal maupun 

eksternal. Ketika kita memiliki wujud atau sudut pandang untuk sesuatu atau 

benda yang dapat disentuh oleh rasa tertentu atau berasal dari pemikiran 

pribadi, kita akan tertarik.59 

Minat dapat dikatakan suatu ketertarikan terhadap sesuatu dan 

kecenderungan memilih apa yang diinginkan. Salah satunya dengan 

ketertarikan dan kecenderungan terhadap minat menabung, misalnya 

kecenderungan seseorang yang religius cenderung memilih bank syariah dari 

pada bank konvensional karena berdasarkan syariat agama konsep riba dalam 

bank konvensional itu tidak dibenarkan dalam islam. Misalnya “seorang calon 

nasabah akan berminat pada bank syariah ketika ada produk atau sistem yang 

dirasakan menguntungkan dirinya”. Minat tidak bisa luput dari perilaku 

seseorang dalam aktivitas sehari-hari. Perilaku seseorang biasanya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebiasaan dalam keluarga, 

keyakinan, budaya, gaya hidup, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 
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lingkungan hidup. Hal ini menjelaskan bahwa kaitan perilaku seseorang 

berkaitan erat dengan pemilihan minat terhadap sesuatu. Perilaku seseorang 

juga berkaitan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan dan 

pertimbangan orang tersebut. 

Keputusan pembelian merupakan hal yang akan dilakukan konsumen 

ketika konsumen mengetahui suatu produk dan memutuskan untuk 

membeli produk tersebut. Menarik atau tidaknya suatu produk dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Semakin banyak manfaat 

produk yang ditawarkan, akan semakin tinggi keinginan konsumen untuk 

membeli. Keputusan pembelian merupakan hal yang sangat penting. Ada 

banyak hal yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang 

dilakukan konsumen. Perusahaan harus memiliki strategi agar dapat 

menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu 

produk.
60

 

Menurut Ferdinand, Minat nasabah dapat diidentifikasi melalui 

indikator-indikator sebagai berikut:  

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk.  

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain.  

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. 
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Prefrensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk 

prefrensinya.  

d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan 

mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk 

tersebut.
61

  

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, minat nasabah dalam 

lembaga keuangan syariah terdiri dari empat macam yaitu minat 

transaksional, minat refrensial, minat preferensial dan minat eksploratif. 

Indikator minat tersebut di atas akan penulis jadikan grand teory dalam 

penelitian ini. 

a. Pengertian Minat 

Minat dapat diartikan suatu keinginan yang timbul dari suatu 

perhatian seseorang terhadap barang, benda atau dapat juga dikatakan 

dorongan ingin melakukan kegiatan tertentu. Dibawah ini terdapat 

pengertian menurut beberapa para ahli:  

Minat adalah sikap jiwa seseorang termasuk ketiga fungsi 

jiwanya (kognisi, konasi, dan emosi), yang tertuju pada sesuatu dan 

dalam hubungan itu unsur perasaan yang terkuat.
62

 Menurut Effendy, 

minat adalah kelanjutan perhatian yang merupakan titik tolak 

timbulnya hasrat untuk melakukan kegiatan yang diharapkan Minat 

merupakan momen dari kecenderungan-kecenderungan yang terarah 
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secara intensif kepada suatu objek yang dianggap penting. Pada minat 

ini terdapat pengenalan (kognitif) dan kemauan, baik dalam perubahan 

sikap maupun tindakan.
63

 

Jadi, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengertian minat 

merupakan perasaan suka, senang atau tertarik seseorang kepada suatu 

hal (objek) yang diikuti dengan tumbuhnya perhatian serta 

mendorongnya terlibat langsung karena sesuatu hal (objek) tersebut 

dirasakan akan atau telah memberikan makna, harapan dan kepuasan. 

 

b. Macam-Macam Minat 

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, ini sangat 

tergantung pada sudut pandang dan cara menggolongkannya. minat 

dapat dibagi menjadi tiga macam (berdasarkan timbulnya, berdasarkan 

arahnya, dan cara mengungkapkanya) yaitu sebagai berikut: 

1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang 

timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. 

Sedangkan minat kultural atau minat social adalah minat yang 

timbul karena proses belajar.  

2) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang 

langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat 
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ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari 

kegiatan tersebut.  

3) Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi 

empat yaitu: a) expressed interest; minat yang diungkapkan dengan 

cara meminta kepada subyek untuk kenyataan kegiatan yang 

disenangi maupun tidak, dari jawabannya dapat diketahui 

minatnya, b) manifest interest; minat yang diungkapkan dengan 

melakukan pengamatan langsung, c) tested interest; minat yang 

diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil  jawaban tes 

objektif, dan d) inventoried interest; minat yang diungkapkan 

dengan menggunakan alat-alat yang sudah distadarisasikan.
64

  

Berdasarkan macam-macam minat yang terdapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa minat seseorang terhadap sesuatu tergantung dari 

cara berfikir atau sudut pandangnya masing-masing. Karena manusia 

diciptakan dengan kemampuan yang berbeda, jadi cara menentukan 

minat atau perhatian dari seseorang juga berbeda-beda. 

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat 

Minat menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman 

Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya 

minat, yaitu:  

1) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa 

ingin tahu.  
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2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat 

untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.  

3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan 

emosi.
65

 

Berdasarkan faktor di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

seseorang dipengaruhi oleh diri-sendiri maksudnya dorongan yang 

timbul untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk 

memenuhinya. Minat dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu minat dalam 

upaya mengembangkan diri dan dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan 

minat dari faktor emosional yaitu minat yang erat hubungannya 

dengan emosi. Sedangkan kegagalan akan menimbulkan perasaan 

tidak senang dan mengurangi minat seseorag terhadap kegiatan yang 

bersangkutan. 

 

4. Teori Keputusan Menjadi Nasabah 

Keputusan konsumen timbul karena adanya penilaian yang objektif 

atau karena dorongan emosi. Keputusan untuk bertindak adalah berasal 

dari serangkaian aktivitas dan rangsangan mental dan emosional. 

Keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan (decision) 

melibatkan pilihan diantara dua atau lebih alternative. Keputusan selalu 

mensyaratkan pilihan diantara beberapa perilaku yang berbeda.
66
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Keputusan merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih 

pilihan alternatif. Seorang nasabah yang hendak melakukan pilihan maka 

iaharus memiliki pilihan alternatif. Dengan demikian, ia harus 

mengambilkeputusan produk apa yang akan dipilihnya, atau ia harus 

memilih satudari beberapa pilihan produk tabungan yang ada.Sebelum 

memutuskan untuk menjadi nasabah bank tertentu, kebanyakan 

masyarakat membandingkan kelebihan yang didapat dari produk tabungan 

bank yang satu dengan bank yang lainnya. Hal ini mengakibatkan bank 

syariah maupun bank konvensional gencar memberikan promosi dan 

informasi tentang produk perbankannya agar masyarakat tertarik menjadi 

nasabah bank tersebut.
67

 

Ada tiga tipe pengambilan keputusan konsumen, antara lain yaitu 

sebagai berikut:  

a. Pemecahan Masalah diperluas (extensive problem solving) 

Pemecahan masalah diperluas biasanya dilakukan pada 

pembelian barang-barang yang tahan lama dan barang-barang yang 

mewah, seperti mobil, rumah, pakaian mahal dan peralatan elektronik. 

Termasuk di dalamnya adalah keputusan yang dianggap penting, 

seperti berlibur, yang mengharuskan membuat keputusan yang tepat. 

Dalam kondisi seperti ini, konsumen akan melakukan pencarian 

informasi yang intensif serta melakukan evaluasi terhadap beberapa 

atau banyak alternatif. 
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b. Pemecahan Masalah Terbatas (Limited Problem Solving) 

Pada tipe keputusan ini, konsumen telah memiliki kriteria dasar 

untuk mengevaluasi kategori produk dan berbagai merek pada kategori 

tersebut. Namun, konsumen belum memiliki preferensi tentang merek 

tertentu. Konsumen hanya membutuhkan tambahan informasi untuk 

bisa membedakan antara berbagai merek tersebut. Konsumen 

menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Ia tidak memiliki 

tahapan seperti pada PMD. Hal ini disebabkan konsumen memiliki 

waktu dan suber daya yang terbatas. Pembelian sebagian besar produk-

produk di pasar swalayan dilakukan dengan tipe pengambilan 

keputusan ini. 

c. Pemecahan Masalah rutin (Routinized respone behavior) 

Konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang 

akan dibelinya, ia juga telah memiliki standar untuk mengevaluasi 

merek. konsumen seringkali hanya me-review apa yang telah 

diketahuinya. Konsumen hanya membutuhkan informasi yang sedikit. 

