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ABSTRAK

BAURAN PEMASARAN PEMBIAYAAN IJARAH DI PT. ALIF CICILAN 
SYARIAH CABANG LAMPUNG

Oleh :

Ade Desti Fuspa

Perusahaan keuangan syariah merupakan salah satu jenis kegiatan perusahaan 
keuangan syariah didasarkan pada prinsip syariah, yang terbebas dari riba. Dalam hal 
pemasaran sehingga diperlukan strategi pemasaran yang tepat, agar perusahaan 
keuangan syariah dapat diterima di masyarakat. PT. Alif Cicilan Syariah (Al-ijarah) 
merupakan salah satu perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi 
kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia. Memahami, menerapkan dan 
menjadikan syariah sebagai prinsip dasar yang mendorong kesuksesan bisnis kami
berdiri sejak bulan desember 2006. Dan pada PT. Alif Cicilan Syariah Cabang  
Lampung berdiri sejak bulan febuari 2012 yang terletak di Jalan Gajah Mada no 58 
kel kota Baru kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 
bauran pemasaran pembiayaan ijarah di PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bauran pemasaran pembiayaan ijarah Alif 
Cicilan Syariah Cabang Lampung. 

Menggunakan metode analisa data deskriptif yang sifatnya kualitatif, 
mengumpulkan data dan informasi dengan 5 (lima) orang sampling dengan populasi 
19 (sembilan belas) orang. Dan menggunakan teknik Wawancara, Observasi dan 
Dokumentasi,sebagai metode pokok dalam pencarian data yang dilakukan terhadapa 
Branch Manager Alif Cicilan Syariah, dan beberapa karyawan Alif Cicilan Syariah 
yang di anggap dapat memberikan data yang di perlukan dalam penelitian. Observasi 
dilakukan dengan menggunakan data langsung dari obyek penelitian dan tidak hanya 
terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan dilakukan guna 
mendapatkan data yang konkrit dan jelas. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk 
mencari data berupa catatan, dan berkas arsip sehubungan dengan strategi pemasaran 
Alif Cicilan Syariah tersebut. 

Hasil penelitian pada PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung menunjukan 
proses strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh PT. Alif Cicilan Syariah Cabang 
Bandar Lampung menggunakan tahap-tahap bauran pemasaran marketing mix dalam 
memasarkan produk. Melakukan teknik-teknik melihat pangsa pasar, produk yang 
paling banyak diminati. Mencari market dimana ada kesempatan baru marketing 
untuk memasarkan produknya. 
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MOTTO

  

        

“ Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 

Sesungguhnya usahan yaitu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan

Diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna” 1

(QS. An-Najm : 39-41)

                                                          

1Departemen Agama RI, AL-Qur’an Tajwid dan terjemah,(Bandung: CV. Penerbit 
Diponogoro,2010),h.527
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BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

       Penegasan judul ini untuk menghindari kesalah pahaman makna yang 

terkandung dalam memahami judul skripsi, maka dipandang perlu dijelaskan 

beberapa pengertian yang terdapat pada judul skripsi ini. Judul Skripsi ini adalah 

sebagai berikut “ BAURAN PEMASARAN PEMBIAYAAN IJARAH DI  PT. 

ALIF CICILAN SYARIAH CABANG LAMPUNG ”. Judul tersebut terdiri dari 

beberapa istilah pokok sebagai berikut. 

Pemasaran adalah sebagai usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen melalui penciptaan suatu produk, baik barang maupun jasa yang 

kemudian di beli oleh mereka yang memiliki kebutuhan melalui suatu pertukaran.

Pemasaran menurut Philip kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan 

mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan 

pihak lain.1

Pemasaran yang dimaksud penulis adalah upaya untuk menciptakan dan 

menjual produk, dalam menarik minat konsumen akan produk yang di tawarkan 

oleh perusahaan.

                                                          
1 Kasmir, kewirausahaan, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada , 2012 ,h.171
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Bauran pemasaran menurut kotler adalah sekumpulan alat pemasaran 

(mareketing mix) yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasarannya dalam pasar sasaran.2

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis atau financing yaitu 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 

Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan.3

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa ialah ganti dan 

upah. Ijarah menurut istilah para ulama berbeda pendapat sebagai berikut :

Menurut Hanafiyah bahwa  ijarah yaitu akad untuk membolehkan pemilikan 

manfaat yang diketahui dan disengaja dan suatu zat yang disewa dengan imbalan. 

Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk 

kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang di pindahkan. 4

Dengan demikian ijarah menurut penulis adalah menukar sesuatu dengan ada 

imbalannya, dan berarti sewa-menyewa. 

Dari beberapa kata tersebut terbentuklah judul penelitian tentang ”Bauran 

Pemasaran Pembiayaan Ijarah di PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung” 

                                                          
2 Ratih Hurryati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, Bandung, CV. Afabeta, 2005 

,h. 48 
3 Muhamad, Manajemen Pembiayaan syariah, (Yogyakarta: Akademi Managemen 

Perusahaan YKPN 2005 ,h.7
4 Hendi Suhendi, Fiqih muamalah, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2005 ,h. 114
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yang di dalamnya akan membahas bauran pemasaran pembiayaan ijarah. Secara 

oprasionalnya maksudnya penelitian ini adalah membahas bauran pemasaran 

pembiayaan ijarah pada PT. Alif Cicilan Syariah, terkhusus di Cabang Lampung.

B. ALASAN MEMILIH JUDUL 

Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan dalam memilih judul ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Alif Cicilan Syariah merupakan perusahaan yang menawarkan produk-

produk islami, yang potensinya adalah untuk membebaskan umat dari 

transaksi yang berbau riba. Adapun strategi pemasaran pembiayaan ijarah

menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena pada umumnya umat islam 

banyak yang menjalankan kerjasama dalam bentuk bagi hasil.  

2. Jurusan Manajemen Dakwah didesain untuk membentuk generasi yang mahir 

pada bidang kelembagaan terkhusus yang berkaitan dengan masalah 

perekonomian umat. Adapun Alif Cicilan Syariah merupakan salah satu 

lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi umat dengan 

prinsip yang islami. 

3. Terdapat sarana dan prasarana yang menunjang untuk penelitian, baik lokasi, 

waktu, dana dan literatur.
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C. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam keseharian, kita mengenal istilah pemasaran dan penjualan yang 

terkadang pengertiannya dianggap sama. Padahal kedua istilah tersebut berbeda 

dari sisi orientasi dan konsep yang digunakan.   

Sedangkan konsep pemasaran, pemasaran lebih kepada mengutamakan 

kepuasan pelanggan. Perusahaan mengawalinya dengan mencari tahu kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. Barulah kemudian dicari tahu produk yang dapat 

memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Laba justru di harapkan diperoleh dari 

kepuasan konsumen yang nantinya membeli dalam jumlah banyak, terus-terusan 

dan mungkin dengan harga yang menguntungkan. 5

Konsep Penjualan, konsep ini menjelaskan bahwa sudah banyak  produsen 

yang menawarkan berbagai variasi produk di pasaran. Konsumen mempunyai 

banyak pilihan, dan mereka dengan mudah memilih produsen yang berbeda. 

Dengan situasi seperti ini, pemasar tidak akan berhasil memasarkan produknya 

jika tidak mempunyai usaha mempromosikan barang dan penjualan. Jika 

penjualan tidak agresif, konsumen tidak akan bergeming. Hal yang kurang dalam 

hal ini adalah transaksi menjadi tujuan. Setelah transaksi terjadi, perusahaan 

sering kali tidak memperhatikan konsumen lagi.

Semakin maraknya persaingan bisnis baik dipasar domestik maupun dipasar 

naisonal, mengakibatkan suatu perusahaan yang ingin berkembang atau tidak 

                                                          
5 M.Taufiq Amir, Dinamika pemasaran, Jakarta : Pt. Raja GrafindoPersada ,2005 , h. 21
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bertahan hidup harus dapat memanfaatkan fungsi penting dari suatu perusahaan 

yaitu strategi pemasaran dan menciptakan produk yang lebih baik dari pada 

pesaingnya. Perusahaan-perusahaan yang sukses saat ini memiliki persamaan 

yaitu fokus kepada nasabah dan mempunyai komitmen yang kuat pada 

pemasaran. Perusahaan-perusahaan tersebut mencurahkan pengabdian yang sangat 

penuh untuk memahami dan memuaskan kebutuhan nasabah. Perusahaan-

perusahaan memotivasi semua orang yang ada di dalam organisasinya untuk lebih 

giat lagi dalam memsarkan produk-produk

Keberhasilan perusahaan mencapai tujuan dan sasaran perusahaan sangat di 

pengaruhi oleh kemampuan perusahaan memasarkan produknya. Tujuan 

perusahaan untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, berkembang dan 

mampu bersaing, hanya mungkin apabila perusahaan dapat menjual produknya 

dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kuantitas yang diharapkan serta 

mampu mengatasi tantangan dari para pesaing dalam pemasaran. untuk ini 

dibutuhkan orang-orang yang dinamis yang mempunyai kreatifitas, inisiatif dan 

ulet untuk memimpin kegiatan bidang pemasaran agar perusahaan berhasil.

Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada

objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah 

objek transaksinya adalah barang maupun jasa.
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Ijarah adalah sebuah transaksi atas suatu manfaat. Ijarah yang 

mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya 

menyewakan rumah, kendaraan pertokoan dan lain sebagainya.

Alif Cicilan Syariah ( al-ijarah ) adalah perusahan keuangan syariah. Saat ini 

tersedia beberapa jenis produk pembiayaan yang di tawarkan oleh ALIF, di 

antaranya cicilan mobil dan motor, cicilan multi guna dan pembiayaan komersial, 

yang mana seluruh produk pembiayaan tersebut didasari oleh prinsip keuangan 

syariah. Semua produk pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip keuangan 

syariah dengan menggunakan skema pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik 

(Sewa dan Beli), dan Murabaha (Jual dan Beli).6

D. RUMUSAN MASALAH 

Bedasarkan penjelasan di atas maka penulis yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana bauran pemasaran pembiayaan ijarah di PT. ALIF cicilan 

syariah cabang Bandar Lampung ?”

                                                          
6PT. Alif Cicilan Syariah, profil alif, (on-line) ,  tersedia di: 

http://www.alijarahindonesia.com/index.php/about.htm  (16 januari2017). 
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E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan 

masalah yang dibahas. Adapun uraian tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

“untuk mengetahui bauran pemasaran pembiayaan ijarah di PT. ALIF cicilan 

syariah cabang Bandar Lampung.”

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian 

ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai 

berikut:

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan subtansi disiplin di bidang dakwah 

khususnya jurusan manajemen dakwah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, berkaitan dengan masalah manajemen lembaga keuangan 

syariah.
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b. Segi Praktis 

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak lembaga, khususnya Alif 

Cicilan Syariah Cabang Bandar Lampung dalam menentukan kebijakan 

strategi pemasaran pembiayaan ijarah, yang mendasarkan pada prinsip 

syariah.

