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ABSTRAK 

Yuni Kurniawati, 2019.Analisis Strategi Pemasaran Pada Produk Pembiayaan 

Mura>bah}ah Di BRI Syariah KCP Ngawi. Skripsi. Jurusan Perbankan 
Syariah,  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H Luthfi Hadi Aminuddin, 

M.Ag. 

Kata kunci :Strategi Promosi, Strategi Kompetitif, Mura>bah}ah 

Dalam tingkat perkembangan jumlah nasabah pembiayaan mura>bah{ah di 
BRI Syariah KCP Ngawi menunjukkan terjadinya penurunan nasabah dari kurun 

waktu tahun 2017 hingga tahun 2018. Hal ini dikarenakan terjadinya penunggakan 

yang dilakukan nasabah dalam transaksi yang dilakukan, sehingga menghambat 

proses transaksi dengan memakan waktu yang cukup lama dan terfokus pada 

masalah tunggakan pembayaran tersebut. Yang menarik pada masalah ini adalah 

ketika pihak bank terfokus pada suatu permasalahan yaitu tunggakan pembayaran 

nasabah, menghambat strategi promosi dalam memasarkan produk bank sehingga 

masyarakat lambat menerima informasi atau adanya produk - produk BRI Syariah 

KCP Ngawi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana analisis 

strategi pemasaran berdasarkan aspek promosi terhadap pembiayaan mura>bah{ahdi 

BRI Syariah KCP Ngawi ?(2) Bagaimana analisis strategi pemasaran dalam 

meningkatkan strategi kompetitif terhadap pembiayaan mura>bah{ahdi BRI Syariah 

KCP Ngawi ? 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 

fieldresearch karena peneliti dalam melakukanpencarian data serta pengumpulan 

datanya dilakukan di tempat terjadinya fenomena atau kasus tertentu 

terjadi.Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini 

menghasilkan data atau kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang 

diwawancarai maupun diamati. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, 

strategi promosi pada produk pembiayaan mura>bah}ahdi BRI Syariah KCP Ngawi 
terdiri dari penjualan pribadi atau door to door, periklanan, promosi penjualan dan 

pemasaran online. Strategi promosi yang digunakan lebih banyak menggunakan 

penjualan pribadi (door to door) karena tingkat keberhasilannya dianggap lebih 

baik.Strategi Pemasaran yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi dalam 

meningkatkan keunggulan kompetitif yaitu dengan menggunakan inovasi produk, 

inovasi margin, memberikan fasilitas aplikasi layanan bank syariah dan 

memberikan pelayanan dengan bebas biaya internal atau tanpa biaya administrasi 

dan biaya provisi. Kedua strategi ini yaitu strategi promosi dan strategi 

keunggulan kompetitif harus berjalan bersama dan seimbang agar tercapainya 

kemajuan suatu perbankan di masa depan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank sebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan 

juga membutuhkan strategi pemasaran untuk memasarkan produknya. 

Dampak dari perubahan teknologi juga berdampak positif terhadap 

perkembangan dunia perbankan. Produk yang ditawarkan kepada 

nasabahnya menjadi lebih cepat dan efisien.
1
 Pentingnya pemasaran 

dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat 

akan suatu produk atau jasa. Pemasaran menjadi semakin penting dengan 

semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat. 

Perbankan Syariah sebagaimana halnya Perbankan konvensional 

lainnya di Indonesia adalah lembaga intermediary yang berfungsi 

mengumpulkan dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu lembaga 

perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategi untuk turut 

menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian 

dan pembangunan di Indonesia.
2
 

Salah satu perbankan syariah yang hadir dan eksis di Indonesia 

adalah BRI Syariah. BRI Syariah hadir sebagai bank untuk menjawab 

kegairahan umat Islam di Indonesia yang ingin menerapkan prinsip-prinsip 

                                                             
1
 Kasmir, Pemasaran Bank(Jakarta: Kencana, 2004), 2.  

2
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), 40. 

1 
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syariah dalam urusan dengan perbankan. Bank membidik segmen 

menengah ke bawah yang jumlah populasi umat Islamnya sangat besar dan 

potensial. Adapun salah satu produk yang ditawarkan BRI Syariah adalah 

pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.
3
 Salah satu produk pembiayaan bank 

syariah adalah mura>bah}ah. Mura>bah}ah adalah persetujuan jual beli suatu 

barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan 

yang disepakati penjual dan pembeli, dengan pembayaran yang 

ditangguhkan.
4
 

Standar yang diinginkan untuk memenuhi sebuah pembiayaan 

berkualitas perlu diketahui oleh pihak bank dan nasabah. Hal ini 

dimaksudkan supaya terdapat persamaan persepsi atas suatu pembiayaan 

sehingga dapat mempermudah jalannya pembiayaan pada waktu 

mendatang. Sebuah solusi untuk mempermudah hal tersebut adalah 

dengan memasarkan produk tersebut kepada masyarakat dengan berbagai 

strategi marketing yang berkualitas. 

Marketing ini sangat diperlukan perbankan maupun badan usaha 

lain. Kegiatan marketing dilaksanakan mulai pada perencanaan, penentuan 

produk, harga, distribusi, dan cara mempromosikannya dengan maksud 

                                                             
3
Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 73. 

4
 Warkum Sumitro, Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 36. 
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memuaskan kepentingan nasabah. Strategi inilah yang kemudian 

digunakan untuk memenuhi tujuan bank, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Strategi marketing merupakan ujung tombak bagi bank 

untuk mengenalkan dan memasarkan keunggulan produk-produknya. 

Tetapi strategi marketing tidak akan optimal bila produk yang ditawarkan 

kurang memiliki daya saing dibandingkan dengan produk pesaing.  

Semakin banyaknya pertumbuhan bank konvensional dan bank 

syariah menjadikan tingkat persaingan semakin ketat dalam pencarian 

nasabah. Dengan persaingan yang terjadi tersebut, bank harus menyusun 

strategi-strategi yang efektif agar bank-bank tersebut dapat diminati oleh 

masyarakat dan dipercayai untuk menghimpun dan menyalurkan dana 

yang mereka miliki. Strategi yang penting adalah strategi pemasarannya, 

karena pemasaran merupakan satu bidang yang paling dinamis dalam area 

manajemen. Pemasaran produk-produk bank merupakan ujung tombak 

bagi bank untuk mengenalkan dan memasarkan keunggulan produk-

produknya. Selain itu strategi pemasaran merupakan salah satu cara untuk 

dapat mengenalkan produk-produk yang dimiliki bank syariah agar produk 

tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas. Pemasaran juga dapat 

dilakukan dalam rangka menghadapi pesaing yang dari waktu ke waktu 

semakin meningkat. Para pesaing justru semakin gencar melakukan usaha 

pemasaran dalam rangka memasarkan produknya.
5
 

 

                                                             
5
Veithzal Rivai, Islamic Marketing (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 8. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen dan hasil 

wawancara kepada pimpinan marketing BRI Syariah KCP Ngawi, tingkat 

perkembangan jumlah nasabah pembiayaan mura>bah}ah di BRI Syariah 

KCP Ngawi dapat dikatakan menurun. Berikut grafik data tingkat 

perkembangan jumlah nasabah pembiayaan mura>bah}ah di BRI Syariah 

KCP Ngawi dari tahun 2015 hingga 2018: 