Pada kebanyakan pembelian makanan, seperti membeli mie instan 

konsumen biasanya hanya melewati dua tahapan, yaitu Kebutuhan dan 

pembelian. Jika konsumen telah kehabisan persediaan, maka timbul 

kebutuhan mie instan dan selanjutnya melakukan pembelian.
68

 

Berdasarkan tipe pengambilan keputusan konsumen yang terdiri 

dari Pemecahan Masalah diperluas (extensive problem solving), 

Pemecahan Masalah Terbatas (Limited Problem Solving) dan Pemecahan 
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Masalah rutin (Routinized respone behavior) akan penulis jadikan grand 

teory dalam penelitian ini. 

a. Pengertian Keputusan  

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan 

alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk 

ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah.
69

 

Manusia senantiasa dihadapkan pada masalah kelangkaan atau 

keterbatasan alat pemuas kebutuhan, sedangkan jumlah kebutuhan 

tidak terbatas. Oleh sebab itu, manusia selalu dibayangi oleh 

kekurangan sumber daya. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, 

manusia senantiasa dituntut untuk memilih dan mengelola barang dan 

jasa yang ada agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi.
70

 Inti dari 

pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang 

mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku 

alternatif atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya.
71

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam prosedur penyelesaian masalah, seseorang memiliki sejumlah 

alternatif yang dapat dipilih, dan setiap alternatif memiliki kosekuensi 

masing-masing. Dengan demikian teori ini memberikan jalan bagi 

pengambil keputusan untuk menentukan secara subyektif peluang 

terjadinya sebuah peristiwa atau keputusan yang di harapkan. Teori 
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pengambilan keputusan berusaha menjelaskan tentang langkah-

langkah sistematis yang dapat dilakukan seorang pengambil keputusan 

dalam mencari, menetapkan, membuat dan memilih alternatif solusi 

terbaik.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses 

pemikiran dari alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi 

kedepan.  

 

b. Konsep-Konsep Pengambilan Keputusan  

Berikut ini adalah beberapa konsep pengambilan keputusan, yaitu: 

1) Pengambil Keputusan (Decision Maker/ Taker)  

Decision making atau pengambilan keputusan merupakan 

komponen yang sangat penting dalam kehidupan tiap individu, 

termasuk dalam organisasi. Pengambilan keputusan mempengaruhi 

kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam hidupnya, termasuk 

kesuksesan ataupun kegagalan sebuah organisasi.
72

 

2) Tujuan (Objektif)  

Dalam tiap situasi pengambilan keputusan, tujuan dari 

pembuatan keputusan adalah untuk memilih pilihan yang akan 

menghasilkan hasil yang diinginkan, dan hasil yang tidak 

diinginkan.
73
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3) Hambatan/ Rintangan/ Batasan (Constraint)  

Constraints merupakan beberapa macam batasan yang 

ditentukan dan menjadi kendala yang mana harus dikurangi 

pelanggaran terhadap batasan tersebut.
74

 

4) Ketidakpastian (Uncertainty)  

Pembuat keputusan tidak mengetahui sama sekali 

kemungkinan yang ada begitu pula dengan hasil dari tiap 

kemungkinan tersebut.
75

 

5) Risiko (Risk)  

Pembuat keputusan mempunyai sedikit perkiraan menganai 

kemungkinan dan hasil dari tiap kemungkinan tersebut.
76

 

6) Nilai Manfaat (Utilitas)  

Utilitas adalah istilah untuk menggambarkan kepuasan 

konsumen yang diperoleh dari pengonsumsian baik itu jasa 

ataupun barang. Pendekatan utilitas digunakan untuk menunjukkan 

bahwa harga dan kuantitas yang diminta berhubungan terbalik.
77

 

7) Optimisme (optimization)  

Optimisme merupakan cara berpikir yang positif dan 

realistis dalam memandang suatu masalah. Ia menambahkan bahwa 

                                                 
74

 Firdaus, “Implementasi Penjadwalan Kuliah Job Shop Dengan Perancangan Jadwal 

Kuliah Menggunakan Constraints Programming”, dalam Jurnal & Penelitian Teknik Informatika 

Volume1 Nomor 2, April 2017 hlm. 33 
75

 Alwizra, “Manajemen Pengambilan Keputusan”, hlm. 97 
76

 Alwizra, “Manajemen Pengambilan Keputusan”, hlm. 97 
77

 Ainun Barakah, “Utilitas Dalam Perilaku Konsumen Perspektif Nilai Keislaman”, 

dalam Cendekia: Jurnal Studi Keislaman Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 hlm. 235-236 



58 

 

berpikir positif yang dimaksud adalah berusaha mencapai hal 

terbaik dari keadaan terburuk. 
78

 

8) Alternatif (alternative)  

Tujuan dari memilih pilihan alternatif adalah untuk 

menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan.
79

 

9) Kosekuensi (consequences)  

Konsekuensi adalah apa yang terjadi pada konsumen ketika 

suatu produk dibeli dan digunakan atau dikonsumsi.
80

  

10) Kriteria (Criterion)  

Kriteria merupakan sebuah dasar untuk menilai sesuatu. 