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu 

penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala dengan cara 

mengambil data-data dilapangan.7 Penelitian lapangan dimaksud untuk 

menghimpun data lapangan, adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah data tentang strategi pemasaran pembiayaan ijarah di PT. ALIF cicilan 

syariah cabang Bandar Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deksriptif, maksudnya adalah penelitian yang 

semata-mata menggambarkan keadaan suatu objek untuk mengambil suatu 

kesimpulan secara umum.8 Maksud penelitian deskriptif ini adalah untuk 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya guna memberikan penjelasan dan 

jawaban terhadap pokok permasalahan yang penulis teliti.

                                                          
7 Sutrisno Hadi , Metodologi Research cet ke-1, Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991,h. 3
8Koentjara Ningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat ,Jakarta: Gramedia, 1976, h. 30
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3. Populasi dan Sampel

a. Populasi 

Populasi adalah merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang 

memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah

pokok dalam suatu penelitian.9Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah ketua dan seluruh karyawan di PT. Alif Cicilan Syariah 

Cabang Bandar Lampung yang berjumlah 19 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu 

yang diambil dari suatu populasi dan teliti secara rinci.10 Jadi yang 

dimaksud sampel di sini adalah perwakilan atau sebagian yang di ambil dari 

keseluruhan populasi yang menjadi objek penelitian yang ada di Alif Cicilan 

Syariah. Dalam penentuan sampel teknik yang di pakai adalah non random 

sampling jenis purposive sampel, dimana   tidak semua individu dalam 

populasi di beri peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi sampel.11

Berdasarkan uraian tersebut, maka ciri-ciri sampel penelitian adalah:

                                                          
9 Muhamad , Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008,h. 161
10 Ibid., h.162
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  Jakarta: Bumi Aksara, 

1989,h.20
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1) Brand manager PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Bandar Lampung

2) Karyawan yang bertugas memberikan pelayanan kepadan nasabah baik 

secara administrasi maupun pelayanan jasa lainnya.

3) Karyawan yang bertugas memasarkan produk-produk yang ada di PT. 

Alif Cicilan Syariah Cabang Bandar Lampung. 

Berdasarkan ciri-ciri populasi di atas, maka sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 5 orang.

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai dasar cara untuk 

mendapatkan data-data yang tepat dan lengkap. Dalam hal ini, penulis 

menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan.12Adapun teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas, 

dimana pewancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan 

data yang akan dikumpulkan.

                                                          
12 Burhan Bungin,metodologi penelitian kualitatif ,Jakarta:PT.Raja Grafindo,2010 , h. 100
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b. Metode Observasi 

Observasi adalah suatu cara menghimpun data dengan mencatat secara 

sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian saat 

penelitian berlangsung. 13Adapun teknik observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan di lokasi yaitu di PT. Alif 

Cicilan Syariah Cabang Bandar Lampung untuk mengetahui strategi 

pemasaran pembiayaan ijarah dalam lembaga tersebut. 

c. Dokumentasi 

Menurut Cholid Narbuko & Abu Ahcmad dokumen berasal dari kata 

dokumen yang berarti barang-barang yang tertulis seperti jurnal, 

notulen,anggaran dana pendidikan dan lain-lain. 14 Dengan menggunakan 

teknik dokumentasi ini penulis mengumpulkan data yang tertulis mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan penelitian data tentang PT. Alif Cicilan 

Syariah Cabang Bandar Lampung. 

5. Metode Analisa Data 

Metode analisa data yaitu usaha menyeleksi, menyusun dan menafsirkan 

data yang telah masuk dengan tujuan agar data tersebut dapat dimengerti isi 

dan maksudnya, sebab data yang telah terkumpul melalui observasi, 

                                                          
13 Cholid narbuko & Abu Achmad, Metodologi Penelitian, Jakarta:Bumi Aksara, 2000, h.70

14 Ibid., 



12

wawancara dan dokumentasi, belum bisa dibaca secara optimal sebelum 

dianalisis.15

Adapun teknis analisis yang penulis gunakan adalah analisis deksristif 

yang sifatnya kualitatif, yaitu perolehan data yang digambarkan dengan kata-

kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Metode berfikir yang penulis gunakan metode induktif. Berfikir induktif 

berangkat dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus di tarik 

generalisasi yang mempunyai sifat umum.

6. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian penulis mengadakan suatu telaah ke 

perpustakaan, penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang 

akan penulis teliti, judul sekripsi tersebut antara lain: 

1. Pada tahun 2015, Nihlah, NPM, 1141030042. Dengan judul, Strategi 

Pemasaran Es Capucino Cincau Mulia Jaya Dalam Memenangkan 

Keunggulan Kompetitif Di Bandar Lampun. Berisi tentang bagaiman strategi 

pemasaran pada es capucino cincau di gg mulia jaya dalam memenangkan 

hati konsumen dengan keunggulan-keunggulan yang di tawarkan. 

2. Pada tahun 2008 , Andi Kurniawan , NPM 024102000. Dengan judul, Respon 

Masyarakat Terhadap Pemasaran Produk Baitul Maal Wattamwil ( studi pada 

                                                          
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT.Rineka 

Cipta,1993, h. 104 
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BMT Pringsewu Tanggamus). Berisi tentang  bagaiman respon masyarakat 

tentang produk yang ditawarkan oleh BMT, dan respon masyarakat 

merupakan hal yang cukup penting bagi sebuah lembaga yang melakukan 

kegiatan pemasaran produknya.

3. Pada tahun 2011, Amryzar , NPM 0641030039. Dengan judul , Manajemen 

Sistem Mudharabah Pada Bank Mu’amalat Bandar Lampung. Berisi tentang 

proses perencanaan sistem mudharabah yang ada pada Bank Mu’amalat, 

terkususnya Bank Mu’amalat Cabang Bandar Lampung. 

Yang membedakan dengan skripsi penulis, walaupun yang dibahas hampir 

sama yaitu strategi pemasaran tetapi dari isi dan apa yang menjadi objek kajian 

berbeda. Skripsi yang penulis bahas adalah bauran pemasaran pembiayaan ijarah 

di PT. Alif cicilan syariah cabang Bandar Lampung.
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BAB II

BAURAN PEMASARAN PEMBIAYAAN IJARAH PADA ALIF CICILAN 
SYARIAH

A. Strategi Pemasaran

1. Pengertian Strategi Pemasaran

a. Pengertian Strategi

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai 

sasaran khusus.1 Strategi merupakan langkah-langkah yang harus di jalankan

oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang langkah yang 

harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namunada pula langkah yang relatif

mudah. Di samping itu banyak rintangan ataucobaan yang di hadapi untuk

mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap langkah harus dijalankan secara hati-

hati dan terarah.

Untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan juga di perlukan 

langkah-langkah tertentu. Misalnya, ingin menjual barang atau jasanya 

kepada pelanggan memerlukan langkah yang tepat. Di luar perusahaan 

tersebut sudah banyak pesaing yang menunggu, mulai dari pesaing kecil 

sampai kelas kakap. Di samping itu, setiap waktu akan terus bermunculan 

pesaing baru, apalagi jika jenis produk yang ditawarkan memberikan 

                                                          
1Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002,h.1092
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keuntungan yang menggiurkan. Pesaing-pesaing inilah yang disebut sebagai 

rintangan atau hambatan untuk menjual produk ke pelanggan.2

b. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, 

memberi harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan ide, barang dan 

jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan 

organisasi. Potensi pertukaran terjadi bila paling sedikit ada dua pihak dan 

masing-masing memiliki sesuatu yang bernilai potensial bagi pihak lainnya. 

Jika kedua pihak dapat berkomunikasi dan menyampaikan produk dan jasa 

yang diinginkan, pertukaran dapat terjadi. 

Bagaimana manajer pemasaran mencoba menstimulasi pertukaran? 

Mereka berpegang pada prinsip “tepat”. Mereka berusaha mendapatkan 

barang atau jasa Strategi pemasaran adalah logika pemasaran yang 

dilaksanakan dengan harapan bahwa unit bisnis akan mencapai sasaran 

pemasaran. Strategi pemasaran terdiri  dari strategi spesifik untuk pasar 

sasaran, penentuan posisi produk, bauran pemasaran dan tingkat pengeluaran 

pemasaran yang tepat untuk orang yang tepat, pada tempat yang tepat, pada 

waktu yang tepat, dengan harga yang tepat, dengan teknik promosi yang 

tepat.3

                                                          
2Kasmir , kewirausahaan,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 172
3Carl Mcdaniel ,Roger Gates, Riset Pemasaran Kontemporer,Jakarta:Salemba Empat, 2001, 

h. 4
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c. Pengertian Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran merupakan strategi untuk melayani pasar atau 

segmen pasar yang di jadikan target oleh perusahaan.Strategipemasaran 

adalah logika pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dengan harapan 

agar unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan.4

Strategi pemasaran harus merinci segmen pasar yang akan menjadi 

pusat perhatian perusahaan. Segmen ini berbeda dalam kebutuhan dan 

keinginan, memberi respon terhadap pemasaran, dan berkemampuan 

mengahasilkan laba. Perusahaan bertindak cerdik kalau usaha dan energinya 

diarahkan pada segmen pasar yang dapat dilayani paling baik dari sudut 

pandang perusahaan, dan kemudian mengembangkan strategi pemasaran bagi 

setiap segmen sasaran.5

Ukuran keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi 

pemasarannya adalah mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Semakin banyak pelanggan yang menerima produk atau jasa yang 

ditawarkan, maka mereka semakin puas, dan berarti strategi yang di jalankan 

sudah cukup berhasil.6

                                                          
4Philip Kotler, ManajemenPemasaran,:AnalisisPerencanaan, Implementasi, danKontrol, 

(Jakarta:PT. Prehallindo,2001), hal. 76  
5Philip Kotler, Gary Armstrong, Dasar-Dasar Pemasaran Jilid 1, Jakarta: Prenhalindo, 1997, 

h.54
6Kasmir , Kewirausahaan Edisi Revisi , Jakrta : Rajawali Pers ,2011, h. 187
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2. Permintaan dan Penawaran

Permintaan adalah jumlah dan kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan  

oleh konsumen pada kondisi tertentu. Permintaan akan barang dan jasa 

diartikan jumlah barang dan jasa yang ingin didapatkan secara ekonomis akan 

dibeli oleh konsumen. Berbagai kebutuhan dan keinginan konsumen biasanya 

ditunjukan dalam bentuk barang maupun jasa. Dari sisi permintaan atau 

kebutuhan konsumen, barang dan jasa dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

kelompok. 

a. Barang dan jasa normal adalah barang dan jasa yang permintaanya 
berhubungan lurus dengan pendapatan konsumen. 

b. Barang dan jasa interior adalah barang dan jasa yang permintaanya 

berhubungan terbalik dengan pendapatan konsumen. 

c. Barang dan jasa utama adalah barang dan jasa yang diminta oleh 

konsumen. 

d. Barang dan jasa pengganti adalah barang dan jasa yang berfungsi sebagai 

barang pengganti barang utama. 

e. Barang dan jasa pelengkap adalah barang dan jasa yang berfungsi sebagai 

pelengkap barang utama.

f. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang mengkonsumsinya 

yang bersifat non rivalry dapat dikonsumsi secara bersamaan, pada waktu 

yang sama, tanpa saling meniadakan dan non exsclusive semua orang 

dapat memanfaatkannya tanpa harus membayar. 
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g. Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang bersifat exclusive tidak 

semua orang dapat mengkonsumsinya karena harus membayar sesuai 

dengan harga yang berlaku. 