Tabel 1.1 Tingkat Perkembangan Jumlah Nasabah 

Pembiayaan Mura>bahah BRI Syariah KCP Ngawi 2015 - 2018 

No Tahun Jumlah Nasabah 

1 2015 157 

2 2016 184 

3 2017 355 

4 2018 162 

Jumlah 858 

Sumber : Wawancara, BRI Syariah KCP Ngawi (04 Maret 2019 ) 

Gambar di atas adalah grafik yang menunjukkan jumlah nasabah 

pembiayaan mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ngawi dari tahun 2015 

sampai 2018 yang diperoleh dari Manager Marketing.  Berdasarkan 

laporan data dari BRI Syariah KCP Ngawi, tingkat perkembangan jumlah 

nasabah pembiayaan mura>bah{ah menunjukkan terjadinya penurunan 

nasabah dari kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2018. Hal ini 

dikarenakan terjadinya penunggakan yang dilakukan nasabah dalam 

transaksi yang dilakukan, sehingga menghambat proses transaksi dengan 

memakan waktu yang cukup lama dan terfokus pada masalah tunggakan 



5 
 

 

pembayaran tersebut. Selain itu  strategi pemasaran yang kurang maksimal 

juga menyebabkan terhambatnya perkembangan bank tersebut. Yang 

menarik pada masalah ini adalah ketika pihak bank terfokus pada suatu 

permasalahan yaitu tunggakan pembayaran nasabah, menghambat strategi 

promosi dalam memasarkan produk bank sehingga masyarakat lambat 

menerima informasi atau adanya produk - produk BRI Syariah KCP 

Ngawi. Ketika suatu perusahaan mengalami penurunan nasabah, 

perusahaan lain memiliki peluang untuk lebih unggul. Apalagi masih 

banyak masyarakat yang kurang mengetahui keberadaan dan produk-

produk BRI Syariah KCP Ngawi.
6
 

Standar yang diinginkan untuk memenuhi sebuah pembiayaan 

yang berkualitas perlu diketahui oleh pihak bank dan nasabah. Hal ini 

dimaksudkan supaya terdapat persamaan presepsi atas suatu pembiayaan 

sehingga dapat mempermudah jalannya pembiayaan pada waktu 

mendatang. Sebuah solusi untuk mempermudah hal tersebut adalah 

dengan memasarkan produk tersebut kepada masyarakat dengan berbagai 

strategi marketing yang berkualitas pula. Marketing ini sangat diperlukan 

perbankan maupun badan usaha yang lain, kegiatan marketing 

dilaksanakan mulai pada perencanaan, penentuan produk, harga, distribusi, 

dan cara mempromosikannya dengan maksud memuaskan kepentingan 

nasabah. Dalam kegiatan marketing sangat diperlukan konsep strategi. 

Strategi inilah yang kemudian digunakan untuk memenuhi tujuan bank, 

                                                             
6
“Prasetya Agung, Wawancara, 04 Maret 2019” 
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baik jangka pendek maupun jangka panjang, strategi yang tepat harus 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. 

Konsep pemasaran adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi 

terdiri dari pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta 

memberikan kepuasan yang diharapkan secara efektifitas dan efisiensi.
7
 

Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar upaya mengembangkan 

produk yang baik, menawarkan dengan harga yang menarik, dan 

membuatnya mudah dijangkau atau diperoleh oleh nasabah, tetapi 

perusahaan harus berkomunikasi dengan para stakeholder yang ada 

sekarang dan berpotensi, serta masyarakat umum. Setiap bank tidak dapat 

menghindari perannya sebagai komunikator dan promotor. 

Promosi merupakan kunci keberhasilan penyampaian produk atau 

jasanya kepada nasabah atau calon nasabah. Promosi digunakan untuk 

menginformasikan kepada orang mengenai produk-produk dan 

meyakinkan para nasabah atau calon nasabah, dan masyarakat umum 

untuk menjadi nasabah. Definisi dasar komunikasi adalah keberhasilan 

menyampaikan makna sesuatu kepada orang lain. Berdasarkan pengertian 

tersebut, berarti semakin baik komunikasi pemasaran yang tercipta maka 

akan mendatangkan kepuasan yang semakin tinggi bagi semua pihak yang 

terlibat di dalamnya. Oleh karena itu suatu bank harus pandai 

berkomunikasi dengan nasabahnya.
8
 

                                                             
7
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 167. 

8
Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 45. 
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Berbagai faktor memperlihatkan kebutuhan akan adanya promosi 

adalah karena jarak antara produsen dengan konsumen bertambah jauh, 

jumlah pelanggan (nasabah) potensial bertambah besar masalah 

komunikasi pasar menjadi sangat penting. Sekalipun suatu produk yang 

sebenarnya akan mampu memberikan faedah paling besar dan memuaskan 

kebutuhan paling banyak, produk itu akan mengalami kegagalan 

pemasaran jika tidak seorangpun mengenal bahwa produk tersebut 

tersedia.  

Perusahaan memerlukan promosi sebagai alat bantu untuk 

mendefinisikan produk dan untuk menghimbau pembeli dan meneruskan 

informasi dalam proses pengambilan keputusan membeli. Perusahaan 

harus bisa menciptakan, meningkatkan dan mempertahankan strategi 

promosi serta meningkatkan strategi kompetitif agar tidak kalah saing 

dengan perusahaan lain di kemudian hari. 

Berdasarkan uraian di ataspenelitian ini penting dilakukan, karena 

dengan mengetahui promosi yang efektif bank akan memperbaiki 

kebijakan promosi untuk menarik nasabah. Sehingga peneliti mengambil 

judul “Analisis Strategi Pemasaran pada Produk Pembiayaan Mura>bah{ah 

Di BRI Syariah KCP Ngawi” 

B. Pembatasan Masalah 

Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

strategi pemasaran didalam sebuah strategi promosi dan strategi 

meningkatkan keunggulan bersaing. Berdasarkan data yang diperoleh, 
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faktor lain dalam strategi pemasaran seperti dampak dalam strategi 

pemasaran tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan pernyataan 

masalah tersebut, maka penelitian dibatasi yaitu hanya pada strategi 

promosi dan strategi menciptakan keunggulan kompetitif. 

C. Penegasan Istilah 

Agar pembaca bisa memahami konsep yang dimaksud oleh 

penulis, maka penulis memberikan penjelasan untuk menghindari 

kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut dengan memberikan 

penegasan istilah antara lain : 

1. Strategi Pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran, 

kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing 

tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 

perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan 

yang selalu berubah.
9
 

2. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang 

sangat penting dilaksanakan oleh suatu bank dalam memasarkan 

produk dan jasa. Promosi berperan menginformasikan (to inform), 

membujuk (to persuade), dan mengingatkan (to remind), konsumen 

agar menanggapi (respond) produk atau jasa yang ditawarkan. 

3. Keunggulan bersaing merupakan keunggulan yang dicapai oleh 

organisasi tertentu saat organisasi tersebut dapat memperoleh atau 

                                                             
9
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, 168. 
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mengembangkan atribut-atribut tertentu yang memungkingkan 

perusahaan tersebut dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik 

dibandingkan organisasi lainnya.
10

 

4. Pembiayaan Mura>bah{ah merupakan jual beli barang sebesar harga 

pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
11

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis strategi pemasaran berdasarkan aspek promosi 

terhadap pembiayaan mura>bah{ah di BRIS KCP Ngawi ? 

2. Bagaimana analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan 

keunggulan  kompetitif terhadap pembiayaan mura>bah{ah di BRIS KCP 

Ngawi? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran berdasarkan aspek promosi 

terhadap pembiayaan mura>bah{ah di BRIS KCP Ngawi. 

