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ABSTRAK 

MANAJEMEN PEMASARAN BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH 

(BTM) DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS  

DIBANDAR LAMPUNG 

Oleh  

Sri Indah Kusuma Dewi 

 

BTM adalah kependekatan Baitut Tamwil Muhammadiyah yaitu lembaga 

keungan mikro yang beroprasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah 

artinya semua transaksi keuangan dilakukan sesuai akad syariat Islam.BTM adalah 

koperasi amal sholeh lembaga muhamadiyah yang dipimpin oleh ibu Elli Kasim 

beralamatkan dijalan tegal No 17 RT.02 LK 1 kelurahan Way-Dadi Kec Sukarame 

Kota Bandar Lampung sejak tahun 1995 dalam usahanya diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas produk-produk dengan mampu bersaing dengan pasar 

sasaran,sehingga pada akhirnya akan memperoleh kemaslahatan bagi nasabah secara 

umum dan meningkatkan BTM sebagai lembaga keuangan.Permasalahanya adalah 

bagaimana strategi manajemen pemasaran BTM dalam menghadapi persaingan bisnis 

di Bandar Lampung dan apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

manajemen pemasaran dalam menerapkan strategi pemasaran pada BTM  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen pemasaran 

BTM dalam menghadapi persaingan bisnis di Bandar Lampung dan ingin mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen pemasaran dalam 

menerapkan strategi pemasaran BTM.metode penelitian yang diterapkan adalah 

penelitian lapangan (fild research)dengan mengangkat data dari lapangan yakni data 

yang berkenaan dengan manajemen kaitanya dengan strategi pemasaran dalam 

menghadapi persaingan bisnis dibandar lampung. penelitian ini menggunakan metode 

wawancara,observasi,dan dokumentasi interview dilakukan terhadap pimpinan BTM 

dan bagian pemasaran BTM yang dianggap dapat memberikan data yang diperlukan 

dalam penelitian.observasi dilakukan dengan menggunakan data langsung dari objek 

penelitian dan tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan 

guna mendapatkan data konkrit dan jelas sedangkan dokumentasi digunakan untuk 

mencari data berupa catatan dan berkas arsip sehubungan dengan pengelolaan 

koperasi BTM.Kesimpulan dari hasil penelitian ini dilakukan bahwa : 

 Strategi produk yang dilaksanakan pada BTM sampai sekarang ini hanya 

berdasarkan pada kebutuhan pasar. Strategi promosi yang dilakukan yaitu face to face 

pegawai BTM kepada calon nasabah dan melalui media seperti,whatsapp dan 

radio.dan penetapan harga (penawaran) pinjaman atau kerjasama sesuai syariat islam 

dengan harga penawaran terendah sedangkan dari segipeluang untuk  

mengembangkan pasar BTM yang menerapkan dengan membangun dan memelihara 

citra BTM dan menjalin hubungan dengan para pelangganya sehingga tetap 

mempunyai kesempatan untuk mengembangkan pasar keluar wilayah Kota Bandar 

Lampung. 
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