Penawaran adalah jumlah dan kualitas barang dan jasa yang mau 

dijual oleh produsen, pada kondisi tertentu. Dengan demikian penawaran 

akan barang dan jasa dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang 

ingin dijual secara bisnis menguntungkan oleh produsen. 7

3. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran adalah suatu falsafah manajemen dalam bidang 

pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen 

dengan didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk 

memberikan kepuasan konsumen sebagai kunci keberhasilan organisasi 

dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, konsep 

pemasaran merupakan orientasi perusahaan yang menekankan bahwa tugas 

pokok perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan tersebut dan 

selanjutnya memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut sehingga dicapai 

tingkat kepuasan langganan yang melebihi dari kepuasan yang diberikan oleh 

para saingan.

Pada hakikatnya konsep pemasaran menekankan orientasi pada 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang didukung oleh kegiatan pemasaran 

                                                          
7Henry Faizal Noor, Ekonomi Manajerial , Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007,h. 38
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yang terpadu, yang ditujukan untuk keberhasilan mencapai tujuan 

perusahaan. Dengan demikian ada empat unsur pokok yang terdapat dalam 

konsep pemasaran, yaitu: orientasi pada konsumen (kebutuhan dan keinginan 

konsumen), kegiatan pemasaran yang terpadu, kepuasan 

konsumen/langganan, dan tujuan perusahaan jangka panjang. Konsep 

pemasaran ini sering dicampuradukkan atau dikaburkan dengan istilah 

konsep penjualan. Konsep penjualan menekankan orientasi pada produk yang 

dihasilkan untuk dijual yang didukung dengan kegiatan penjualan dan 

promosi, sehingga tujuan perusahaan jangka pendek dapat dicapai melalui 

pencapaian target penjualan.

Sering konsep penjualan dan pemasaran ini dianggap sama, padahal 

masing-masing konsep tersebut mempunyai arti yang sangat berbeda. 

Penggunaan konsep penjualan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi/perusahaan melalui peningkatan program penjualan untuk 

pencapaian target penjualan, sedangkan konsep pemasaran berusaha 

memberikan pelayanan kebutuhan dan keinginan konsumen secara 

memuaskan sehingga tujuan perusahaan jangka panjang diharapkan dapat 

dicapai. Di samping itu, terdapat perbedaan atas pendekatan yang digunakan 

masing-masing konsep tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam konsep 

penjualan adalah menawarkan berbagai produk yang telah tersedia dengan 

mencoba secara gigih meyakinkan dan menggugah calon pembeli agar 
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bersedia membeli produk yang ditawarkan melalui kegiatan penjualan dan 

promosi yang gencar. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam konsep 

pemasaran adalah meneliti terlebih dahulu kebutuhan atau keinginan 

konsumen yang diikuti dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan atau 

keinginan tersebut melalui kegiatan pemasaran terpadu. Selain perbedaan 

diatas, terdapat pula perbedaan dalam pelaksanaannya. Untuk melaksanakan 

konsep penjualan, jumlah dan klasifikasi personalia yang terlibat di dalam 

kegiatan pemasaran hanya terbatas pada personalia pemasaran termasuk 

kepala bagian pemasaran, tenaga penjualan, dan tenaga promosi . sedangkan 

pelaksanaan konsep pemasaran melibatkan seluruh personalia yang ada 

dalam organisasi perusahaan termasuk direksi dan kepala bagian yang ada, 

dengan berorientasi pada pemasaran di mana semua kegiatannya diarahkan 

untuk memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan atau keinginan 

konsumen. Kedua konsep ini, masing-masing mempunyai kebaikan dan 

kelemahan. Kebaikan konsep penjualan adalah, organisasi perusahaan tidak

terpengaruh oleh perubahan pasar yang terjadi, sedangkan kebaikan konsep 

pemasaran adalah, pembeli atau langganan memperoleh kepuasan. 

Kelemahan konsep penjualan adalah, pembeli sering merasa kecewa karena 

produk dan pelayanan penjualan yang diterima tidak sesuai dengan harapan 

semula, sedangkan kelemahan konsep pemasaran memilih perubahan 

perspektif pimpinan organisasi/perusahaan.
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a. Dasar-dasar pemikiran konsep pemasaran 

Konsep pemasaran pada dasarnya adalah falsafah manajemen yang 

merupakan suatu landasan yang dipakai oleh pimpinan perusahaan dalam 

mensukseskan usahanya. Pada konsep pemasaran kedaulatan konsumen 

mendapat tempat yang sangat penting. Penentuan mengenai macam dan 

jenis serta warna, kemampuan dan spesifikasi produk yang dihasilkan 

bukan ditentukan oleh organisasi/perusahaan, tetapi ditentukan oleh 

konsumen. Perusahaan membuat barang yang dibutuhkan dan diinginkan 

oleh konsumen, sehingga konsumen merasa puas dan dari kepuasan 

konsumen inilah perusahaan mendapatkan keuntungan. Sehingga langkah 

pertama yang mendasari konsep ini adalah penentuan kebutuhan potensial 

dan aktual dari konsumen. Oleh karena itu, pelaksanaan konsep ini 

memerlukan:

1) Penyelidikan dan penemuan keinginan konsumen dan mengusahakan 

agar perusahaan/organisasi dapat memenuhinya.

2) Pemikiran bahwa buatlah apa yang dapat dijual dan bukan mencoba 

menjual apa yang dapat dibuat.

3) Usaha untuk mencintai pembeli dan bukan produknya

Pada prinsipnya ada beberapa dasar pemikiran yang digunakan dalam 

konsep pemasaran, yaitu:
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1) Para konsumen dapat dikelompokkan menjadi beberapa segmentpasar 

yang berbeda, yang tergantung pada kebutuhan dan keinginan mereka.

2) Konsumen pada salah-satu segmentpasar yang mana pun akan 

memilih penawaran dari organisasi/perusahaan yang dianggap paling 

mampu memberikan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan tertentu 

mereka.

3) Tugas organisasi perusahaan adalah melakukan riset dan memutuskan 

pasar yang menjadi sasarannya serta mengembangkan penawaran dan 

program pemasaran secara efektif sebagai kunci untuk menarik 

pembeli dan mempertahankannya sebagai langganan.

b. Tujuan penggunaan konsep pemasaran 

Sebuah perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan utama, yaitu 

mencapai tingkat keuntungan tertentu, pertumbuhan perusahaan atau 

peningkatan share pasar. Di dalam pandangan konsep pemasaran, tujuan 

perusahaan ini dicapai melalui kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen 

diperoleh setelah kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui 

kegiatan pemasaran yang terpadu.

Tujuan penggunaan konsep pemasaran adalah mengubah orientasi 

falsafah manajemen pemasaran lain yang ternyata telah terbukti tidak 

berhasil mengatasi berbagai persoalan, karena adanya perubahan dalam 

ciri-ciri pasar dewasa ini cinderung berkembang. Perubahan tersebut 
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tejadi antara lain karena pertambahan jumlah penduduk, pertambahan 

daya beli, peningkatan dan meluasnya hubungan atau komunikasi, 

perkembangan teknologi, dan perubahan faktor lingkungan pasar lainnya.

Konsep pemasaran ini telah banyak menunjukkan manfaat dan telah 

banyak dianut oleh perusahaan di negara-negara maju dan berkembang 

seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman Barat. Umumnya perusahaan 

yang berhasil adalah perusahaan yang melaksanakan konsep pemasaran

yang berorientasi kepada konsumen, karena perusahaan inilah yang 

mampu menguasai pasar dalam jangka panjang.8

4. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemasaran 

a. Segmentasi pasar 

Segmentasi pasar adalah pemasaran massal,. Dalam pemasaran massal, 

penjual menjalankan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal 

atas produk tertentu bagi semua pembeli. Argument bagi pemasaran massal 

adalah ia menciptakan potensial pasar yang terbesar, yang akan 

menghasilkan biaya yang lebih rendah yang pada gilirannya dapat 

menghasilkan harga yang lebih rendah atau marjin lebih tinggi. Namun 

banyak kritik yang menunjukan pada suatu kenyataan bahwa pasar itu 

sebenarnya terpecah-pecah, sehingga pemasaran massal sulit dilaksanakan. 

Hal inilah yang memunculkan keharusan melakukan segmentasi pasar. 

                                                          
8Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014,h. 81
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Segmentasi pasar semakin penting dan merupakan salah satu kunci 

yang menentukan sukses atau tidak suatu perusahaan. Segmentasi pasar 

dapat diartikan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelopok 

pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau ramuan 

pemasaran tersendiri. Bank dalam menjual produknya ke nasabah membagi 

pasar menjadi beberapa jenis sesuai dengan kriteria yang diinginkan. 

Pembagian pasar akan memudahkan bank dalam menentukan nasabah atau 

konsumen sasarannya. Segmentasi pasar perlu dilakukan karena pada 

umumnya pasar untuk suatu produk atau jasa mempunyai banyak perbedaan 

terutama pada kebutuhan, keinginan dan daya beli. Dengan melkaukan 

segmentasi pasar, perusahaan akan lebih mudah melayani berbagai 

kebutuhan dan keinginan pasar tersebut. 

b. Targeting ( pasar sasaran )

Selanjutnya kotler, Kartajaya, Huan dan Liu (2003) menyatakan ada 

tiga kreteria yang harus dipenuhi perusahaan pada saat mengevaluasi dan 

menentukan segmen mana yang akan dijadikan terget. Pertama, perusahaan 

harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan 

akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan dapat saja 

memilih segmen yang kecil pada saat sekarang namun segmen itu 

mempunyai prospek menguntungkan dimasa datang. Sehubungan dengan 

hal ini perusahaan harus menelaah kompetisi yang ada di sektor tersebut dan 
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potensinya untuk tumbuh karen akan berkaitan juga dengan ukuran dan 

pertumbuhan target segmen perusahaan. 

Kedua adalah bahwa strategi targeting itu harus didasarkan pada 

keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan 

kompetitif merupakan cara untuk mnegukur apakah perusahaan memiliki 

kekuatan dan keahlian yang memadai untuk menguasai segmen pasar yang 

dipilih sehingga memberikan volue bagi konsumen. Untuk menghasilakn 

value yang unggul tidak cukup hanya memiliki sumber daya yang memadai 

tetapi harus didukung dengan kepabilitas, kompetensi inti, dan keunggulan 

kompetitif untuk melaksanakan diferensiasi yang ditujukan untuk 

memenangkan kompetisi tersebut. Perusahaan juga harus menganalisis dari 

dekat apakah segmen pasar yang dipilih telah sejalan dan mendukung tujuan 

jangka panjang perusahaan. Ketiga adalah bahwa segmen pasar yang dibidik 

harus didasarkan pada situasi persaingannya. Perusahaan harus memper-

timbangkan situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi daya tarik tergeting perusahaan. Dengan menggunakan 

beberapa kriteria di atas perusahaan dapat menemukan kesesuain 

perusahaan dengan segmen pasar yang tepat. 
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c. Positioning 

Positioning adalah  tindakan merancang penawaran dan citra 

perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan 

berada dalam benak pelanggan sasarannya. Positioning merupakan elemen 

yang sangat utama dalam suatu strategi pemasaran. Sebuah perusahaan 

dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan terhadap produknya 

dan produk pesaingnya sehingga akan dihasilkan peta persepsi. Dengan 

menggunakan informasi dari peta persepsi itu, dapat dikenali berbagai 

strategi penentuan posisi. 