2. Untuk mengetahui strategi pemasaran dalam meningkatkan 

keunggulan  kompetitif terhadap pembiayaan mura>bah{ah di BRIS KCP 

Ngawi. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan penelitian yang bersifat teoritis : penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan 

mengenai strategi pemasaran pada pembiayaan mura>bahah  serta dapat 

                                                             
10

Dadang Munandar, Relationship Marketing Strategi Menciptakan Keunggulan Bersaing 

(Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), 111. 
11

Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia(Yogyakarta: UII 

Press,2008), 271. 
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dijadikan pedoman atau pijakan bagi penulis untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Kegunaan penelitian yang bersifat praktis : Penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk para pihak yang 

melakukan penelitian tentang strategi pemasaran pada pembiayaan 

mura>bah}ah di perbankan syariah. 

G. Studi Penelitian Terdahulu 

Sejauh pengetahuan penulis belum terlalu banyak yang melakukan 

penelitian yang membahas strategi pemasaran terhadap  pembiayaan 

mura>bah}ah. Permasalahan dalam strategi pemasaran pembiayaan 

mura>bah}ah bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah 

penelitian skripsi. Namun yang secara khusus membahas tentang strategi 

pemasaran pada BRI Syariah KCP Ngawi belum ada. Dengan demikian 

penulis beranggapan penelitian ini masih layak digunakan. Untuk 

menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian ini, maka penulis 

melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang ada, di antaranya yaitu: 

Skripsi milik Abdurrahim Al Ayubi dengan judul Strategi 

Pemasaran Pembiayaan Mura>bah}{ah Pada PT Bank Mega Syariah Kantor 

Cabang Tangerang City. Dalam penelitian ini dibahas bahwa mekanisme 

pembiayaan produk mura>bah{ah di Bank Mega Syariah Kantor Cabang 

Tangerang City adalah menggunakan skema wakalah dan tanpa wakalah. 

Bank Mega Syariah Kantor Cabang Tangerang City memerlukan strategi 

khusus dan ketrampilan tersendiri. Dimulai dari persiapan menyusun 
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marketing strategi dengan mempertimbangkan unsur produk price dan 

promosi.
12

 

Pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

memiliki perbedaan dan persamaan dalam meneliti. Perbedaannya terletak 

pada judul, rumusan masalah yang pertama dan ketiga serta lokasi 

penelitian. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan rumusan 

masalah yang kedua yaitu membahas mengenai strategi pemasaran 

terhadap pembiayaan mura>bah{ah. Selain itu, teori yang digunakan sama-

sama menggunakan teori bauran pemasaran. 

 Skripsi milik Rizki Ramadani dengan judul Analisis Strategi 

Pemasaran Produk Pembiayaan Mura>bah{ah Dalam Meningkatkan 

Keunggulan Kompetitif (Studi Pada KSPPS BMT ARSYADA METRO). 

Dalam penelitian ini dibahas bahwa strategi pemasaran yang dilakukan 

BMT Arsyada dalam meningkatkan keunggulan kompetitif yaitu : 

menerapkan segmentasi, targeting, dan positioning. Promosi dilakukan 

dengan personal selling, periklanan, dan publisitas, namun promosi yang 

dilakukan belum maksimal dilihat dari perkembangan jumlah anggota 

yang fluktuatif sehingga BMT Arsyada perlu menerapkan strategi promosi 

yang lebih canggih lagi dengan menggunakan website dan aplikasi BMT 

                                                             
12

Abdurrahim Al Ayubi, “Strategi Pemasaran Pembiayaan Mura>bah}ah Pada PT Bank 

Mega Syariah Kantor Cabang Tangerang City,”Skripsi (Jakarta: UIN  Syarif Hidayatullah, 2016), 

10. 
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Mobile yang dapat mempermudah transaksi antar wilayah dengan efisien 

waktu dan biaya.
13

 

Pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

memiliki perbedaan dan persamaan dalam meneliti. Perbedaannya terletak 

pada judul dan rumusan masalah kedua serta lokasi penelitian. 

Persamaannya adalahsama – sama membahas strategi dalam meningkatkan 

keunggulan bersaing. 

 Skripsi milik Laela Kurniasih dengan judul Analisis Strategi 

Promotion Mix Pada Pembiayaan Mura>bah{ah Di KJKS BMT Al-Hikmah 

Cabang Bandungan.Dalam penelitian ini dibahas bahwa strategi promotion 

mix  pada pembiayaan mura>bahah di Di KJKS BMT Al-Hikmah Cabang 

Bandungan terdiri periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan dan 

publisitas. Di samping itu, strategi penjualan pribadi tingkat 

keberhasilannya dianggap lebih baik.
14

 

Pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

memiliki perbedaan dan persamaan dalam meneliti. Perbedaannya terletak 

pada judul serta lokasi penelitian. Persamaannya adalah sama – sama 

membahas analisis strategi promosi. 

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah “Analisis 

Strategi Pemasaran pada Produk Pembiayaan Mura>bah{ah Di BRI 

Syariah KCP Ngawi”. Penelitian-penelitian di atas mengidentifikasi 

                                                             
13

Rizki Ramadani dengan judul, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan 

Mura>bah}ah Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif,” Skripsi (Lampung : UIN Raden Intan 

Lampung, 2018), 11. 
14

LaelaKurniasih, “Strategi Promotion Mix Pada Pembiayaan Mura>bah}ah Di KJKS BMT 

AL-Hikmah Cabang Bandungan,”Skripsi (Semarang: UIN  Walisongo Semarang, 2015), 11. 
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tentang strategi pemasaran yang diterapkan pada suatu perusahaan. 

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pada fokus 

masalah strategi pemasaran dalam mempromosikan produk pembiayaan 

mura>bah}ah dan strategi pemasaran dalam meningkatkan keunggulan 

kompetitif. 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian 

lapangan (field research) yang pada hakikatnya merupakan 

penelitian yang pencarian data serta pengumpulan datanya 

dilakukan di tempat terjadinya fenomena atau kasus tertentu 

terjadi. Peneliti menggunakan penelitian field research karena 

peneliti terjun langsung di lapangan untuk mengamati langsung 

fenomena yang terjadi yaitu tentang bagaimana strategi promosi 

dan strategi keunggulan kompetitif di BRI Syariah KCP Ngawi 

dilakukan agar dapat mendapatkan hasil yang akurat dan pasti. 

b. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan yang digunakan 

adalah data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
15

 Peneliti  

                                                             
15

Margono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108.  
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menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena 

peneliti tertarik dengan sebuah fenomena di lapangan yaitu 

meneliti bagaimana strategi – strategi yang diterapkan BRI Syariah 

KCP Ngawi dalam memasarkan produk – produk nya khususnya 

produk pembiayaan mura>bah{ah dan strategi dalam meningkatkan 

keunggulan kompetitif. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di dalam penelitian ini sangat diperlukan. 

Karena peneliti merupakan instrumen kunci keberhasilan penelitian. 

