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ABSTRAK 
Cahyono, Danang Tri. Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Anggota Dalam Mengambil 

Pembiayaan Mura>bah{ah Di BMT IKPM Gontor, Ponorogo. Skripsi. Program Studi Mu’amalah 

Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing (I) Ely Masykuroh, MSI. Pembimbing (II) Ika Susilawati, MM.  

Kata Kunci : Harga, Produk, Tempat, Promosi, Keputusan Anggota, Pembiayaan Mura>bah{ah  
Perkembangan dan kemunculan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang pesat serta bergerak di 

bidang yang sama, akan menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam mendapatkan anggota. 

Lembaga keuangan harus mampu menentukan strategi pemasaran agar mampu mempertahankan 

keunggulan suatu produk sehingga tetap dapat bertahan di tengah persaingan. Salah satu cara yang 

dapat ditempuh lembaga keuangan syariah khusunya BMT yaitu dengan memahami kebutuhan dan 

keinginan masyarakat, sehingga akan memberikan masukan penting bagi BMT untuk merancang 

strategi pemasaran agar anggota menjadi tertarik dan turut bertransaksi dalam BMT. Strategi 

pemasaran merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk/jasa 

lembaga keuangan yang ditujukan pada peningkatan penjualan yang diorientasikan pada produk 

funding, orientasi pada pelanggan, peningkatan mutu layanan, dan meningkatkan Bee based income. 

Salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam strategi pemasaran yaitu dengan marketing mix 

yang terdiri dari harga, produk, tempat dan promosi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengatahui pengaruh secara parsial maupun simultan serta menganalisis variabel yang dominan 

antara harga, produk, tempat dan promosi terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan 

mura>bah{ah di BMT IKPM Gontor, Ponorogo.  

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis linear sederhana untuk mengatahui 

pengaruh secara parsial dan analisis regresi linear berganda untuk mengatahui pengaruh secara 

simultan.Yang sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. 

Selanjutnya dilakukan F-test dan t-test untuk menguji pengaruh variabel independen dan variabel 

dependen pada taraf signifikan 5% (�=0,05). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

50 responden, anggota yang menggunakan produk pembiayan mura>bah{ah di BMT IKPM Gontor 
Ponorogo.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga, produk, promosi secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan mura>bah{ah di BMT IKPM Gontor 

Ponorogo. Yang ditunjukkan pada t-test pada regresi linear sederhana, untuk variable harga dengan 

nilai t hitung > t table (5,420 > 2,021) dengan signifikansi 0,000 dibawah � (0,05). Untuk variabel 

produk nilai t hitung > t table (5,420 > 2,021) dengan vii  

signifikansi 0,000 dibawah � (0,05). Untuk variable promosi nilai t hitung> t tabel (4,119 > 2,021) 

dengan signifikansi 0,000 dibawah � (0,05). Sedangkan pada variabel tempat secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan anggota yaitu dengan nilai t hitung < t tabel (0,341 < 

2,021) dengan signifikansi 0,735 diatas � (0,05). Dari hasil analisis regresi linear berganda 

menunjukkan bahwa 49,2% peran atau kontribusi semua variable independen (harga, produk, tempat, 

dan promosi ) mampu menjelaskan variable dependen (keputusan anggota) sedangkan sisanya 50,8% 

diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Hasil F-test menunjukkan F 

hitung (12,852) > F tabel ( 2,58) hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

variabel harga, produk, tempat dan promosi terhadap variabel keputusan anggota. Variabel harga 

dengan nilai t (5,420); B (0,763); beta (0,616) dengan nilai signifikan 0,000merupakan variabel yang 

paling dominan. 

 



1  

 BAB I PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah  
 

Lembaga keuangan sangat berperan dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri 

modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar 

tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan 

bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi 

tumpuan investasi melalui mekanisme saving.1 Berbagai macam bentuk dari lembaga keuangan 

mulai dari bank maupun lembaga non bank, baik itu menawarkan sistem konvensional dan sistem 

Syariah yang ada di Indonesia sekarang membuat para pengelola lembaga keuangan tersebut 

menawarkan berbagai macam produk dan layanan kepada nasabahnya.  
1 Muhammad Ridwan, Management Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta : UII Press, 2011), 51.  