Positioning atau menentukan posisi pasar adalah suatu kegiatan 

merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran 

pemasaran yang terinci. Penentuan posisi pasar bagi produk ataupun jasa 

suatu perusahaan sangat penting. Produk atau jasa diposisikan pada posisi 

yang diinginkan oleh nasabah, sehingga dapat menarik minat nasabah untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Positioning mencakup 

perancangan penawaran dan citra perusahaan/bangk agar terget pasar 

menganggap perlu posisi perusahaan/bank diantara pesaing. 9

                                                          
9M. Taufiq Amir , Dinamika Pemasaran,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ,h 84
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5. Bauran Pemasaran

Kotler dan Amstrong mendefinisikan bauran pemasarana sebagai 

perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan dalam pasar sasaran. 

Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Kemungkinan yang 

banyak dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan 

produknya. Kemungkinan yang banyak dapat digolongkan menjadi empat 

kelompok variabel yang dikenal dengan ”empat P” product, price, place, 

promotion (produk,harga,distribusi,promosi).10 Empat P dalam marketing mix

yaitu:

1. Product (produk)

menurut Philip kotler “produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan 

dipasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan, atau 

untuk dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan." 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa produk adalah

sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Produk biasanya digunakan 

untuk dikonsumsi baik untuk kebutuhan rohani maupun jasmani. Untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan akan produk, maka konsumen harus 

mengorbankan sesuatu sebagai balas jasanya. 

                                                          
10Philip kotler dan Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, Alih Bahasa Alexsander Sindoro, 

Jakarta: PT. Indeks, 2014 ,h.48
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Dalam perspektif syariah produksi merupakan sesuatu yang penting. 

Al-Qur’an diarahkan pada manfaat dari barang yang diproduksi. 

Mempromosikan suatu barang harus mempunyai hubungan dengan 

kebutuhan hidup manusia. Berarti barang itu harus mempunyai hubungan 

dengan kebutuhan manusia. Bukan untuk memproduksi barang-barang 

mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. 

Islam juga mengajarkan untuk memperhatikan kualitas dan 

keberadaan produk tersebut. Islam melarang jual beli suatu produk yang 

belum jelas (ghoror) bagi pembeli. Pasalnya di sini berpotensi terjalinya 

penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. 

Selain keberadaan suatu produk, islam juga memerintahkan untuk 

memperhatikan kualitas produk. Barang yang dijual harus terang dan jelas 

kualitasnya, sehingga pembeli dapat dengan memberi penilaian.11

Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

mengembangkan suatu produk, sebagai berikut: 

1) Penentuan Logo dan Moto 

Logo merupakan ciri khas suatu produk, sedangkan moto 

merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi 

perusahaan dalam melayani masyarakat. 

                                                          
11Firdaus NH dkk. Dasar & Strategi Pemasaran Syariah, Jakarta: Renaisan, 2005 ,h. 23
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2) Menciptakan Merek 

Merek adalah suatu hal penting bagi konsumen untuk mengenal 

barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering sering 

diartikan sebagai nama, istillah, simbol, desain atau kombinasi dari 

semuanya. 

3) Menciptakan Kemasan

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan 

kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti kualitas 

kemasan, bentuk, warna, dan persyaratan lainnya.

4) Keputusan label 

Label merupakan sesuatu yang dilekatkan pada produk yang 

ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Kandungan label 

harus menjelaskan siapa yang membuat, dimana dibuat, kapan dibuat, 

cara menggunakannya waktu kadaluarsa, dan informasi lainnya.12

2. Price (harga) 

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk 

memperoleh suatu produk.13Penentuan harga menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku 

                                                          
12Arif Yusuf Hamali, Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan,cet ke 1,Jakarta: 

PT.Kharisma Putra Utama,2016,h.198
13Kotler dan Amstrong. Op cit.,h.48.



30

tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga 

akan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. 

Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai 

tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penentuan harga secara umum, sebagai 

berikut.

1) Untuk bertahan hidup. Tujuan menentukan harga semurah mungkin 

dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasaran, 

dengan catatan harga murah tapi masih dalam kondisi yang 

menguntungkan.

2) Untuk memaksimalkan laba. Tujuan harga ini dengan mengharapkan 

penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. 

Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau 

tinggi. 

3) Untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga 

murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan 

diharapkan pula pelangga pesaing beralih ke produk yang ditawarkan.

4) Mutu produk. Tujuan adalah untuk memberikan kesan bahwa produk 

atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih 

tinggi dari kualitas pesaing.
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5) Karena pesaing. Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga 

pesaing, yang tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan 

melebihi harga pesaing. 14

3. Place (distribusi) 

Dalam sektor jasa, distribusi didefinisikan sebagai setiap sarana yang 

meningkatkan keberadaan atau kenikmatan suatu jasa yang menambah 

penggunaanya, baik dengan mempertahankan pemakai yang ada, 

meningkatkan nilai kegunaanya di antara pemakai yang ada ataupun 

menarik pemakai baru. Sarana-sarana tersebut dapat berupa kantor pusat, 

kantor cabang, dan lain-lain yang dapat memudahkan nasabah untuk 

memperoleh manfaat dari jasa perusahaan tersebut. 

Distribusi termasuk aktivitas perusahaan untuk membuat produk 

tersedia bagi konsumen sasaran. Setiap perusahaan haruslah memiliki 

pandangan saluran distribusi keseluruhan terhadap masalah distribusi dari 

produknya ke pemakai akhir. Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan 

sasaran perusahaan di bidang pemasaran, setiap perusahaan melakukan 

kegiatan penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan penyampain produk 

sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. 

Dalam kegiatan distribusinya perusahaan dapat memperhatikan, 

pertama, kantor pusat pemasaran, yaitu depatemen ekspornya atau devisi 

                                                          
14Arif Yusuf Hamali, Op Cit,h.200
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yang membuat keputusan mengenai saluran distribusi dan elemen-elemen 

bauran pemasaran lainnya. Kedua, mengenai jenis-jenis perantaranya, yaitu 

agen, perusahaan perdagangan dalam hal ini adalah kantor yang mudah di 

jangkau oleh masyarakat dapat mempermudah pendistribusian produk yang 

ditawarkan kepada nasabah.15

4. Promosi

promosi merupakan cara langsung atau tidak langsung untuk 

mempengaruhi konsumen agar lebih suka membeli merk barang tertentu. 

Kata “promosi” berkonotasi arus informasi satu arah, sedangkan komunikasi 

marketing lebih menekankan interaksi dua arah. Konsekuensinya, promosi 

dipersipkan sebagai bentuk komunikasi yang bersifat masal, sedangkan 

komunikasi marketing lebih bersifat personal dan individual. 16

Salah satu tujuan promosi perusahaan adalah menginformasikan 

segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen 

yang baru. Empat macam promosi yang dapat digunakan perusahaan dalam 

mempromosikan produk maupun jasanya, yaitu: 

1) Periklanan (advertising)

2) Promosi penjualan (sales promotion)

3) Publisitas (publicity)

                                                          
15Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan 

Pengendalian, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1993, Vol,II ed. Ke-7,h.181
16Firdaus , Op Cit, h.27
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4) Perjualan pribadi (personal selling)

Iklan adalah saran promosi yang digunakan oleh perusahaan guna 

menginformasikan, menarik, dan memengaruhi calon konsumennya. 

Penggunaan promosi melalui iklan dapat dilakukan dengan berbagai media, 

seperti:

1) Pemasangan billboard di jalan-jalan strategis

2) Pencetekan brosur baik disebarkan disetiap cabang ataupun pusat-

pusat perbelanjaan

3) Pemasangan spanduk dilokasi tertentu yang strategis

4) Pemasangan iklan melalui koran 

5) Pemasangan iklan melalui majalah

6) Pemasangan iklan melalui televisi

7) Pemasangan iklan melalui radio.

Tujuan dan penggunaan dan pemilikan media iklan tergantung dari 

tujuan perusahaan. Tujuan penggunaan iklan sebagai media promosi 

sebagai berikut:

1) Untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 

produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti peluncuran 

produk baru, keuntungan dan kelebihan suatu produk atau informasi 

lainnya.
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2) Untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan 

atau keunggulan produk yang ditawarkan.

3) Untuk perhatian dan minat para pelanggan baru dengan harapan akan 

memperoleh daya tarik dari para calon pelanggan.

4) Memengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke perusahaan yang 

meniklankan.

Kegiatan promosi lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui 

promosi penjualan atau sales promotion. Tujuan promosi penjualan 

adalah untuk meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah 

pelanggan. Promosi penjualan dilakukan untuk menarik pelanggan untuk 

segera membeli setiap produk atau jasa yang ditawarkan. Promosi 

penjualan dapat dilakukan dengan cara, sebagai beriku:

1) Pemberian harga khusus atau potongan harga (discount) untuk 

produk tertentu

2) Pemberian undian kepada setiap pelanggan yang membeli dalam 

jumlah tertentu

3) Pemberian cinderamata, serta kenang-kenangan lainnya kepada 

konsumen yang loyal

4) Promosi dan penjualan lainnya.
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Promosi yang ketiga adalah publisitas. Publisitas adalah kegiatan 

promosi untuk memancing calon pelanggan melalui kegiatan pameran, 

bakiti soial, serta kegiatan lainnya. Kegiatan publisitas dapat meningkatkan 

pamor perusahaan di mata para konsumennya. Kegiatan promosi yang 

keempat adalah penjualan17

B. PEMBIAYAANIJARAH

1. Pengertian Ijarah 

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat ( hak guna ), bukan 

perpindahan kepemilikan ( hak milik ). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama 

saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. 

Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya 

adalah barang maupun jasa. 

Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan 

barang jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna ( manfaat ) atas suatu barang 

atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, 

dalamakad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan 

hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. 18

                                                          
17Arif Yusuf Hamali, Op Cit,h.202

18Adiwarman A. Karim, Bank Islam edisi ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2009 , 
h.137
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a. Pengertian Murabahah

Murabahahadalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang 

disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual 

menyebutkan dengan sebenernya harga perolehan atas barang tersebut dan 

besarnya keuntungan yang diperolehnya. 19

b. Pengertian Ijarah Muntahia Bittamlik

Ijarah muntahia bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan 

perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode 

sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Berbagai 

bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain:

a. Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset 

dihibahkan kepada penyewa.

b. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode 

sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.

c. Harga ekuivelen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset 

dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga 

ekuivalen dan

d. Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan 

bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.20

                                                          
19Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management,Jakarta:PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008 ,h. 145
20Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2011,h.103
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2. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

a. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau 

upah-mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang 

menyewakan, musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan 

sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan mustajir

adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf  (mengendalikan harta), 

dan saling meridhai.21

Allah Swt. Berfirman:  An-nisa 29

ُكْم َوَلا َتْقُتُلوا یَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنَیا َأ

)29َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیًما (

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil ( tidak benar ), kecuali dalam 

perdagangan yang berlakuatas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kalian membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu.22

b. Shghat  ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir.

c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam 

sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
                                                          

21Hendi Suhendi , Fiqih Muamalah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005,h. 117
22Departemen Agama RI, AL-Qur’an Tajwid dan terjemah,Bandung: CV. Penerbit 

Diponogoro,2010,h.83
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d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, 

diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah 

mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.