Peneliti merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, 

sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian. Dalam melakukan 

penelitian, peneliti hadir pada saat melakukan praktik magang di BRI 

Syariah KCP Ngawi pada tanggal 8 Oktober 2018 hingga 12 Oktober 

2018, dan dilanjutkan penelitian kembali pada bulan Februari sampai 

bulan Maret 2019. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini berada di Bank BRI 

Syariah KCP Ngawi yang beralamat di jalan PB Sudirman, Kabupaten 

Ngawi. Penulis melakukan penelitian di Bank tersebut karena lokasi 

yang strategis yang mengharuskan proses strategi pemasaran harus 

memperluas jaringan pemasaran diberbagai tempat selain masyarakat 

yang berada dikota. 
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4. Sumber Data 

Adapun sumber data yang dibutuhkan oleh penulis untuk 

memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah : 

a. Data tentang strategi promosi pada pembiayaan mura>bah{ah di BRI 

Syariah KCP Ngawi. 

b. Data tentang strategi keunggulan kompetitif terhadap pembiayaan 

mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ngawi. 

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini 

sumber data diperoleh dari narasumber (informan) melalui 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Supervisor 

Branch Operation dan pihak marketing BRI Syariah KCP Ngawi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

untuk memperoleh data. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : 

a. Interview (wawancara) 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
16

 Wawancara 

ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud 

                                                             
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Aldabeta, 

2016), 238.  
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yaitu data yang berkaitan dengan strategi promosi dan strategi 

keunggulan kompetitif pada pembiayaan mura>bah{ah di BRI 

Syariah KCP Ngawi. 

b. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data ini adalah 

dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.S tudi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.
17

 

6. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman 

satuan atau kelompok data.
18

 Dalam hal ini penulis memeriksa 

kembali data-data yang diperoleh dari semua pihak dalam strategi 

pemasaran serta dari beberapa literatur buku sebagai bahan teori 

yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. 

b. Organizing, yaitu teknik yang digunakan dalam mengolah data 

yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan cara menyusun 

data tersebut secara sistematis sebagaimana yang telah 

direncanakan dalam rumusan masalah. 

                                                             
17

 Sugiyono, Metodologi Peelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D, 240. 
18

 Aji Damanuri, MetodologiPenelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

153.  
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c. Penemuan hasil riset, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian 

ini diolah melalui proses editing, dan organizing, selanjutnya 

dilakukan analisa lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil 

tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas 

keseluruhan masalah yang diteliti.  

7. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya, mencari data, menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
19

 

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode 

induktif. Analisis data induktif adalah analisis atas data spesifik dari 

lapangan menjadi unit-unit  dilanjutkan dengan katagorisasi.
20

 

Secara rinci, langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut : 

a. Reduksi data, adalah proses penyederhanaan data dengan memilih 

hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian 

yaitu tentang strategi promosi dan strategi keunggulan kompetitif 

di BRI Syariah KCP Ngawi. 

b. Display data, adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga 

muda untuk dianalisis dan disimpulkan. Data yang diperoleh 

                                                             
19

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 216. 

20
Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, 153. 
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setelah direduksi kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan 

masalah. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan 

strategi pemasaran, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, 

kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang 

terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, 

dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu 

melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang 

berbeda dari temuan yang sudah ada.
21

 

Dengan demikian penarikan kesimpulan pada penelitian ini 

menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan 

mengungkapkan fenomena khusus berkaitan dengan strategi 

pemasaran kemudian di analisis menggunakan teori dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum atau general. 

8. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pada bagian ini, peneliti memberikan jaminan bahwa data dan 

temuan di lapangan yang dituliskan dalam laporan penelitian  adalah 

sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Peneliti melakukan 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, serta triangulasi 

(sumber dan teknik). 

                                                             
21

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

210.  
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a. Perpanjangan pengamatan merupakan peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan 

pengamatan ini  hubungan peneliti dengan nara sumber akan 

semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga 

tidak ada informasi yang tesembunyi. 

b. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan tersebut maka kepastian 

data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. Meningkatakan ketekunan itu berarti ibarat kiat 

mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang 

salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan 

maka, penelitian dapat meberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati.
22

 

c. Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, data waktu.  

 

 

 

                                                             
22

Sugiyono, Metodologi Peelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D, 270. 
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I. Sistematika Pembahasan 

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini merupakan 

pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini, yang 

memiliki beberapa aspek yang terdiri dari latar belakang masalah,rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, 

kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II adalah  landasan teori yang berisi tentang sebuah penelitian 

yang berjudul analisis strategi pemasaran pada produk pembiayaan 

mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ngawi. Bab ini merupakan serangkaian 

landasan teori yang digunakan dalam menganalisa. Bab ini berisi tentang 

ruang lingkup strategi promosi dan strategi keungulan kompetitif terhadap 

pembiayaan mura>bah{ah. Penggunaan teori dalam penelitian ini berfungsi 

sebagai alat bantu untuk memahami data dan menafsirkan data yang 

diteliti. 

BAB III adalah paparan data dari penelitian yang berjudul strategi 

pemasaran pada produk pembiayaan mura>bah{ah yang membahas tentang 

strategi promosi dan strategi keunggulan kompetitif di BRI Syariah KCP 

Ngawi. Pada bab ini merupakan paparan data hasil penelitian yang 

meliputi gambaran umum BRI Syariah KCP Ngawi, strategi promosi dan 

strategi keunggulan kompetitif terhadap pembiayaan mura>bah{ah di BRI 

Syariah KCP Ngawi yang membahas permasalahan tentang tingkat 

perkembangan jumlah nasabah pembiayaan mura>bah{ah yang mengalami 
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penurunan nasabah dari kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2018 

sehingga harus ada strategi pemasaran yang lebih maksimal. 

BAB IV adalah Analisis Strategi Pemasaran pada produk 

pembiayaan mura>bah{ah pada BRI Syariah KCP Ngawi. Merupakan 

analisis praktik strategi promosi serta analisis praktik strategi keunggulan 

kompetitif produk pembiayaan mura>bah{ah di BRI Syariah KCP Ngawi. 

Pada bab ini terdapat ide-ide untuk menciptakan strategi-strategi baru 

untuk meningkatkan jumlah nasabah pada produk pembiayaan mura>bah{{ah 

dengan cara promosi dan meningkatkan strategi keunggulan kompetitif. 

BAB V adalah  Penutup. Bab ini merupakan bab yang paling akhir 

dari pembahasan skripsi ini, yang berisi sub bab kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

STRATEGI PROMOSI DAN STRATEGI KEUNGGULAN KOMPETITIF 

 

A. Ruang Lingkup Strategi Pemasaran 

1. Pengertian Strategi   

Secara estimologis strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

Statogos, yang berarti militer yang berarti memimpin. Dalam konteks 

awalnya strategi diartikan Generalship atau sesuatu yang dilakukan 

oleh para jendral dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh 

dan memenangkan perang
1
. 

Ada beberapa definisi strategi dari beberapa para ahli 

diantaranya : 

a. John A. Byrne mendefinisikan strategi adalah sebagai sebuah pola 

yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan, 

penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, 

pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.
2
 

b. Dua pakar strategi yaitu Hamel dan Prahalad mendefinisikan 

strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut 

                                                             
1
Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, Manajemen Strategi Sebuah Konstruksi 

Pengantar (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1999), 8. 
2
Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 29.  

22 
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pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa 

depan
3
. 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, kata strategi banyak 

diadopsi dan diartikan menjadi luas lagi sesuai dengan bidang ilmu 

atau kegiatan yang menempatkannya.Penegrtian strategi tidak lagi 

terbatas pada konsep atau seni seseorang Jendral dimasa perang, 

tetapi sudah berkembang pada tanggung jawab seorang pemimpin. 

2. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian 

yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu 

sendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam 

menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran dan konsumsi. 