Sebuah kriteria sering dipandang sebagai prinsip tingkat kedua. 

Kriteria akan memberikan makna dan operasinalisasi dari suatu 

prinsip.
81

 

Berdasarkan paparan di atas maka dapat ditaik kesimpulan 

bahwasannya tedapat sepuluh konsep-konsep dalam proses 

pengambilan keputusan yaitu meliputi: pengambil keputusan, tujuan, 

halangan atau hambatan, ketidak pastian, resiko, nilai manfaat, 

Optimisasi, Alternatif, Kosekuensi, dan kriteria.  
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan  

Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor 

budaya, sosial, pribadi, dan psikologis.  

1) Faktor Budaya  

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling besar dan luas 

terhadap perilaku konsumen. Seperangkat nilai, persepsi, 

preferensi, dan perilaku diperoleh dari keluarga dan lembaga 

penting lain.  

2) Faktor Sosial  

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti 

kelompok referensi/acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. 

3) Faktor Pribadi  

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, nilai, kepribadian dan 

konsep diri pembeli.  

4) Faktor Psikologis Kunci  

Kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul 

dari keadaan fisiologis tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, 

harga diri, atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya. 
82
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Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 

psikologis.  

 

d. Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan  

Keputusan membeli atau menggunakan produk atau jasa tentu 

akan diawali dengan langkah-langkah berukut: 

1) Pengenalan kebutuhan  

2) Waktu  

3) Perubahan situasi  

4) Kepemilikan produk  

5) Konsumsi produk  

6) Perbedaan individu  

7) Pengaruh pemasaran  

8) Pencarian informasi  

9) Pencarian internal  

10) Pencarian eksternal.
83

 

Jadi, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan adalah 

mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan seseoang sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingan konsumen yang sesuai dengan apa yang 

diinginkan.  
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B. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berikut ini adalah beberapa kajian literatur terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan peneliti angkat, yaitu: 

1. Jurnal penelitian oleh Uus Ahmad Husaeni yang berjudul, “The Influence 

Of Marketing Mix On Decisions To Be A Islamic Banking Customer In 

Cianjur Regency”, Hasil penelitian, secara simultan menunjukkan bahwa 

produk, harga, tempat, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan menjadi nasabah perbankan syariah. Sedangkan dalam 

penelitian ini ingin mengetahui pengaruh Sharia Marketing Strategy, 

Sharia Marketing Tactic Dan Sharia Marketing Value Terhadap 

Keputusan Menjadi Nasabah.84 

2. Jurnal penelitian oleh Putri Dwi Cahyani & Restu Frida Utami yang 

berjudul “Implementation of Sharia Value and Marketing on Customer 

Satisfaction in Local Sharia Development Bank of Jateng”, Dalam studi 

ini, itu meneliti tentang pengaruh pemasaran syariah dan bagaimana 

pengaruhnya karakteristik nilai pemasaran syariah terhadap pelanggan 

kepuasan. Adapun pemasaran syariah diukur dengan beberapa pedoman 

yaitu Rabbaniyyah (Teistik), Akhlaqiyyah (Etika), Al-Waqī’iyyah 

(Realistis) dan Insaniyyah (Humanisme). Sedangkan dalam penelitian 

yang akan peneliti lakukan akan mengukur tingkat keputusan menjadi 

nasabah berdasarkan minat yang dimiliki nasabah tersebut khususnya pada 
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masa pandemi covid-19 dengan pendekatan Sharia Marketing Strategy, 

Sharia Marketing Tactic Dan Sharia Marketing Value.85 

3. Jurnal penelitian oleh Rudi Santoso yang berjudul “Review of Digital 

Marketing & Business Sustainability of E-Commerce During Pandemic 

Covid19 In Indonesia”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pada masa 