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 telah memberikan inspirasi untuk membangun 

kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah. Semula harapan ini bertumpu 

pada BMI, namun harapan ini terhambat oleh UU perbankan, karena usaha kecil/mikro tidak mampu 

memenuhi prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh UU. Untuk memberikan pelayanan yang 

lebih luas kepada masyarakat bawah, dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Nama 

perkreditan sesungguhnya tidak tepat, karena Bank Islam 2  



tidak melayani perkreditan tetapi pembiayaan, sehingga penggunaan nama perlu dipertimbangkan. 

Istilah perkreditan menjadikan makna pembiayaan menjadi kabur. Harapan kepada BPRS menjadi 

sangat besar, mengingat cakupan bisnis bank ini lebih kecil, namun dalam realitasnya bisnis BPRS 

ini juga terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni orang pemilik modal. 

Komitmen untuk membantu meningkatkan derajat hidup masyarakat bawah mengalami kendala baik 

dari segi hukum maupun teknis. Dari sisi hukum, prosedur peminjaman bank umum dengan BPRS 

sama, begitu juga dari sisi teknis.Inilah kendala utama pengusaha kecil, sehingga harapan besar 

BPRS hanya menjadi idealis.2  
2 Ibid., 72-73. 3 Ibid.  

Dari persoalan itu mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif, yakni sebuah 

lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tapi juga sosial, juga sebuah lembaga yang tidak 

melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan 

pada mayoritas orang, tapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara adil dan merata. lembaga 

yang memiliki konsep idealis yang istiqamah yaitu BMT yang ditumbuhkan dari peran masyarakat 

secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat 

berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting 

mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.3 3  



Aset Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mengalami pertumbuhan yang signifikan tiap tahun.Hingga 

akhir 2012 ini, sudah ada 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asosiasi BMT 

seluruh Indonesia. Pada 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 

miliar. Pada 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai 

Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi.BMT tersebut berada di Jawa Tengah, 

Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Lampung, dan Sulawesi 

Tenggara.4 Dengan perkembangan yang begitu pesat dan kemunculan BMT yang bergerak di bidang 

yang sama, hal tersebut menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam mendapatkan anggota.  
4 http://www.tempo.co/read/news/2012/11/07/089440268/ (diakses tanggal 19 Desember 2013).  

Oleh karena itu, BMT juga harus dapat memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan 

memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan nasabah, maka akan memberikan masukan penting 

bagi BMT untuk merancang strategi pemasaran agar nasabah menjadi tertarik dan turut bertransaksi 

dalam BMT. Salah satu cara yang bisa ditempuh oleh lembaga keuangan dalam mengatasi masalah 

tersebut adalah dengan menentukan strategi pemasaran agar mampu mempertahankan keunggulan 

suatu produk sehingga tetap dapat bertahan di tengah persaingan. Strategi pemasaran merupakan 

salah satu langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk/jasa lembaga keuangan yang 

ditujukan pada peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan tersebut diorientasikan pada produk 

funding, orientasi pada pelanggan, peningkatan mutu layanan, dan 4  



meningkatkan Bee based income.5 Sebuah lembaga keuangan harus mempunyai strategi pemasaran 

yang khas dan kreatif dalam usahanya menarik para nasabah sehingga produk-produk yang 

ditawarkan mengalami peningkatan dalam penjualannya. Marketing mix merupakan salah satu alat 

yang dapat digunakan dalam menjalankan strategi yang dipilih. Dalam pemasaran ini akan ditentukan 

bagaimana unsur-unsur produk, lokasi, harga dan promosi sehingga sesuai dengan konsumen yang 

dituju.6 Seiring perkembangan jaman dan tuntutan pasar yang senantiasa mengalami perkembangan 

telah mengalami evolusi dan terus berkembang searah dengan perkembangan perilaku konsumen dan 

kecerdasan para ahli pemasaran. Lovelock dan wright (2002:13-15) mengembangkan bauran 

pemasaran menjadi Integrate Service Management dengan menggunakan pendekatan 8Ps. Yaitu 

product elementer; place, cyberspace, and Time; promotion and Education; price and other user 

outlays; process; productivity and quality; people; and physical evidence.7  

5 Muhammad, Managemen Bank Syariah ( Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 223. 6 Ibid., 222.  

7http://jurnal-sdm.blogspot.com/favicon.ico di akses tanggal 26 Maret 2014.  