Pemasaran menajdi penghubung antara kegiatan produksi dan 

konsumsi.
4
 

Melalui pemasaran, konsumen tidak perlu lagi memenuhi 

kebutuhan pribadi secara sendiri-sendiri. Dengan pertukaran antara 

konsumen dengan pelaku pemasaran maka akan ada banyak waktu 

bagi konsumen  untuk melakukan kegiatan yang disukai. Pemasaran 

dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian 

bertumbuh menjadi keinginan. 

                                                             
3
Husein Umar, Desain Penelitian Manajemen Strategik (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2010), 17. 
4
Nandan Limakrisna, Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi dalam Bisnis (Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2017), 4. 
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Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia 

inilah yang menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk 

(product), penetapan harga (pricing), pengiriman barang (delivery), 

penempatan barang (placement), dan mempromosikan barang 

(promotion)
5
. 

Seseorang yang bekerja di bidang pemasaran disebut pemasar. 

Pemasar seyogyanya memiliki pengetahuan perihal konsep dan prinsip 

pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai kebutuhan 

dan keinginan manusia, yakni konsumen yang dituju. Ukuran 

keberhasilan dalam menerapkan strategi adalah mampu memberikan 

kepuasan kepada para pelanggan. Jadi, semakin banyak pelanggan 

yang menerima produk atau jasa yang ditawarkan, maka semakin puas 

dan strategi pun dianggap berhasil. 

Penanganan proses pertukaran memerlukan waktu dan keahlian 

yang banyak. Manajemen pemasaran akan terjadi apabila sekurang-

kurangnya satu pihak dari pertukaran potensial memikirkan cara untuk 

mendapatkan tanggapan dari pihak lain sesuai dengan yang 

diinginkannya. 

Manajemen pemasaran dapat diterapkan pada semua bidang 

usaha. Dalam manajemen terdapat fungsi penganalisaan, perencanaan, 

pelaksanaan, atau penerapan serta pengawasan. Tahap perencanaan 

merupakan tahap yang menentukan terhadap kelangsungan dan 

                                                             
5
Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori & Implementasi (Yogyakarta: CV Andi 

Offset, 2016), 42. 
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kesuksesan suatu organisasi pemasaran. Proses perencanaan 

merupakan satu proses yang selalu memandang ke depan atau pada 

kemungkinan masa akan datang termasuk dalam pengembangan 

program, kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan pemasaran.
6
 

Definisi ini mengakui bahwa manajemen pemasaran adalah 

proses yang melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian yang mencakup barang, jasa dan gagasan yang 

tergantung pada pertukaran dengan tujuan menghasilkan kepuasan bagi 

pihak-pihak yang terkait. 

3. Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang 

menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran, yang 

memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk 

dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dengan kata 

lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, 

kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing 

tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 

perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan 

yang selalu berubah.
7
 

Strategi pemasaran yang  diterapkan oleh suatu perusahaan 

harus disesuaikan tidak hanya pada sasaran konsumen semata, tetapi 

                                                             
6
Nandan Limakrisna, Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi dalam Bisnis, 5. 

7
Assauri Sofjan, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi Rajawali, 168. 
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juga pada para pesaing yang mengincar pasar sasaran konsumen yang 

sama. Perusahaan sebelum menetapkan dan menjalankan strateginya 

hendaklah terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunity and Treath) yaitu melihat dan menganalisa 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimilikinya sendiri 

dan juga yang dimiliki oleh para pesaingnya
8
. 

B. Ruang Lingkup Strategi Promosi 

1. Pengertian Promosi 

Pada hakikatnya promosi merupakan suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah  aktivitas pemasaran yang 

berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi  / membujuk 

dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan.
9
 

Promosi dalam bentuk apa pun merupakan suatu usaha untuk 

mempengaruhi pihak lain. Secara lebih spesifik, promosi adalah salah 

satu elemen bauran pemasaran sebuah perusahaan. Promosi berperan 

menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade), dan 

mengingatkan (to remind), konsumen agar menanggapi (respond) 

produk atau jasa yang ditawarkan. Tanggapan yang diinginkan dapat 

                                                             
8
Assauri Sofjian, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi Rajawali, 10. 

9
Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: UB Press, 2011), 127.  
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berbagai bentuk, dari kesadaran (awareness)akan keberadaan produk 

atau jasa sampai pembelian yang sebenarnya.
10

 

Sudah dimaklumi oleh setiap pengusaha bahwa suatu promosi 

yang tepat, akan sangat membantu penjualan yang akhirnya 

membantu pada perkembangan perusahaan.
11

 Promosi merupakan 

salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting 

dilaksanakan oleh suatu bank dalam memasarkan produk dan 

jasa.Terkadang, istilah ini digunakan secara sinonim dengan istilah 

penjualan meskipun yang dimaksud adalah promosi. Sebenarnya, 

istilah penjualan itu hanya meliputi kegiatan pemindahan produk jasa 

perbankan atau pengguna penjualan saja, dan tidak terdapat kegiatan 

periklanan atau kegiatan lain yang ditujukan untuk mendorong 

permintaan. Jadi, penjualan hanya merupakan bagian dari kegiatan 

promosi. Istilah promosi dapat diartikan sebagai arus informasi atau 

persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran.
12

 

Produk sudah diciptakan, harga juga sudah ditetapkan, dan 

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

benar-benar siap untuk dijual. Agar produk tersebut laku dijual ke 

masyarakat atau nasabah, maka masyarakat perlu tahu kehadiran 

produk tersebut, berikut manfaat, harga, di mana dapat diperoleh dan 

                                                             
10

Ari Setiyaningrum, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 223. 
11

M. Mursid, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 95. 
12

Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 44. 
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kelebihan produk dibandingkan produk pesaing. Cara untuk 

memberitahukan kepada masyarakat adalah melalui sarana promosi. 

Artinya, keputusan terakhir bank harus mempromosikan produk 

tersebut seluas mungkin ke nasabah.
13

 

Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal 

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

untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan 

promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang 

ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Kemudian 

promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah akan produk, promosi 

juga ikut mempengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya 

promosi juga akan meningkatkan citra bank dimata para nasabah. 

Masing-masing sarana promosi ini memiliki tujuan sendiri-

sendiri. Misalnya, untuk menginformasikan tentang keberadaan 

produk dapat dilakukan melalui iklan. Untuk mempengaruhi nasabah 

dilakukan melalui sales promotion serta untuk memberikan citra 

perbankan dapat dilakukan melalui publisitas. 

2. Tujuan Diadakan Promosi  

Tujuan utama promosi adalah untuk menginformasikan 

mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran 
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Kasmir, Pemasaran Bank, 175. 
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tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Tujuan secara lebih 

rinci adalah sebagai berikut
14

 :  

a. Menginformasikan yaitu berupa : 

1) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk 

2) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk 

baru 

3) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar 

4) Menjelaskan cara kerja suatu produk 

5) Meluruskan kesan yang salah 

6) Mengurangi kekhawatiran dan ketakutan pembeli 

7) Membangun citra perusahaan 

b. Membujuk pelanggan sasaran, yaitu untuk : 

1) Membentuk pilihan merk 

2) Mengalihkan pilihan ke merk tertentu 

3) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 

4) Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga 

5) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

c. Mengingatkan, yang terdiri dari : 

1) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat 

2) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual 

produk perusahaan 
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3) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye 

iklan 

4) Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan 

3. Bauran Promosi 

Bauran promosi merupakan kombinasi komponen promosi 

yang mencakup iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat, dan publikasi. Sebuah promosi yang efektif 

membutuhkan diferensiasi produk, segmentasi pasar, melakukan jual 

beli, dan member merek. Oleh karena itu, pembuatan bauran promosi 

yang efektif menyangkut pengambilan putusan-putusan strategis.
15

 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 

yang digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuannya 

dipasar sasarannya. Konsep ini nantinya disesuaikan dengan kondisi 

perusahaan jasa yang akan melaksanakannya, namun secara umum, 

konsep 4P ini ( product, price, place promotion ) digunakan dalam 

pembuatan strategi komunikasi pemasaran. 