2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah-

mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 

kegunaanya (khusus dalam sewa menyewa).

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) 

menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat )-nya hingga waktu 

yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.23

Rukun Dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

1) Ba’iu (penjual)
2) Musytari (pembeli)
3) Mabi’ (barang yang di perjual belikan) 
4) Tsaman (harga barang)
5) Ijab qabul (pernyataan serah terima) 

b. Syarat Murabahah

1) Syarat yang berakad (ba’iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam 

kadaan terpaksa.

2) Barang yang diperjualbelikan ( mabi’) tidak termasuk barang yang haram 

dan jenis maupun jumlahnya jelas. 

                                                          
23Ibid,.
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3) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok 

dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan 

jelas. 

4) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan 

secara spesifik pihak-pihak yang berakad.24

3. Pembiayaan Ijarah 

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan ijarah yang harus dipenuhi 

adalah sebagai berikut:

a. Dalam akad ijarah, fisik dari komiditas yang di sewakan tetap dalam 

kepemilikan yang menyewakan dan hanya manfaatnya yang dialihkan 

kepada penyewa. Sesuatu yang tidak dapat digunakan tanpa 

mengonsumsinya tidak dapat disewakan, seperti uang, makanan, bahan 

bakar, dan sebagainya. Hanya aset-aset yang dimiliki oleh yang 

menyewakan dapat disewakan, kecuali diperbolehkan sub-

lease(menyewakan kembali aset objek sewa yang disewa) dalam 

perjanjian yang diizinkan oleh yang menyewakan. 

b. Sampai waktu ketika aset objek sewa dikirim kepada penyewa, biaya 

sewa belum bisa dikenakan.

c. Selama periode sewa, yang menyewakan harus tetap menguasai aset 

objek sewa dan menanggung semua risiko dan hasil dari kepemilikan. 

                                                          
24Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Op. Cit, ,h. 146
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Namun demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan aset objek sewa 

karena kesalahan atau kelalaian penyewa, konsekuensinya ditanggung 

oleh penyewa. Konsekuansi-konsekuensi lain yang muncul dari 

penggunaan aset yang tidak umum tanpa persetujuan bersama juga 

ditanggung oleh penyewa. Penyewa juga bertanggung jawab terhadap 

semua resiko dan konsekuensi yang berhubungan dengan tuntunan pihak 

ketiga yang muncul akibat operasi atau penggunaan aset objek sewa. 

d. Asuransi dari objek sewa harus atas nama menyewakan dan biaya 

asuransi juga ditanggung oleh yang menyewakan . 

e. Sewa dapat diakhiri sebelum waktunya, tetapi hanya dengan persetujuan 

kedua belah pihak.

f. Masing-masing pihak dapat membuat janji untuk membeli/menjual aset 

objek sewa dengan berakhirnya jangka waktu sewa, atau lebih awal, 

dengan harga dan ketentuan yang disepakati bersama, dengan catatan 

bahwa perjanjian sewa tidak mensyaratkan penjualan. Sebaliknya, pihak 

yang menyewakan dapat membuat janji untuk menghibahkan aset kepada 

penyewa dengan berakhirnya kontrak sewa, dengan syarat bahwa 

penyewa telah memenuhi semua kewajibannya. Namun demikian, alih 

kepemilikan pada waktu yang akan datang ini harus tidak merupakan 

bagian dalam perjanjian sewa.
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g. Besarnya biaya sewa harus disepakati di awal dalam bentuk yang jelas, 

baik untuk masa sewa penuh atau untuk periode tertentu dalam bentuk 

absolut.

h. Penetapan biaya sewa saja tidak dibolehkan kecuali pada nilai par.

i. Kontrak sewa dapat dianggap berakhir jika aset objek sewa tidak lagi

memberikan manfaatnya. Namun demikian, jika aset objek sewa rusak 

selama periode kontrak dan masih dapat diperbaiki, kontrak sewa tetap 

tak valid. 

j. Denda dapat disepakati ab initiodalam perjanjiannya sewa untuk 

keterlambatan pembayaran biaya sewa oleh penyewa. Dalam hal ini, 

penyewa bertanggung jawab untuk membayar denda dengan perhitungan 

persen per hari/tahun yang disepakati. Namun demikian, uang denda 

harus digunakan untuk dana sosial. Bank juga dapat mengadu ke 

pengadilan untuk ganti rugi kerusakan, atas kebijaksanaan pengadilan, 

yang harus ditetapkan berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung 

yang timbul, selain biaya kesempatan (opportunity costs). Juga, jaminan 

dapat dijual oleh bank (pembeli) tanpa intervensi dari pengadilan. 

4. Pembiayaanmurabahah

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan murabahah yang harus 

dipenuhi adalah sebagai berikut:
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a. Mubarabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain 

dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan 

kepada pembeli harga pokok dari barang dan marjin keuntungan yang 

dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat 

dilakukan secara tunai ataupun tangguh 

b. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang yang nyata dan bukan 

berupa dokumen-dokumen kredit. 

c. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli 

dan transaksi murabahahharuslah berwujud, dimiliki oleh penjual, dan 

dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif (constructive possession). 

Oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa penjual menanggung risiko 

kepemilikan (risks of ownership) sebelum menjual komoditas tersebut 

kepada pembeli/konsumen.

d. Murabahah, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu 

penawaran dan pernyataan menerima (ijab dan qabul) yang mencakup 

kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan tanggal harga yang 

disepakati dibayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).

e. Dalam transaksi murabahahpenunjukan agen, bila ada, pembelian barang 

oleh atau untuk dan atas nama bank, dan penjualan akhir barang kepada 

nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang independen satu sama 

lain dan harus didokumentasikan/ dicatat secara terpisah. Namun, suatu 
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perjanjian menjual dapat mencakup seluruh kejadian dan dilakukan di muka 

serta dapat dibuat pada saat akan memulai hubungan kesepakatan jual beli. 

Agen dapat membeli barang terlebih dahulu atas nama prinsipalnya, yaitu 

bank dan kemudian bank mengambil alih kepemilikannya. Kemudian, 

nasabah akan membeli barang tersebut dari bank melalui suatu penawaran 

dan pernyataan menerima (offer and acceptance). Menurut prinsip syariah, 

cukup dan dapat diterima kondisi “memiliki” tempat suplair darimana bank 

membeli barang memberikan kepemilikan kepada bank atau agen bank 

dengan cara apa pun asalkan risiko pemilikan ada pada bank. Dengan kata 

lain, risiko pemilikan barang melekat pada bank selama proses pembelian 

barang oleh agen bank hingga penjualan akhir kepada nasabah dan 

pengalihan kepemilikan kepada nasabah.

f. Invoiceyang diterbitkan oleh suplair adalah atas nama bank kerena 

komiditas yang dibeli oleh suatu agen adalah atas nama bank tersebut. 

Pembayaran harga komoditas lebih utamakan dilakukan langsung oleh bank 

kepada suplair.

g. Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang ditetapkan 

tidak dapat berubah.

h. Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul dalam hal terjadi keterlambatan 

pembayaran atau defaultbahwa nasabah diharuskan membayar denda yang 

dihitung dalam suatu persentase per hari atau per tahun dan penerimaan 
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denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebajikan pada bank. 

Penerimaan denda tidak diperkenankan untuk dipergunakan menjadi sumber 

penerimaan bank, tetapi hanya untuk tujuan kebajikan termasuk untuk 

proyek-proyek untuk peningkatan kondisi ekonomi dari para fakir miskin 

dan dhuafa.

i. Bank dapat meminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil alih 

aset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya, 

dan yang boleh diambil bank hanyalah biaya langsung dan biaya tidak 

langsung yang benar-benar telah dikeluarkan, sedangkan opportuniy 

costtidak diperkenankan diganti. Agunan juga dapat dijual oleh bank tanpa 

intervensi dari pengadilan.

j. Nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk surat 

sanggup, hipotek, lien, hak tanah, atau bentuk aset lainnya. Namun, bank 

selaku pemegang hak dari jaminan yang diagunkan tidak boleh mengambil 

manfaat dari barang yang diagunkan seperti hak atas tanah ataupun hak atas 

surat tagihan. 

k. Kontrak murabahahtidak dapat di-roll over  barang ketika dijual bank telah 

menjadi hak nasabah sehingga tidak dapat dijual kembali oleh bank. 

l. Perjanjian buy-back dilarang. Dengan demikian, komoditas yang telah 

dimilik oleh nasabah tidak dapat menjadi obejk transaksi murabahah antara 

nasabah tersebut dengan bank yang membiayai.
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m. Promisory note atau bill of exchange atau bukti utang lainnya tidak dapat 

dipindah tangankan atau ditransfer dengan suatu harga yang berbeda dari 

face value-nya.

Lingkup Penggunaan 

Murabahah merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling banyak 

digunakan oleh bank syariah. Murabahah sesuai untuk pembiayaan sebagian 

dari investasi oleh nasabah yang bergerak dalam bidang industri atau 

perdagangan. Murabahah memungkinkan nasabah/investor untuk membeli 

barang jadi, bahan baku, mesin-mesin, atau peralatan dari pasar lokal atau 

impor.25

                                                          
25Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2011 ,h.163
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BAB III

GAMBARAN UMUM PT. ALIF CICILAN SYARIAH LAMPUNG

A. Sejarah Berdirinya PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung

PT. Al-ijarah indonesia finance (AL IJARAH) adalah perusahaan keuangan 

syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan

masyarakat Indonesia. Al-ijarah didirikan pada bulan Desember 2006 di Jakarta 

dan mulai operasionalnya pada tanggal 27 Agustus 2007. Alif Cicilan Syariah 

Cabang lampung berdiri pada tahun 2012 bulan febuari dan hingga sekarang. Dan 

terkenal dengan sebutan PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung.

Modal awal yang di setorkan adalah sebesar RP. 105 miliar , yang 

ditempatkan sama rata oleh tiga lembaga keuangan terkemuka indonesia, Bank 

Boubyan Kuwait, Alpha Lease and Finance Holding BSC , kerajaan Bahrain. 