Di Ponorogo sendiri telah banyak bermunculan BMT yang beroperasi mulai dari aset yang kecil 

sampai BMT yang telah mempunyai beberapa cabang. BMT IKPM Gontor merupakan salah satu 

BMT yang telah beroperasi sejak 24 Januari 2011 yang didirikan oleh para tokoh-tokoh agama 

terkemuka di Ponorogo, lahir atas buah pikiran dari para alumni yang masuk dalam wadah Ikatan 

Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor. Mereka berusaha membangun suatu badan yang bertujuan 

untuk memberikan wadah bagi umat dalam bidang jasa keuangan dan 5  



telah berbadan hukum koperasi sejak berdiri, serta secara rutin melaporkan laporan tahunan kepada 

Dinas INDAKOP. Hal ini menjadikan masyarakat mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi 

terhadap produk-produk yang ditawarkan. Salah satu produk yang paling diminati masyarakat 

Ponorogo yaitu dengan pembiayaan mura>bah{ah, sekitar 70% anggota di BMT IKPM Gontor 

menggunakan pembiayaan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah SHU yang 

diperolehnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 SHU yang diperoleh sebesar ± Rp. 500.000, pada 

tahun 2012 SHU yang diperoleh ± Rp.90.000.000 dan akhir bulan Nov 2013 ± Rp. 108.000.000, dan 

waktu RAT terakhir di bulan Januari 2014 SHU yang diperoleh sebesar Rp.220.000.000.8  

8 Wawancara dengan karyawan a.n Ahmad Hisanusin,S.Th di Ponorogo, tanggal 30 November 2013. 9 Ibid.  

Kenaikan SHU tiap tahun ini tidak terlepas dari berbagai macam strategi yang dilakukan dalam hal 

pembiayaan mura>bah{ahdiantaranya yaitu dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang maksimal 

terhadap anggotanya, menawarkan jaminan yang sangat kondisional, bisa melalui simpanan yang 

dipunyai mitra seharga dengan barang yang akan dibeli, dan untuk memperingan bagi mitranya 

angsuran juga sangat kondisional yaitu dengan angsuran harian, bulanan ataupun mingguan, serta 

margin keuntungan yang ditawarkan oleh BMT relatif kompetitif dibandingkan dengan lembaga 

keuangan yang lain.9  

Melihat kondisi perkembangan BMT di Ponorogo yang semakin banyak sehingga menimbulkan 

persaingan yang semakin ketat dalam menarik para mitranya sehingga perlu menerapkan konsep 

marketing mix yang efektif agar 6  



produk yang ditawarkan dapat bertahan. Sekaligus menjadi acuan apakah strategi pemasaran yang 

selama ini dilakukan oleh BMT IKPM Gontor sudah cukup membuat anggota yakin dan memutuskan 

untuk mengambil pembiayaan mura>bah{ah yang ditawarkan.Dari teori marketing mix yang telah 

terevolusi menjadi 8Ps, penulis sengaja mengambil empat variabel yang menurut penulis cukup 

berpengaruh dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu variabel marketing mix 

yang terdiri dari harga, produk, lokasi, dan promosi. Dari keempat variabel ini penulis pilih karena 

beberapa variabel lain telah mewakili variabel yang dimasukkan, selain itu juga dari beberapa 

penelitian dahulu keempat variabel tersebut dimasukkan dalam variabel penelitiannya dan sebagian 

besar keempat variabel berpengaruh. Menurut penulis variabel physical evidence dalam BMT yang 

baru berdiri ini belum memberikan bukti fisik yang secara nyata terlihat dari tampilan gedung yang 

belum maksimal. Untuk variabel people, para nasabah bertransaksi tidak lagi melihat siapa 

pegawainya dan bagaimana pegawai tersebut tetapi yang mereka lihat bagaimana orang tersebut 

mempromosikan suatu produk. Untuk process, tidak terlalu berpengaruh karenahampir semua BMT 

menerapkan proses yang hampir sama dan sesuai prosedur yang telah di tentukan. Sedangkan untuk 

productivity and qualitydapat dimasukkan ke dalam variabel produk karena dalam produk juga 

membahas tentang produk yang berkualitas.  