Secara garis besar macam sarana promosi yang dapat 

digunakan oleh perbankan adalah sebagai berikut : 

a. Periklanan 

Iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh 

perusahaan. Dalam hal ini adalah bank guna menginformasikan, 
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segala sesuatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Tujuan 

promosi lewat iklan adalah berusaha untuk menarik dan 

mempengaruhi nasabah lama serta calon nasabahnya. Agar iklan 

yang dijalankan dapat efektif dan efisien maka perlu dilakukan 

program pemasaran yang tepat.
16

 

Periklanan dipandang sebagai kegiatan penawaran kepada 

suatu kelompok masyarakat baik secara langsung lisan maupun 

dengan penglihatan (berupa berita) tentang suatu produk, jasa atau 

ide. Tetapi periklanan dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah 

biaya, berbeda dengan publisitas yang disiarkan tanpa 

mengeluarkan biaya. Kegiatan periklanan berarti kegiatan 

menyebarluaskan berita (informasi) kepada pasar 

(masyarakat/konsumen). Masyarakat perlu diberitahu siapa 

(sponsor) yang bertindak melalui media iklan tersebut. Dalam hal 

ini pihak sponsor membayar kepada media yang membawakan 

berita itu.  

Kegiatan periklanan adalah suatu alat untuk membuka 

komunikasi dua arah antar penjual dan pembeli, sehingga 

keinginan mereka dapat terpenuhi dalam cara yang efisien dan 

efektif, dalam hal ini komunikasi dapat menunjukkan cara-cara 

untuk mengadakan pertukaran yang saling memuaskan.
17
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b. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Personal selling atau penjualan pribadi adalah komunikasi 

persuasif seseorang secara individual kepada seseorang atau lebih 

calon pembeli dengan maksud menimbulkan permintaan 

(penjualan).
18

 Lain halnya dengan periklanan dan kegiatan 

promosi lainnya yang komunikasinnya bersifat non pribadi atau 

masal. Dalam operasionalnya, personal selling lebih fleksibel 

dibandingkan dengan yang lain. Ini disebabkan karena tenaga-

tenaga penjual tersebut dapat secara langsung mengetahui 

keinginan, motif dan perilaku konsumen, dan sekaligus dapat 

melihat reaksi konsumen sehingga mereka langsung dapat 

mengadakan penyesuaian seperlunya. 

Penjualan personal melibatkan penyampaian informasi 

secara personal yang dirancang untuk membujuk seseorang untuk 

mendukung atau membeli. Cara ini paling sering digunakan 

ketika di dalam pasar terdapat sedikit pelanggan besar atau 

terkonsentrasi secara geografis, ketika produk perlu disesuaikan 

dengan keinginan pelanggan. 

c. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Alat kegiatan promosi selain periklanan, penjualan pribadi 

ialah berupa promosi penjualan yang dilakukan dengan peragaan, 
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pertunjukkan dan pameran, demonstrasi dan berbagai macam 

usaha penjualan yang tidak bersifat rutin.
19

 

Promosi penjualan adalah kegiatan promosi yang 

merangsang permintaan. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mendukung iklan dan penjualan personal dengan mencoba 

mendorong pembelian. Contoh-contoh promosi penjualan antara 

lain pajangan di toko, pameran dagang, program selebaran, 

kupon, sampel, kontes, dan demonstrasi. Kegiatan-kegiatan ini 

dorganisasikan oleh perantara dan produsen. Dalam waktu 

belakangan ini, promosi penjualan menjadi semakin popular 

karena memberikan hasil dalam waktu singkat, bermanfaat untuk 

menghadapi tekanan pesaing. Berikutnya dilakukan pemilihan 

teknik promosi penjualan yang tepat untu mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Keputusan semacam ini harus dibuat berdasarkan 

pertimbangan produk, pasar, persaingan, sarana, dan kondisi 

ekonomi.
20

 

Tujuan promosi penjualan adalah untuk meningkatkan 

penjualan atau untuk meningkatkan jumlah nasabah. Promosi 

penjualan dilakukan untuk menarik nasabah untuk segera 

membeli setiap produk atau jasa yang ditawarkan. Promosi 

penjualan dapat dilakukan melalui pemberian diskon, kontes, 

kupon, atau sampel produk. 
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d. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Hubungan masyarakat merupakan sejumlah usaha 

berkomunikasi untuk mendukung sikap dan opini publik terhadap 

organisasi serta produknya. Bentuk promosi tidak secara spesifik 

menyampaikan berita mengenai penjualan produk perusahaan. 

Public relation atau biasa disebut PR dapat dilakukan 

dengan menyampaikan secara berlebihan informasi mengenai 

perusahaan atau produk. Jika dilaksanakan dengan tepat, bentuk 

ini dapat mendukung secara efektif penjualan produk.
21

 

e. Direct dan Online Marketing 

Direct marketing merupakan system pemasaran yang 

bersifat interaktif, yang memenfaatkan satu atau beberapa media 

iklan untuk menimbulkan tanggapan/respon terukur dan atau 

transaksi disembarang lokasi. Dalam direct marketing, 

komunikasi promosi langsung ditunjukkan kepada konsumen 

individual, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut 

ditanggapi/direspon oleh konsumen yang bersangkutan.
22

 

f. Pemasaran Online (E-Marketing) 

E-Marketing merupakan sisi pemasaran dari E-Commerce, 

yang terdiri dari kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan 

sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa melalui 

internet. Internet marketing juga disebut pemasaran web 
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marketing, onlinemarketing, e-marketing, ataue-commerce adalah 

pemasaran produk atau jasa melalui internet.
23

 

Internet marketing juga disebut pemasaran web marketing, 

online marketing, e-marketing, ataue-commerce adalah pemasaran 

produk atau jasa melalui internet. Terdapat dua point utama 

internet marketing antara lain : 

1) Baiya yang relatif murah 

Internet marketing relative lebih murah jika dihitung 

berdasarkan rasio biaya terhadap target pemirsa. Perusahaan 

dapat menjangkau khalayak yang luas dibandingkan dengan 

sarana periklanan tradisional sifat medianya memungkinkan 

konsumen memeriksa dan membandingkan produk dengan 

nyaman. 