Al-ijarah pada mulanya didirikan untuk melayani kebutuhan pembiayaan bagi 

komunitas bisnis Indonesia dan Asia Tenggara, dengan menawarkan pembiayaan 

minimal sebesar Rp. 2 miliar pertransaksi dan jasa konsultasi keuangan. Krisis 

ekonomi global yang dimulai tahun 2008 lalu telah mendorong Al-ijarah untuk 

mengubah fokus bisnis pada pembiayaan ritel. Hal ini disamping untuk 

meningkatkan sember pendanaan, juga untuk mengambil manfaat dari 

pertumbuhan sektor konsumsi yang sangat besar di Indonesia dan di masa 

mendatang. 
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Saat ini Al-ijarah menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, mulai dari 

pembiayaan komersial untuk investasi barang modal bagi keperluan usaha seperti 

mesin dan alat berat sampai dengan pembiayaan konsumtif (ritel) seperti mobil 

dan sepeda motor. 

Semua produk pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip keuangan syariah 

dengan menggunakan skema pembiayaan ijarah ( sewa menyewa ), ijarah 

muntahia bitamlik ( sewa dan beli ), dan murabaha ( jual beli ). 

Saat ini Al-ijarah telah memiliki jaringan sebanyak 43 kantor yang tersebar di 

Jawa, Sumatera,Nusa Tenggara dan Kalimantan. Jaringan tersebut didukung oleh 

karyawan tetap sebanyak 186 orang dan dan diperkuat juga oleh 268 orang tenaga 

outsourcing yang mengelola asset pembiayaan sekitar Rp 1,3 triliun hingga akhir 

tahun 2011. 

Seiring dengan perkembangan sektor konsumsi dan kembalinya Indonesia 

pada status investment grade, Al-ijarah optimis untuk terus berpatisipasi akltif 

dalam perkembangan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Untuk itu sejumlah 

upaya telah dan terus dilakukan guna memberikan layanan terbaik bagi segenap 

stakeholder Al-ijarah. 1

                                                          
1PT. Al-Ijarah Indonesia Finance , Laporan Tahunan 2011, PT. Al-ijarah Indonesia, Jakarta  

,2011
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B. Struktur Organisasi PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung

Struktur Organisasi PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung
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Nicky fenty 
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Sales field

Andre pratama

Solihin santosa

Jhon arafan
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Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang didalamnya 

memperlihatkan kedudukan, tugas dan tanggung jawab masing-masing individu 

dalm perusahaan tersebut. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang 

didalamnya terdapat bermacam-macam fungsi masing-masing bagian yang harus 

saling bekerja sama sehingga terciptanya hubungan kerja yang teratur dan 

harmonis untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Melalui struktur organisasi ini dapat terlihat jelas  batasan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing bagian, ini akan mempermudah pimpinan untuk 

melaksankan pengawasan dan meminta pertanggung jawaban atas tugas yang 

dibebankan pada masing-masing bagian. 

Dari struktur organisasi di atas maka pembagian tugas dan wewenang masing-

masing bagian adalah: 

1. Branch Manager 

a. Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan oprasional 

b. Mengkroscek dan menganalisa data-data yang akan melakukan pinjaman

c. Memimpin kegiatan pemasaran dalam perusahaan 

d. Memonitor kegiatan oprasional perusahaan

e. Melakukan pengembangan kegiatan operasional 

f. Observasi atas kinerja kariawan

g. Memberikan solusi terhadap semua masalah

2. Collection Section Head , bertugas bertanggung jawab terhadap penagihan 

kepada nasabah.
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3. Collection Cordinator 

a. Melakukan monitoring penagihan, penarikan unit atas kontrak konsumen 

yang angsuran tertunggak. 

b. Melakukan tindakan negosiasi dan persuasif dalam penyelesaian kasus 

nasabah.

4. Recoveri Collection bertanggung jawab mengingatkan, melakukan observasi, 

analisa dan penagihan melalui telepon.

5. Remarketing dan inventory bertanggung jawab memperkenalkan, 

mempromosikan, memasarkan produk-produk, dan memperluas jaringan 

relasi. 

6. Kasir 

a. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran 

b. Melakukan pencatatan atas semua transaksi 

c. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu 

produk

7. Hrd . 

a. Bertanggung jawab mengelolah dan mengembangkan sumber daya 

manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan kualitas sumber 

daya manusia

b. Melakukan seleksi, promosi, transfering dan demosi pada karyawan yang 

dianggap perlu
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c. Bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, 

perhitungan gaji, bonus dan tunjangan 

d. Membuat kontrak kerja karyawan serta mempebarui masa berlakunya 

kontrak kerja. 

8. Collection admin bertanggung jawab terhadap surat-surat peringatan dan surat 

penagihan nasabah .

9. Sales supervisor 

a. mengkoordinir tim penjualan, agar dapat meningkatkan tingkat penjualan 

dan apakah penjualan sesuai dengan target perusahan.

b. Membantu tim sales dam memberikan pelatihan dalam mencari, melayani 

dan memantau konsumen

c. Membantu mengatasi permasalahan tim sales dan ikut melakukan atau 

mendampingi presentasi tim sales jika diperlukan 

d. Membuat strategi-strategi penjualan dan mensosialisasikan kepada tim 

sales.

10. Sales field

a. Melakukan penagihan kepada konsumen yang mengalami kredit macet 

b. Melakukan penarikan barang atas konsumen yang tidak dapat mebayar 

tagihan angsuran 

11. Sales admin bertanggung jawab mencatat dan memeriksa status data 

penjualan mana yang sudah masuk dan yang belum agar memudahkan untuk 

menindaklanjuti kekurangannya. 
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12. Collection bertanggung jawab dalam melakukan monitoring penagihan 

penarikan unit atas kontrak konsumen yang tertunggak. 2

Komponen kepengurusan yang tersusun merupakan gambaran dari adanya 

sebuah organisasi dan akan menjadi ujung tombak dari berjalannya sebuah rencana 

kerja atau program kerja yang menjadi landasan dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. Maka dalam suaru organisasi, harus memiliki personalia yang 

mewakili dari berbagai aspek dan keahlian yang dibutuhkan dari sebuah 

organisasi. 

Struktur organisasi PT.Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung mempunyai 

keputusan sendiri untuk mengeluarkan kebijakan dan kelangsungan oprasional 

perusahaan, dalam hal-hal tertentu perusahaan cabang tetap mengikuti aturan-

aturan dan keputusan-keputasan perusahaan yang telah ditetapkan oleh pusat 

diawasi oleh dewan pengawas syari’ah PT. Alif Cicilan Syari’ah umum seperti 

konsep pemasaran, penetapan harga, strategi pemasaran, pengembangan produk, 

menentukan tempat maupun pergantian karyawan. 3

                                                          
2Ratna Juwita, HRD, wawancara,PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung,Tanggal 13 

Maret 2017
3Sutrisno , Branch manager, Wawancara, PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung Tanggal 

21 April 2017
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C. Visi dan Misi PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung

1. Visi 

Menjadikan siapapun ( dimanapun ia ) untuk mampu memiliki apapun ( 

yang menjadi keinginan hatinya ) guna mewujudkan kehidupan yang 

berharga. 

2. Misi 

a. Memahami, menerapkan dan menjadikan syariah sebagai prinsip dasar 

yang mendorong kesuksesan bisnis kami

b. Membantu mewujudkan keinginan karyawan, mitra dan pelanggan kami 

dalam mencapai keuntungan finansial dengan manfaat yang maksimal

c. Meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan kami sehingga senantiasa 

berada dalam keterjangkauan dimanapun dan kapanpun

d. Secara konsisten menjawab tantangan yang menjadi standar industri kami

e. Hadir secara universal di tengah masyarakat Indonesia untuk memahami 

dan memenuhi berbagai kebutuhan produk dan layanan finansial yang 

beragam. 

f. Senantiasa adaptif dalam menyediakan produk dan layanan finansial dan 

terus berusaha untuk memuaskan preferensi pasar yang terus berubah.4

                                                          
4Monografi ,Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung di catat pada tanggal 14 maret 2017
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D. Produk-produk yang di Pasarkan di PT. Alif Cicilan Syariah Cabang 

Lampung

Al-ijarah menawarkan pembiayaan investasi bagi insan usaha yang ingin 

memperbaharuialat produksi atau memperbesar kapasitas serta pembiayaan 

konsumen bagi siapa pun yang ingin memiliki kendaraan baru maupun pernah 

pakai. 

1. Pembiayaan Komersial 

Pembiayaan komersial diberikan kepada pelaku usaha perorangan maupun 

badan hukum/ badan usaha seperti perseroan terbatas (PT), koperasi, 

yayasan,perseroan komanditer, dan firma dengan jangka panjang waktu 

pembiayaan hingga maksimal 60 bulan. Al-ijarah menawarkan 3 produk 

pembiayaan investasi yaitu, pembiayaan komersial, pembiayaan armada dan 

pembiayaan dealer.

a. Pembiayaan UKM

Pembiayaan UKM adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang 

modal selain kendaraan dan alat-alat berat. 

b. Pembiayaan Dealer 

Pembiayaan dealer adalah pembiayaan bagi dealer kendaraan ( mobil dan 

sepedah motor ) untuk pengadaan persediaan dengan jaminan utama 

berupa asset tetap. 

c. Pembiayaan Armada 
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Pembiayaan armada adalah pembiayaan untuk pengadaan kendaraan 

sebagai barang modal, baik sebagai alat produksi utama maupun 

penunjang. 

2. Pembiayaan Konsumen 

Pembiayaan konsumen ditujukan bagi siapapun yang ingin memiliki 

kendaraan baru maupun kendaraan pernah pakai, dengan jangka waktu 

pembiayaan antara 24 sampai dengan 60 bulan. 

a. Pembiayaan Mobil Baru 

Pembiayaan mobil baru ditujukan bagi semua jenis dan merek kendaraan 

dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 60 bulan. 

b. Pembiayaan Sepeda Motor Baru 

Pembiayaan sepeda motor baru diutamakan bagi sepeda motor dengan 

jenis dan merek yang menguasain pangsa pasar minimal 10%  di seluruh 

Indonesia, dengan jangka waktu pembiayaan maksimal selama 48 bulan. 

c. Pembiayaan Sepeda Motor Pernah Pakai 

Pembiayaan sepeda motor pernah pakai ditujukan bagi sepeda motor dari 

berbagai jenis dan merek dengan usia maksimal 5 tahun saat masa 

pembiayaan berakhir dan dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 24 

bulan. 

d. Pembiayaan Multiguna
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Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pembelian berbagai 

macam barang keperluan dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 60 

bulan. 

Produk pembiayaan Al-ijarah mengacu kepada skema pembiayaan syariah, 

yaitu murabahah, ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.

1. Murabahah adalah kontrak jual beli barang sesuai harga asal yang 

ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati, di mana harga jual tidak 

boleh selama masa perjanjian.

2. Ijarah adalah perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen, 

yang setuju untuk menyewa suatu barang milik perusahaan pembiayaan dan 

membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan.