pandemi konsumen nyaris lupa dengan merek, maka komunikasi melalui 

iklan digital akan meningkatkan kembali brand awareness. Sedangkan 

dalam penelitian ini ingin mengetahui pada masa pandemi apakah nasabah 

masih memperhatikan Sharia Marketing Strategy, Sharia Marketing 

Tactic Dan Sharia Marketing Value.86 

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, terdapat beberapa 

kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terkait variabel 

pemasaran syariah dan keputusan nasabah, namun sepengetahuan peneliti 

dalam mencari penelitian yang relevan berdasarkan tesis dan jurnal penelitian 

tidak peneliti temukan pembahasan Sharia Marketing Strategy Dan Sharia 

Marketing Value terhadap keputusan menjadi nasabah pada lembaga keuangan 

sariah di era pandemi covid-19 yang dimediasi oleh minat nasabah. Hingga 

variabel Sharia Marketing Strategy dan Sharia Marketing Value khususnya 

dalam penerapannya di era pandemi covid-19 menjadi novelty dalam 

penelitian ini, karena konsep sharia marketing yang selama ini diterapkan di 

lembaga keuangan syariah masih berpatokan pada pemasaran konvensional. 
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C. Kerangka Berfikir 

Pemecahan suatu masalah perlu disusun suatu kerangka pemikiran agar 

mempunyai bentuk yang terarah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

menjelaskan tentang pengaruh variabel Sharia Marketing Strategy dan 

variabel Sharia Marketing Value terhadap keputusan menjadi nasabah pada 

lembaga keuangan sariah di era pandemi covid-19 dengan minat sebagai 

variabel intervening. Variabel intervening adalah jenis variabel yang 

menjadikan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Variabel intervening letaknya terdapat diantara variabel independen dan 

dependen, sehingga variabel dependen tidak langsung terpengaruh oleh 

variabel independen.  

Variabel independen yaitu Sharia Marketing Strategy (X1) dan Sharia 

Marketing Value (X2) berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan 

menjadi nasabah (Y) dan secara bersama-sama variabel intervening minat (Z) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah pada 

lembaga keuangan sariah di era pandemi covid-19. Variabel independen ini 

diprediksi akan mempengaruhi variabel dependen dalam arti peningkatan dan 

penurunan yaitu Sharia Marketing Strategy dan Sharia Marketing Value akan 

menaikkan atau menurunkan keputusan. Variabel intervening minat (Z) 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan 

tidak diukur. 

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu maka 

dapat digambarkan kerangka penelitian seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis menurut Sugiyono adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah dalam penelitian, di mana rumusan tersebut telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.
87

 Hipotesis dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi analisis penelitian. Dari 

landasan teori yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh variabel 

bebas (independen variabel) yakni Sharia Marketing Strategy dan Sharia 

Marketing Value terhadap variabel tidak bebas (dependen variabel) keputusan 

nasabah melalui minat sebagai variabel intervening adalah sebagai berikut: 
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Sharia Marketing Stategy 
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Sharia Marketing Value 

(X2) 
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Keputusan  
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1. Hipotesis Pertama  

Ho : Sharia Marketing Strategy tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat nasabah pada lembaga keuangan sariah di era 

pandemi covid-19. 

Ha : Sharia Marketing Strategy berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat nasabah pada lembaga keuangan sariah di era 

pandemi covid-19. 

2. Hipotesis kedua  

Ho : Sharia Marketing Value tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat nasabah pada lembaga keuangan sariah di era 

pandemi covid-19. 

Ha : Sharia Marketing Value berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat nasabah pada lembaga keuangan sariah di era 

pandemi covid-19. 

3. Hipotesis ketiga  

Ho : Sharia Marketing Strategy dan Sharia Marketing Value tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah pada 

lembaga keuangan sariah di era pandemi covid-19. 

Ha : Sharia Marketing Strategy dan Sharia Marketing Value 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah pada 

lembaga keuangan sariah di era pandemi covid-19. 
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4. Hipotesis keempat  

Ho : Sharia Marketing Strategy tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan menjadi nasabah pada lembaga keuangan 

sariah di era pandemi covid-19. 

Ha : Sharia Marketing Strategy berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan menjadi nasabah pada lembaga keuangan 

sariah di era pandemi covid-19. 

5. Hipotesis kelima  

Ho : Sharia Marketing Value tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan menjadi nasabah pada lembaga keuangan 

sariah di era pandemi covid-19. 

Ha : Sharia Marketing Value berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan menjadi nasabah pada lembaga keuangan 

sariah di era pandemi covid-19. 

6. Hipotesis keenam  

Ho : Minat tidak memediasi pengaruh Sharia Marketing Strategy dan 

Sharia Marketing Value terhadap keputusan menjadi nasabah pada 

lembaga keuangan sariah di era pandemi covid-19 

Ha : Minat memediasi pengaruh Sharia Marketing Strategy dan Sharia 

Marketing Value terhadap keputusan menjadi nasabah pada 

lembaga keuangan sariah di era pandemi covid-19. 
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