Dari keempat variabel yang dipilih pada BMT IKPM Gontor, dari segi produk, BMT menerima 

berbagai pesanan barang yang sesuai dengan syariah, dari segi harga BMT menawarkan margin 

keuntungan yang kompetitif dibanding dengan koperasi konvensional, lokasi yang dekat dengan 

pasar, serta BMT juga 7  



melakukan promosi secara personal hal tersebut dilihat dari usaha tim marketing yang menggunakan 

sistem jemput bola yang langsung mendatangi mitranya.  

Berdasarkan kondisi diatas peneliti merasa tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Marketing Mix Terhadap Keputusan Anggota Dalam Mengambil Pembiayaan Mura>bah{ahdi BMT 

IKPM Gontor, Ponorogo”. Dalam hal ini peneliti menetapkan keempat unsur marketing mix sebagai 

variabel independen yaitu harga, produk, tempat, dan promosi. Sedangkan keputusan anggota dalam 

mengambil pembiayaan mura>bah{ah sebagai variabel dependen.  

B. Penegasan Istilah  
 

Marketing mix adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam menjalankan strategi pemasaran. 

Variabel-variabel yang terdiri dari empat unsur yaitu dariharga, produk, tempat dan promosi.  

Keputusan anggota adalah suatu keputusan memilih produk atau jasa yang dilakukan oleh anggota, 

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Pembiayaan mura>bah{ah adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT IKPM Gontor dengan 

sistem akad jual belibarang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. 8  



 

C. Rumusan Masalah  

1. Apakah secara parsial variabel harga, produk, tempat, dan promosi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan mura>bah{ah di BMT IKPM 

Gontor Ponorogo?  

2. Apakah secara simultan variabel harga, produk, tempat, dan promosi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan mura>bah{ah di BMT IKPM 

Gontor Ponorogo?  

3. Dari variabel-variabel marketing mix manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

keputusan anggota dalam dalam mengambil pembiayaan mura>bah{ah di BMT IKPM Gontor 

Ponorogo?  

 

D. Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui pengaruh secara parsialvariabel-variabel marketing mix yang terdiri dari harga, 

produk, tempat, dan promosi terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan mura>bah{ah 
di BMT IKPM Gontor Ponorogo  

2. Mengetahui pengaruh secara simultan variabel-variabel marketing mix yang terdiri dari harga, 

produk, tempat, dan promosi terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan mura>bah{ah 
di BMT IKPM Gontor Ponorogo.  



3. Mengetahui variabel marketing mix yang paling dominan yang mempengaruhikeputusan anggota 

dalam mengambil pembiayaan mura>bah{ah di BMT IKPM Gontor Ponorogo  
9  



 

E. Manfaat Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik, lembaga keuangan, dan 

khususnya bagi penulis sendiri.  

1. Bagi pihak akademik penelitian ini dapat memberikan sumbangsih hasil penelitian dan menambah 

literatur kepustakaan mengenai konsep marketing mix dan pembiayaan mura>bah{ah.  



2. Bagi lembaga keuangan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat bagi praktisi lembaga 

keuangan mikro dalam mengambil kebijakan tentang strategi pemasaran khususnya pada pembiayaan 

mura>bah{ah, dan  

3. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat memberikan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman 

langsung mengenai pemasaran pembiayaan mura>bah{ah dengan program marketing mix.  

 

F. Sistematika pembahasan  



 

Pembahasandalam penelitian ini terdapat lima bab yaitu :  

Bagian awal skripsi berisi halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, 

pedoman transliterasi.  

Bab I, berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari 

sup bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 10  



Bab II, menguraikan tentang kajian pustaka yang terdiri dari sub bab yaitu deskripsi teori dan telaah 

pustaka, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Deskripsi teori memuat materi-materi yang 

dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam 

pembahasan atas topik, yang meliputi pengertian pemasaran, teori bauran pemasaran, perilaku 

konsumen dan teori tentang pembiayaan pada BMT khususnya dengan akad mura>bah{ah.  