3. Ijarah muntahia bittamlik adalah perjanjian antara perusahaan pembiayaan 

dengan konsumen, yang setuju untuk membayar uang sewa atas suatu barang 

selama masa sewa yang diperjanjikan. Pada akhirnya masa sewa, perusahaan 

pembiayaan memiliki hak opsi untuk memindahkan kepemilikan barang 

yang menjadi objek sewa tersebut. 5

                                                          
5Zubaidi M Nawawi, personalia umum, wawancara,PT. Alif Cicilan Syariah Cabang  

Lampung Tanggal 28 Maret 2017
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Tabel Laporan Penjualan PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung, 

Tahun 2012 sampai bulan April 2017

BISNIS TAHUN PENJUALAN
UNIT 12 13 14 15 16 17 Grand Total

NMC / MOBIL BARU 90 90
R2N / MOTOR BARU 249 1 250
R2U / MOTOR 
BEKAS 171 2 276 156 26 3 634
UMC / MOBIL 
BEKAS 3 147 94 28 272
Grand Total 513 3 276 303 120 31 1246

Tabel tersebut diperoleh dari Brand manager PT. Alif Cicilan Syariah Cabang 

Bandar Lampung  tentang penjualan yang naik turun. 6

Adanya pasang surut dalam penjualan produk mungkinsudah menjadi makanan 

sehari-hari para pelaku usaha. Terkadang ada waktunya produk yang kita tawarkan 

banyak peminat nya , namun ada pula saat-saat dimana penjualan sebuah produk 

mengalami penurunan yang sangat drastis. 

E. Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Ijarah di PT. Alif Cicilan Syariah 

Cabang Lampung

Strategi yang diterapkan pada Alif Cicilan Syariah Cabang Bandar Lampung

menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, 

                                                          
6Sutrisno , Branch manager, Wawancara, PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung Tanggal 

21 April 2017
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yaitu:door to door,iklan,online dan jemput bola yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Door to Door 

Door to door maksudnya yaitu marketing lending Alif Cicilan Syariah 

datang langsung kerumah ataupun ke toko calon nasabah, dan menawarkan 

langsung pembiayaan ijarah pada khususnya kepada calon nasabah yang 

membutuhkan barang tidak mempunyai dana. Jadi dengan ditawarkannya 

pembiayaan ijarah nasabah tidak susah lagi untuk membeli barang yang 

dibutuhkannya, karena Alif Cicilan Syariah dapat membelikan barang tersebut 

dengan akad murabahah dan dibayar dengan angsuran.

2. Iklan 

Alif Cicilan Syariah dalam memasarkan produknya juga menggunakan iklan 

yaitu seperti melalui brosur, spanduk yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

a. Brosur 

Brosur disini dicetak Alif Cicilan Syariah dengan sedetail mungkin terkait 

produk  pembiayaan ijarah pada khususnya. Di dalam brosur tertulis apa 

itu pembiayaan ijarah, syarat pengajuan pembiayaan ijarah, jadi calon 

nasabah bisa mengetahui pembiayaan ijarah melalui brosur tersebut. 

b. Online 

Alif Cicilan Syariah juga memasarkan lewat media online seperti website 

Alif Cicilan Syariah ( Al-ijarah ),dan para karyawan Alif Cicilan Syariah 
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mempromosikan ke dalam situs online pribadi mereka masing-masing 

seperti facebook, instragram, dan lain-lain. Jadi masyarakat luas mampu 

mengenali produk-produkyang di tawarkan oleh Alif Cicilan Syariah dan 

diharapkan mampu menarik minat masyarakat.  

3. Jemput Bola 

Alif Cicilan Syariah juga memberikan beberapa kemudahan kepada 

nasabah jika menggunakan produk, yaitu dengan memberikan pelayanan yang 

maksimal, contohnya pihak Alif bersedia mendatangi ke tempat tinggal 

nasabah untuk menarik angsuran jikalau nasabah yang bersangkutan sedang 

sibuk atau biasa disebut dengan jemput bola. 

Caranya nasabah tinggal sms atau telpon ke kantor ataupun marketing 

Alif Cicilan Syariah. Tentunya hal ini sangat memberikan kemudahan bagi 

para nasabah, khususnya nasabah yang kesehariannya disibukkan dengan 

pekerjaan maupun kegiatan lainnya. 7

                                                          
7Nicky fenty weatanti, Sales Admin, PT. Alif Cicilan Syariah Cabang  Lampung Tanggal 13 

Maret 2017
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BAB IV

BAURAN PEMASARAN PEMBIAYAAN IJARAH  DI PT. ALIF CICILAN 
SYARIAH CABANG LAMPUNG ( ANALISA DATA)

Salah satu komponen yang mendukung bidang pemasaran yaitu strategi 

pemasaran yang digunakan oleh suatu proses atau badan usaha. Strategi pemasaran 

yang di ambil perusahaan dalam memasarkan produknya akan sangat mempengaruhi 

hasil yang diperoleh. Untuk itu seorang manager atau pimpinan pasar pada saat ini 

harus lebih giat dalam memasarkan produk. 

Strategi pemasaran yang cocok harus disusun berdasarkan pandangan yang 

taktis, artinya strategi yang disusun bukan berdasarkan pada lingkungan yang bersih, 

jauh dari kebisingan, hanya buah pikiran para eksekutif yang sesungguhnya. Tetapi 

strategi yang handal harus disusun sesuai dengan situasi, menyangkut liku-liku pasar  

agar membuahkan hasil yang efektif di lapangan.

Setelah dikomprasikan antara teori dengan realita di lapangan terdapat 

kesamaan antara teori dengan kenyataan. Artinya ketika dianalogikan antara teori 

dengan realita lapangan (PT.Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung) memiliki

kesamaan. Dalam teori disebutkan secara detail tentang strategi pemasaran dengan 

bauran pemasaran marketing mixdalam memasarkan produk-produk.

Strategi pemasaran yang dijalankan pada Alif Cicilan Syariah Bandar 

Lampung pada dasarnya disusun dengan tujuan agar setiap kegiatan perusahaan 
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keuangan benar-benar terarah, terperogram, dan tentunya sesuai dengan harapan 

perusahaan keuangan syariah. Pembuatan strategi pemasaran yang tentunya 

dikembangkan berdasarkan keputusan PT.Alif Cicilan Syariah Al-ijarah pusat setelah 

melalui bebrapa proses yang dilakukan oleh pengurus PT. Al-Ijarah Finance.

Strategi pemasaran dalam mengelolah produk-produk tentunya agar pihak 

Alif Cicilan Syariah dapat memprediksi berbagai macam hambatan maupun peluang 

yang akan dihadapi dimasa mendatang. Dengan adanya perumusan strategi 

pemasaran diharapkan kedua belah pihak (perbankan dan nasabah) tidak ada yang 

merasa dirugikan, karena apapun keputusan yang di ambil sudah disepakati bersama 

dengan tujuan kebaikan bersama. 

Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh terpadu dan menyatu 

dibidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kepentingan yang 

akandijalankan untuk mencapai tujuan pemasaran.variabel yang dapat dikontrol oleh 

perusahaan dimaksud adalah bauran pemasaran (marketing mix), yaitu kombinasi 

dari berbagai variabel pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam penjualan, sehingga akan dicapai 

volume penjualan yang tinggi dan mencapai tingkat laba yang di inginkan. 

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PT.Alif Cicilan Syariah Cabang

dibagian pemasaran marekting mixmeliputi:
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1. Product (produk) 

Produk sebenernya membawa pengaruh penting terhadap keputusan-keputusan 

mengenai harga, promosi dan distribusi karena terkait pada harga dalam 

pemasarannya yang diminati oleh para konsumen.

Karena tujuan utama dari PT. Al-ijarah finance ialah terhindar dari transaksi 

riba, maka produk yang ditawarkan tentu saja berbeda dengan produk perusahaan 

keuangan lainnya. Perbedaan utama terletak pada prinsip syariahnya. Alif Cicilan 

Syariah Cabang Bandar Lampung mempunyai berbagai macam produk baik dari 

produk pembiayaan komersial dan pembiayaan konsumen. 

1. Pembiayaan Komersial 

Pembiayaan komersial diberikan kepada pelaku usaha perorangan maupun 

badan hukum/ badan usaha seperti perseroan terbatas (PT), koperasi, 

yayasan,perseroan komanditer, dan firma dengan jangka panjang waktu 

pembiayaan hingga maksimal 60 bulan. Al-ijarah menawarkan 3 produk 

pembiayaan investasi yaitu, pembiayaan komersial, pembiayaan armada dan 

pembiayaan dealer.

a. Pembiayaan UKM

Pembiayaan UKM adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang 

modal selain kendaraan dan alat-alat berat. 

b. Pembiayaan Dealer 
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Pembiayaan dealer adalah pembiayaan bagi dealer kendaraan ( mobil dan 

sepedah motor ) untuk pengadaan persediaan dengan jaminan utama 

berupa asset tetap. 

c. Pembiayaan Armada 

Pembiayaan armada adalah pembiayaan untuk pengadaan kendaraan 

sebagai barang modal, baik sebagai alat produksi utama maupun 

penunjang. 

2. Pembiayaan Konsumen 

Pembiayaan konsumen ditujukan bagi siapapun yang ingin memiliki 

kendaraan baru maupun kendaraan pernah pakai, dengan jangka waktu 

pembiayaan antara 24 sampai dengan 60 bulan. 

a. Pembiayaan Mobil Baru 

Pembiayaan mobil baru ditujukan bagi semua jenis dan merek kendaraan 

dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 60 bulan. 

b. Pembiayaan Sepeda Motor Baru 

Pembiayaan sepeda motor baru diutamakan bagi sepeda motor dengan 

jenis dan merek yang menguasain pangsa pasar minimal 10%  di seluruh 

Indonesia, dengan jangka waktu pembiayaan maksimal selama 48 bulan. 

c. Pembiayaan Sepeda Motor Pernah Pakai 

Pembiayaan sepeda motor pernah pakai ditujukan bagi sepeda motor dari 

berbagai jenis dan merek dengan usia maksimal 5 tahun saat masa 
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pembiayaan berakhir dan dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 24 

bulan. 

d. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pembelian berbagai 

macam barang keperluan dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 60 

bulan. 

Produk pembiayaan konsumen sebagai lending yang utama dan unggulan. Ini 

disesuaikan dengan segmen pasar yang dituju oleh Alif Cicilan Syariah Cabang 

Lampung yaitu masyarakat ekonomi mikro. Alif Cicilan Syariah Cabang 

Lampung juga memberikan kemudahan kepada nasabah dalam menggunakan 

produk pembiayaan yaitu dengan memberikan service yang maksimal, seperti jika 

nasabah yang bersangkutan sedang sibuk pihak Alif Cicilan Syariah bersedia 

mendatangi ke tempat tinggal nasabah untuk menarik angsuran. Dengan cara pihak 

nasabah tinggal sms ataupun telpon ke kantor atau kepada marketing Alif Cicilan 

Syariah Cabang Lampung. 

2. Price (harga) 

Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada 

konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen untuk 

membeli. Penentuan harga juga berhubungan dengan pendapatan dan turut 

mempengaruhi penawaran atau saluran pemasaran. Akan tetapi hal terpenting 

adalah keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan strategi 
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pemasaran secara keseluruhan.

Harga yang dimaksud adalah dalam menentukan margin pembiayaan yang 

ditetapkan kepada nasabah oleh Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung. Alif 

Cicilan Syariah Cabang Lampung dalam menentukan margin tergantung dari 

PT.Alif Cicilan Syariah pusat. Mengikuti harga mobil atau motor baru , dan untuk 

DP di potong 25% dari harga mobil dan motor sesuai ketentuan OJK. Dan untuk 

Margin/bagi hasi 8.85% dan di kali berapa tahun angsuran sesuai kesepakatan 

nasabah dan karyawan alif.

3. Promotion (promosi) 

Promosi atau kegiatan seperti periklanan sebagian dari strategi pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan sebenarnya tergantung pada beberapa faktor, seperti 

jenis,produk, sifat pasarnya dan keadaan persaingan dan lain sebagainya. 

Dalam memperkenalkan produknya kepada masyarakat pada umumnya dan 

masyarakat kota Lampung pada khususnya, Alif Cicilan Syariah menggunakan 

beberapa saluran promosi baik yang secara langsung maupun tidak langsung. 

Saluran promosi langsung yang digunakan antara lain dengan personal selling

(penjualan pribadi) dengan menyebarkan brosur dan media online Misalnya 

dengan door to door atau mendatangi langsung calon nasabah satu persatu.  

Sedangkan promosi yang secara tidak langsung dilakukan dengan memasang 

spanduk di PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung. 

Selain melakukan promosi secara skala wilayah kota, PT.Al-ijarah Finance 

melalui kantor pusatnya juga berpromosi dengan beberapa hal seperti iklan 
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melalui website nya. Http//www.alijarahindonesia.com yang memuat tentang 

PT.Alif Cicilan Syariah mulai dari produk keunggulan dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan PT. Alif Cicilan Syariah.

Strategi pemasaran dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting. 

Karena keberhasilan ataupun kegagalan suatu strategi pemasaran akan sangat 

berpengaruh dalam memperoleh nasabah. 

Kami berusaha membangun nama baik kepada nasabah dan juga 

masyarakat sekitar, dengan cara menyumbang dana ketika mereka membutuhkan 

seperti, kegiatan sosial dan kemasjid-masjid. Hal ini dilakukan sebagai alat 

promosi dan pengenalan diri oleh pihak Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung 

guna menunjang keberhasilan produk-produk yang ditawarkan terhadap 

masyarakat.Yang pertama harus kita ajak untuk bergabung menjadi nasabah di 

PT.Alif Cicilan Syariah terlebih dahulu adalah keluarga terdekat kita, keluarga 

besar, karyawan Alif Cicilan Syariah dan kemudian tetangga kita baru kemudian 

orang-orang lain atau masyarakat.

Strategi pemasaran yang ada di alif Cicilan Syariah harus lebih dikembangkan 

lagi, seperti pemasangan spanduk di jalan-jalan di media cetak. Dan bagi para 

karyawan alif khusus nya bagian marketing harus lebih baik lagi dalam 

memasarkan produk. Agar masyarakat pada umumnya mengetahui keberadaan 

Alif Cicilan Syariah dan ingin bergabung menjadi nasabah/pelanggan. Proses 

merupakan gabungan aktivitas, umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pencairan, 

mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin, di mana produk pembiayaan ijarah setelah 
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disalurkan kepada konsumen. Tentunya proses yang cepat, mudah, tidak berbelit-

belit, penuh ketelitian, serta tidak merugikan nasabah dapat memberikan 

kepercayaan yang tinggi kepada nasabah terhadap Alif Cicilan Syariah Cabang

Lampung. Sehingga mereka merasa puas dan senantiasa akan kembali 

menggunakan produktersebut. Untuk memperoleh keberhasilan dalam hal jasa PT. 

Al-Ijarah Finence sangat dipengaruhi oleh produk tersebut dan juga promosi yang 

dilakukan. Tetapi dalam pelaksanaannya, keunggulan dan promosi tersebut harus 

didukung oleh sikap pegawai seperti: senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan 

terimakasih. 

Pegawai PT. Al-Ijarah Finance diharuskan mempunyai sikap yang baik 

terhadap nasabah serta mempunyai pengetahuan yang cukup, sehingga dapat 

memberi penjelasan yang mencukupi kepada nasabah yang akan dipandu dengan 

sistem pelayanan yang ada. Pelayanan yang memuaskan nasabah akan menjadi 

promosi yang efektif bagi PT. Al-Ijarah Finence karena nasabah tersebut dapat 

menyampaikan kepada keluarga, kerabat, teman, dan orang lain mengenai pelayanan 

yang  unggul, dan diharapkan citra PT. Alif Cicilan Syariah tersebut akan semakin 

meningkat. Dengan segmentasi pasar yang mengacu kepada masyarakat khususnya 

masyarakat mikro. Menjadikan siapapun (dimanapun ia) untuk mampu memiliki 

apapun (yang menjadi keinginan hatinya) guna mewujudkan kehidupan yang 

berharga. 

Ijarah adalah sewa menyewa barang dan Murabahah merupakan jual beli 
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barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.Akad ini 

digunakan dalam pembiayaan menerapkan metode atau cara-cara, supaya dapat 

mempermudah dalam suatu pembiayaan. Seperti halnya yang diterapkan dalam 

Pembiayaan ijarah di PT. Alif Cicilan Syariah Lampung.PT. Alif Cicilan Syariah ( 

Al-ijarah ) , memiliki produk pembiayaan komersial dan pembiayaan konsumen 

dengan menggunakan skema pembiayaan murabahah, ijarah muntahia bittamlik dan 

ijarah.  

Pada Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung sejak awal berdiri dari 2012 

menggunakan pembiayaan ijarah dengan mempunyai produk pembiayaan komersial 

dan pembiayaan konsumen. Produk yang unggul di PT. Alif Cicilan Syariah Cabang 

lampung ialah produk pembiayaan konsumen menggunakan skema aqad murabaha. 

Aqad murabaha yang ada di perusahaan keuangan syariah dimana pihak 

perusahaan keuangan syariah dan nasabah bertemu secara langsung untuk melakukan 

akad dalam pembelian suatu barang yang dibutuhkan sesuai permintaan. Setelah itu 

pihak perusahaan keuangan syariah membelikan barang secara langsung kepada 

nasabah. Setelah itu pihak perusahaan keuangan syariah menyerahkan barang 

tersebut kepada nasabah. Atau seperti yang digunakan Alif Cicilan Syariah Cabang

Lampung, Alif Cicilan Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

yang dibutuhkan sesuai keinginannya kepada supplier dengan menggunakan nama 

Alif Cicilan Syariah, dan nasabah setelah membeli barang juga harus menunjukkan

nota tersebut kepada pihak Alif Cicilan Syariah sesuai dengan perjanjian awal.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 

Setelah diuraikan secara rinci pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka 

selanjutnya dapat di tarik suatu kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah ditentukan yaitu bagaimana Strategi pemasaran pembiayaan Ijarah di PT. 

Alif Cicilan Syariah Cabang lampung. Maka penulis menyimpulkan sebagain 

berikut: 

1. Strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh PT. Alif Cicilan Syariah 

Cabang lampung menggunakan bauran pemasaran marketing mixdalam 

memasarkan produk. Melaksanakan dan serta mengawasi program-

program serta kesempatan kesempatan pasar yang tujuannya menganalisis 

kemasa depan dan melakukan teknik-teknik melihat pangsa pasar, produk 

yang paling banyak diminati luasnya pasar serta karkteristik para peserta 

mencari market dimana ada kesempatan baru marketing.

2. Strategi pemasaran sangat lah penting untuk kemajuan perusahan, karena 

dengan strategi pemasaran yang baik akan meningkatkan keuntungan 

perusahaan. 
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3. Strategi pemasaran  yang diterapkan pada Alif Cicilan Syariah Cabang

Lampung menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan, segmentasi pasar dan sasaran yang tepat. 

4. Dalam hal pembiayaan ijarah di PT. Alif Cicilan Syariah Cabang 

Lampung memiliki produk pembiayan komersial dan pembiayaan 

konsumen , dengan menggunakan skema pembiayaan murabahah, ijarah, 

ijarah muntahia bittamlik. 

B. SARAN 

1. PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung harus ada kantor yang tetap 

sehingga tidak lagi pindah-pindah tempat sehingga nasabah percayaan 

terhadap PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Lampung.

2. Membuat kotak saran dan pesan sehingga menjadikan PT. Alif Cicilan 

Syariah Cabang Lampung untuk bahan koreksi dan kekurangan maupun 

keinginan dari nasabah sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi.

3. Banyak pesaingan bisnis bermunculan dengan berbagai macam bentuk 

strategi untuk menarik perhatian peserta, oleh karena itu PT. Alif Cicilan 

Syariah Cabang Lampung mampu bersaing serta menjaga eksistensi dan 

menunjukan strategi pemasaran serta membuat strategipemasaran yang 

inovatif dan kreatif perbanyak agen sehingga memberikan kemudahan dalam 

penjualan produk.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 

Pedoman wawancara

1. Kapan berdirinya PT.Alif Cicilan Syariah Cabang Bandar Lampung?

2. Bagaimana sejarah berdirinya PT.Alif Cicilan Syariah?

3. Bagaiman struktur organisasi PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Bandar 

Lampung?

4. Apa saja tugas masing-masing dari karyawan PT.Alif Cicilan Syariah Cabang 

Bandar Lampung?

5. Berapak jumlah Karyawan yang ada di PT. Alif Cicilan Syariah Cabang 

Bandar Lampung?

6. Apa sajakah visi dan misi PT. Alif Cicilan Syariah Cabang Bandar Lampung?

7. Apa sajakah produk-produk yang di tawarkan PT.Alif Cicilan Syariah?

8. Apa saja produk unggulan pada PT.Alif Cicilan Syariah Cabang Bandar 

Lampung?

9. Bagaimana strategi pemasaran di PT. Alif Cicilan Syariah?

10. Berapakah Jumlah nasabah yang ada di PT. Alif Cicilan Syariah Cabang 

Bandar Lampung?

11. Berapakanh jumlah penjualan mobil dan motor di PT. Alif Cicilan Syariah 

Cabang Bandar Lampung?



Lampiran II 

Daftar Data Wawancara

no Nama Jabatan Tanggal
1 Sutrisno Branch manager 21 April 2017
2 Ratna juwita Hrd 13 maret 2017
3 Zubaidi M Nawawi, Remarketing dan 

inventory
28 maret 2017

4 Nicky fenty weatanti Sales admin 13 maret 2017



Lampiran III

Lembar Dokumentasi

Sumber 
dokumentasi 

Kebutuhan dokumentasi Hasil dokumentasi

Sejarah PT. Alif Cicilan 
Syariah Cabang Bandar 
Lampung

Gambaran umum PT. 
Alif Cicilan Syariah 
Cabang Bandar 
Lampung

Manajerial PT. Alif 
Cicilan Syariah 
Cabang Bandar 
Lampung

Data pengurus PT. Alif 
Cicilan Syariah Cabang 
Bandar Lampung

Mencatat jumlah 
karyawan PT. Alif 
Cicilan Syariah 
Cabang Bandar 
Lampung dan juga 
hal-hal yang dianggap 
perlu untuk 
kelengkapan data 

Mengetahui program 
yang di tawarkan oleh 
PT. Alif Cicilan Syariah 
Cabang Bandar 
Lampung

Mencatat program-
program PT. Alif
Cicilan Syariah 
Cabang Bandar 
Lampung
Melihat produk-
produk yang di 
tawarkan dan di 
minati nasabah
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