Bab III, menjelaskan metode penelitian berisi beberapa sub bab yaitu populasi, sampel dan 

responden, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data  

Bab IV, adalah temuan dan hasil penelitian berisi sub bab yaitu gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), pembahasan dan interprestasi.  

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan 

hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan.  

Bagian akhir, berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, riwayat hidup dan pernyataan keaslian 

tulisan. 11  



BAB II KAJIAN PUSTAKA  
A. Deskripsi Teori dan Telah Pustaka  



1. Teori pemasaran syariah dan marketing mix  
 

Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang berorientasi profit maupun 

usaha-usaha sosial. Pemasaran berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Salah satu definisi pemasaran menurut asosiasi 

pemasaran Amerika memberikan definisi formal yaitu pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan 

seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada 

pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para 

pelanggan yang unggul.10 Telah umum diketahui bahwa peranan fungsi pemasaran ialah agar secara 

menguntungkan terjadi penjualan produk-produk perusahaan (baik dalam bentuk barang maupun 

jasa) di pasaran yang sudah dimasuki sedemikian rupa sehingga tujuan perusahaan tercapai.11  

10 Nur Rianto al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah(Bandung : Alfabeta, 2010), 5. 11 Sondang P Siagian, 

Managemen strategik (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 210.  

Dalam Islam setiap aspek kehidupan mulai dari ibadah sampai kepada muamalah diatur dalam Al-

quran dan Hadis, tidak ketinggalan dalam hal perekonomian. Perkembangan ekonomi Syariah sendiri 

mampu mengembalikan nilai-nilai Islam ditengah-tengah kehidupan perekonomian masyarakat. 

Dalam 12  



dunia bisnis telah muncul kesadaran akan pentingnya etika, kejujuran, dan prinsip-prinsip Islam 

lainnya. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh kepada manusia tentang cara-cara 

berbisnis yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, sikap amanah untuk memperoleh 

keuntungan. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan hukum dalam menjalankan bisnis. Rasulullah 

SAW adalah prototipe sukses dalam melakukan spiritualisasi marketing. Oleh karena itu mencontoh 

Rasulullah SAW dengan mengutamakan nilai-nilai spiritual (Islam) adalah tindakan yang sangat 

terpuji, yang direkomendasikan oleh banyak ayat Allah dalam Al-quran. 12 Dalam Al-quran dan hadis 

kita dapat melihat bagaimana ajaran Islam mengatur kehidupan bisnis (pemasaran) seorang muslim.  
12 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah ( Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah). (Bogor : 

Ghalia Indonesia, 2010), 5. 13 Al-Quran, 4: 29.  

    

  

    

    

    

      

 13 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.” 13  




14 “Sempurnakanlah takaran dan 
janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan.”  
14 Ibid., 26: 181. 15 Ibid., 25: 20.  






15 “Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, 

melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan 

sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu 

Maha melihat.”  
Daribeberapa ayat tersebut, ada empat hal yang setidaknya berkaitan dengan konsep pemasaran 

berorientasi Syariah, yaitu la>ta’kulu amwa>lakum baynakum bilba>tili = janganlah kamu makan 

dengan cara batil, hal tersebut berarti kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh produk 

(permintaan) tidak diperbolehkan dengan cara batil ( bohong, tipu, rampok, curi, korupsi ). Kata illa 
an-taku>nu tija>ratin ‘antara>din minkum =kecuali dengan suka sama suka, berarti bahwa untuk 

memperolehnya harus dilakukan melalui pertukaran (barang dari marketer – uang dengan konsumen 

) proses pertukaran unit ( barang dan uang ) inilah transaksi yang dilakukan dengan cara suka sama 

suka. Kata wayamshu>na 14  



fil ashwa>qi = berjalan di pasar, maknanya proses jual beli atau berbisnis ini terjadi pada sejumlah 

kumpulan orang (pasar) sebagai tempat terjadinya pertukaran dan transaksi, dan kata auful kayla 
walataku>nu> minal mukhsiri>n =  sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang 

yang merugikan, maknanya tidak saja dari kesesuaian harga (pengorbanan biaya yang dikeluarkan 

oleh konsumen) dengan fisik produk. 16  

16 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 12-13. 17 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Management bisnis Syariah 

(Bandung : Alfabeta, 2009), 258.  

Marketing Syariah adalah merupakan strategi bisnis, yang harus memayungi seluruh aktifitas dalam 

sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses, menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai, dari 

seorang produsen atau satu perusahaan, atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam.17 

Karakteristik dari Marketing Syariah ini terdiri atas beberapa unsur yaitu :  

a. Theistis ( Rabbaniyah)  

b. Etis ( Akhlaqiyah)  

c. Realistis ( Al-waqi}<yyah)  

d. Humanistis ( Al-Insaniyah)  

 

Jika kita tinjau dari keempat elemen diatas, pertama yaitu berdasar ketuhanan, yaitu satu ketuhanan 

yang bulat bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada di bawah pengawasan Illahi, Yang Maha 

Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengawas. Oleh sebab itu semua insan harus berperilaku sebaik 

mungkin, 15  



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

dengan jalan yang batil dan sebagainya. Kondisi ini sangat diyakini oleh umat muslim, sehingga 

menjadi pegangan hidup yang tidak tergoyahkan. Nilai rabbaniyah ini melekat atau menjadi darah 

daging dalam pribadi setiap muslim.18  

18 Ibid. 19 Ibid., 259.  

Kedua etis, artinya semua perilaku berjalan diatas norma etika yang berlaku umum. Etika adalah kata 

hati, dan kata hati ini adalah kata yang sebenarnya. Seorang penipu yang mengoplos barang, 

menimbun barang, mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil pasti hati kecilnya berkata 

lain, tapi karena rayuan setan maka ia tergoda berbuat curang. Ini artinya ia melanggar etika, ia tidak 

menuruti kata hati yang sebenarnya. Oleh sebab itu, hal ini menjadi panduan para marketer Syariah 

selalu memelihara setiap tutur kata, perilaku dalam berhubungan bisnis dengan siapa saja, konsumen, 

penyalur, toko, pemasok ataupun saingannya.19  

Ketiga realistis, artinya sesuai dengan kenyataan, jangan mengada-ada apalagi yang menjurus kepada 

kebohongan. Semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan realita, tidak membeda-bedakan 

orang, suku, warna kulit. Semua tindakan penuh dengan kejujuran. Bahkan ajaran Rasulullah tentang 

sifat realistis ini ialah jika anda menjual barang ada cacatnya maka katakanlah kepada calon pembeli 

bahwa barang ini ada cacatnya. Jika pembeli setelah diberitahu masih tetap ingin memiliki barang 

tersebut itu lebih baik. Tidak boleh bersumpah, bahwa barang tersebut benar-benar baik dan 

sempurna, padahal ada cacatnya. 16  



Demikian mulianya ajaran Rasulullah, sangat realistis, jangan sekali-kali mengelabuhi orang, ini 

harus diikuti oleh umatnya.20  
20 Ibid. 21 Ibid. 22 Ibid., 28-32.  

Keempat humanistis, artinya berperikemanusiaan, hormat-menghormati sesama, marketing berusaha 

membuat kehidupan menjadi lebih baik. Jangan sampai kegiatan marketing malah sebaliknya 

merusak tatanan hidup dimasyarakat, menjadikan perikehidupan bermasyarakat terganggu seperti 

hidupnya gerombolan hewan, tidak ada aturan dan yang kuat yang berkuasa. juga dari segi marketer 

sendiri jangan sampai menjadi manusia serakah, mau menguasai segalanya, menindas dan merugikan 

orang lain.21  

Dari keempat 

karakteristik 

diatas maka dapat 

kita analisis 

mengenai 

perbedaan 

pemasaran 

Syariah dan 

pemasaran 

konvensional,22 

yang dapat kita 

bedakan dari tebel 

berikut : Tabel 2.1 

Perbandingan 

Pemasaran 

Syariah Dengan 

Pemasaran 

Konvensional No  

Aspek  Pemasaran 

Syariah  

Pemasaran 

konvensional  

1  Konsep dan 

folosofi dasar  

Dalam setiap 

aktivitas 

pemasarannya 

selalu diawasi 

oleh Allah SWT 

sehingga ia akan 

selalu berhati-hati 

dalam 

memasarkan 

produk  

Pemasaran yang 

bebas nilai dan 

tidak mendasar 

ketuhanan dalam 

setiap aktivitas 

pemasarannya.  
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