2) Muatan informasi yang besar 

Manfaat lain yang terkait dengan internet marketing adalah 

tersedianya sejumlah besar informasi dibandingkan dengan 

media tradisional seperti cetak, radio, dan TV, internet 

marketinghanya menggunakan biaya relative rendah 

dibandingkan media lain. Perusahaan yang menggunakan 

internet marketing juga dapat menyimpan data secara akurat 

dan menyimpan transaksi keuangannya secara keseluruhan 

internet marketing membantu perluasan bisnis dari pasar lokal 
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menuju pasar internasional dengan lebih cepat selain itu 

manfaat lainnya adalah keterukuran, fleksibilitas, dan 

keterjangkauan.
24

 

C. Ruang Lingkup Strategi Keunggulan Kompetitif 

1. Pengertian Keunggulan Bersaing 

Dalam menjalankan strategi pemasaran yang kompetitif, bank 

diharapkan terus-menerus mengetahui dan memantau setiap gerak-

gerik pesaingnya. Informasi mengenai kegiatan pesaing ini dapat dicari 

melalui berbagai cara, baik melalui intelijen pemasaran yang dimiliki 

bank maupun dari sumber informasi lainnya. Tujuannya adalah agar 

bank mengetahui keunggulan pesaing dalam bidang mana serta di 

mana letak kelemahan pesaing. Dengan mengetahui keunggulan dan 

kelemahan pesaing, maka bank dapat dengan mudah melakukan 

berbagai serangan terhadap kelemahan pesaing dan berusaha untuk 

bertahan jika suatu waktu terjadi serangan balik dari pesaingnya.
25

 

Keunggulan bersaing merupakan keunggulan atau dominasi 

pihak tertentu saat pihak lain tidak memiliki apa yang dimiliki oleh 

pihak yang mendominasinya. Dominasi dapat berupa hal-hal yang 

terlihat kasat mata atau dapat diobservasikan secara langsung. Definisi 

lain menyatakan bahwa keunggulan bersaing merupakan keunggulan 

yang dicapai oleh organisasi tertentu saat organisasi tersebut dapat 

memperoleh atau mengembangkan atribut-atribut tertentu yang 
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memungkingkan perusahaan tersebut dapat menunjukkan kinerja yang 

lebih baik dibandingkan organisasi lainnya.
26

 

Hal-hal yang perlu diketahui dari pesaing dan terus-menerus 

kita pantau adalah dengan cara membandingkan produk pesaing, baik 

mutu kemasan, label, atau lainnya dengan produk yang kita miliki. 

Kemudian juga membandingkan kelebihan produk yang dimiliki 

pesaing berikut kelemahan yang dimilikinya. 

Selanjutnya hal yang juga perlu selalu dipantau adalah masalah 

distribusi produk atau saluran distribusi. Dalam hal ini bank harus 

pandai dalam menentukan lokasi cabang yang benar-benar strategis 

dibandingkan pesaing. Begitu pula dengan masalah layout gedung dan 

layout ruangan harus dilakukan sebaik apa yang dilakukan pesaing. 

Masalah lokasi dan layout ini pada akhirnya akan membuat nasabah 

merasa nyaman dan aman bila berhubungan dengan bank. 

Yang terakhir adalah masalah promosi yang dilakukan pesaing. 

Promosi yang perlu dipantau apakah melalui iklan, penjualan pribadi, 

publisitas, atau promosi penjualan. Bagi bank untuk menarik nasabah 

salah satu senjata yang ampuh adalah melalui promosi. 

2. Dasar Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing 

Strategi adalah suatu rencana aksi yang menyelaraskan sumber-

sumber dan komitmen organisasi untuk mencapai kinerja unggul. 

Keunggulan bersaing kompetitif adalah suatu manfaat yang ada ketika 
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suatu perusahaan mempunyai dan menghasilkan suatu produk atau jasa 

yang dilihat dari pasar targetnya lebih baik dibandingkan kompetitor 

terdekat.Seorang pemasar harus mampu mengenali berbagai unsur 

dasar untuk mencapai keunggulan bersaing. 

a. Harga atau nilai. Seorang wirausaha harus mampu menghasilkan 

produk atau jasa dengan biaya rendah sehingga strategi penetapan 

harga tidak terlalu tinggi dibanding harga pesaing. Produk dan jasa 

yang ditawarkan harus unggul dari segi harga dan nilai dibanding 

produk atau jasa pesaing karena pelanggan yang sensitif biasanya 

memilih harga murah. 

b. Menyenangkan konsumen. Agar produk dan jasa dapat bersaing 

dengan kompetior, harus diupayakan agar produk atau jasa itu 

dapat menyenangkan konsumen dari berbagai aspek, baik kualitas 

maupun kepuasan. 

c. Pengalaman konsumen. Pengalaman baik atau buruk yang 

disampaikan atau dialami konsumen umumnya akan menjadi 

catatan penting. Untuk itu, berikanlah pengalaman yang paling 

menyenangkan bagi setiap konsumen/pelanggan. 

d. Atribut produk yang dapat dicatat. Seluruh atribut produk atau jasa 

yang melekat di dalamnya harus dicatat. Manfaatnya adalah agar 

produk atau jasa dapat ditingkatkan dari atribut sebelumnya dan 

dapat dikenal baik oleh konsumen maupun para karyawan. 
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e. Keistimewaan layanan yang unik. Jika keempat unsur tersebut 

telah mencapai posisi unggul, hal yang tidak kalah penting adalah 

bagaimana keistimewaan layanan yang unik dapat ditampilkan. 

3. Strategi Menciptakan Keunggulan Bersaing 

Strategi untuk menciptakan keunggulan bersaing dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut
27

 : 

a. Membuat cetak biru strategi yang akan dijalankan. Strategi 

pemasaran dengan cara melakukan analisis dan perspektif. 

b. Melakukan analisis lingkungan dan internal dengan cara mencari 

serta memperoleh informasi dan inteljen pasar yang akan 

digunakan sebagai masukan untuk merumuskan strategi. 

c. Membuat keputusan, menentukan pilihan dan menghilangkan 

kesalahan strategi pemasaran. Dalam proses ini melakukan strategi 

dalam membuat segmentasi pasar, menentukan target pasar, 

melakukan penempatan posisi, menentukan strategi membuat 

merek, dan membuat strategi relasional dan keberlanjutannya. 

d. Langkah berikutnya ialah membuat strategi inovasi dan 

pengembangan produk, strategi pemasaran jasa, membuat 

penetapan harga dan distribusi, merumuskan komunikasi 

pemasaran, membuat strategi e-marketing, dan menetapkan strategi 

sosial dan etika. 
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e. Langkah terakhir ialah implementasi, kendali dan pengukuran 

strategi. 

4. Identifikasi Pesaing 

Setiap pesaing sudah pasti memiliki strategi tersendiri untuk 

mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin 

canggih strategi yang dijalankan memiliki kemiripan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus pandai memulai dan kapan harus berhenti. 

Berbagai strategi dapat dijalankan oleh pesaing. Secara umum strategi-

strategi tersebut adalah
28

 : 

a. Strategi menyerang pesaing yang lemah lebih dulu. 

b. Atau langsung menyerang lawan yang kuat, penyerangan secara 

bergerilya terhadap kelemahan yang dimiliki pesaing. 

c. Strategi gerilya ini dilakukan menunggu pesaing lengah atau legah. 

d. Kemudian strategi juga dapat dilakukan dengan cara bertahan 

terhadap setiap serangan yang dilakukan pesaing atau dapat pula 

dilakukan dengan cara mengimbangi serangan yang di lakukan 

pesaing. 

Untuk membuat peta persaingan atau melakukan analisis 

pesaing diperlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah yang pertama 

adalah identifikasi pesaing. Langkah ini perlu dilakukan agar kita 
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mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Identifikasi pesaing 

meliputi
29

 : 

a. Jenis Produk Yang Ditawarkan 

Bagi bank pesaing selain bank itu sendiri juga lembaga 

keuangan seperti lembaga pembiayaan, pegadaian, dana pension, 

asuransi, koperasi simpan pinjam, pasar modal atau pasar uang. 

Kelompok bank adalah pesaing utama terdekat sedangkan 

kelompok lembaga keuangan merupakan pesaing jauh yang kedua-

duanya butuh perhatian. 

b. Melihat Besarnya Pasar Yang Dikuasai ( Market Share ) Pesaing. 

Untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai dapat dlakukan 

melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini kita harus 

mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing 

pesaing. Market share yang harus diketahui adalah untuk masa 

sekarang dan di masa yang akan datang, baik yang dikuasai 

pesaing maupun secara keseluruhan. 

c. Mengestimasi Besarnya Market Share 

Dengan mengestimasi besarnya market share maka akan 

kelihatan peluang yang ada serta masalah yang mungkin timbul 

sekarang dan di masa yang akan datang. Setiap peluang harus 

dimasuki dan berusahalah menciptakan peluang baru yang sebesar-

besarnya. 
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d. Identifikasi Keunggualan 

Maksudnya adalah identifikasi keunggulan yang dimiliki 

pesaing dalam bidang tertentu, demikian pula dengan kelemahan-

kelemahan yang mereka miliki.
30

 

5. Menentukan Sasaran Pesaing 

Bagi bank, pesaing terdiri dari dua macam yaitu : pesaing 

terdekat seperti sesame bank, seperti bank umum, BPR, bank syariah, 

atau bank asing. Sedangkan pesaing jauh adalah lembaga keuangan 

yang kegiatannya memiliki kesamaan dengan bank seperti asuransi, 

pos giro, pegadaian, leasing, koperasi simpan pinjam, money changer, 

atau dana pension.
31

 

Setelah kita mengetahui pesaing terdekat dan pesaing lainnya, 

berikut market shareyang telah dikuasai, maka kita perlu atau apa 

sasaran dari pesaing dan siapa yang menjadi target mereka selanjutnya.  

6. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Pesaing 

Sebelum melakukan strategi dalam menghadapi pesaing, maka 

terlebih dahulu perusahaan harus mengetahui kelemahan dan kekuatan 

yang dimiliki oleh pesaing. Kekuatan yang dimiliki pesaing harus 

dipertimbangkan mengingat mereka dapat pula memanfaatkan 

kekuatan untuk melakukan serangan balik. Demikian pula dengan 
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mengetahui kelemahan pesaing memudahkan perusahaan untuk 

melakukan serangan balik.
32

 

Identifiaksi kelemahan dan kekuatan dapat dilakukan melalui tahap-

tahap sebagai berikut : 

a. Mencari dan mengumpulkan data tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan sasaran, strategi, dan kinerja pesaing. 

b. Mencari tahu kekuatan pesaing dalam hal keuangan, sumber daya 

manusia, teknologi serta loi di pasar. 

c. Mengetahui market share yang dikuasai pesaing dan tindakan 

pesaing terhadap pelanggan. 

d. Mencari tahu kelemahan pesaing dalam hal keuangan, sumber daya 

manusai, teknologi serta lobi di pasar. 

Dengan diketahuinya informasi tentang kekuatan dan 

kelemahan pesaing, maka dibuat daftar kelemahan dan kekuatan 

masing-masing sebagai langkah bagi perusahaan untuk melakukan 

strategi selanjutnya. Informasi kekuatan dan kelemahan pesaing 

dilakukan, misalnya dalam bidang keuangan, SDM, produksi dan 

teknologi atau dalam bidang pemasaran itu sendiri. Kelemahan dan 

kekuatan pesaing juga dapat dilihat dari segi produk, harga, distribusi 

maupun promosi yang mereka lakukan.
33

 

Bagi bank kekuatan dan kelemahan pesaing harus dilihat secara 

keseluruhan, misalnya : 
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a. Jumlah produk yang ditawarkan 

b. Jumlah nasabah yang dimiliki 

c. Jumlah dana yang terhimpun 

d. Jumlah dana yang disalurkan 

e. Jumlah cabang yang dimiliki (jaringan) 

f. Besarnya biaya seperti biaya administrasi, biaya promosi, iuran 

sewa, biaya tagihan, biaya kirim, dan biaya lainnya. 

g. Kelebihan produk yang ditawarkan pesaing 

h. Beasarnya hadiah yang ditawarkan 

i. Sumber daya manusia yang dimiliki 

j. Teknologi yang dimiliki 

k. Kecepatan dalam melayani nasabah 

7. Strategi Menghadapi Pesaing 

Strategi menghadapi pesaing sering disebut strategi 

menghadapi lawan dengan memasang strategi yang kompetitif. 

Strategi kompetitif dilakukan dengan melihat di posisi mana kita 

berada, sebelum kita melakukan penyerangan. Posisi ini juga akan 

menentukan model serangan yang akan kita lakukan. Posisi kita 

dibandingkan dengan pesaing dapat diukur dari kemampuan keuangan, 

teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia yang kita miliki. 

Dalam praktiknya strategi kompetitif dapat dilakukan untuk posisi-

posisi sebagai berikut
34

 : 

                                                             
34

Kasmir, Pemasaran Bank, 240. 



45 
 

 

a. Strategi pemimpin pasar ( Market Leader ) 

Merupakan pemimpin pasar dalam berbagai hal seperti 

menciptakan produk baru, memberikan promosi, meningkatkan 

kualitas produk yang sudah ada, dan hal-hal lain sebelum 

dilakukan oleh pesaing. Kegiatan pemimpin pasar ini selalu diikuti 

oleh pesaing terutama pesaing terdekat. Misalnya, keluarnya 

produk baru kartu kredit yang dapat digunakan untuk berbagai 

fungsi, akan segera diikuti oleh bank lain. Begitu pula pemberian 

hadiah melalui promosi akan diikuti oelh pesaing. Tujuan utama 

yang dijalankan oleh pemimpin pasar adalah menjadi atau tetap 

nomer satu. 

b. Strategi penantang pasar ( Market Chalenger ) 

Merupakan penantang pasar, artinya merupakan penantang 

pemimpin pasar. Bukan tidak mungkin posisi pasar yang dipegang 

oleh pemimpin pasar akan segera diambil alih oleh penantang 

pasar. Dalam melakukan srateginya penantang pasar juga sering 

mendahului pemimpin pasar, misalnya dalam hal peluncuran 

produk baru, penurunan harga, atau pemberian promosi besar-

besaran. Tujuan utama yang dijalankan oleh penantang pasar 

adalah meningkatkan market share.
35

 

 

 

                                                             
35

Kasmir, Pemasaran Bank, 241. 
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c. Strategi pengikut pasar ( Market Follower ) 

Merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan 

pemimpin dan penantang pasar. Artinya, setiap gerakan yang 

dilakukan pemimpin dan penantang pasar selalu diikuti pengikut 

pasar. Seandainya mau melakukan penyerangan, maka paling yang 

diserang adalah relung pasar. Tujuan utama yang dijalankanoleh 

pengikut pasar adalah dengan spesialisasi. 

d. Strategi relung pasar ( Market Nicher ) 

Merupakan pemain yang bermain adalah lingkungan 

tersendiri tanda dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Posisi ini 

memiliki celah tersendiri dalam pasar. Terkadang posisi ini tidak 

pernah dipedulikan oleh pemimpin pasar atau penantang pasar. 

Tujuan utama yang dijalankan oleh relung pasar adalah dapat hidup 

terus dengan pertumbuhan sedang. 

8. Dampak persaingan 

a. Dampak positif 

1) Terjadinya peningkatan kualitas produk 

2) Lebih terjaminnya ketersediaan produk 

3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 

4) Terjadinya kewajaran harga karena efisiensi 

5) Meningkatnya kualitas korporasi yang terseleksi secara alami 

6) Meningkatnya teknologi 

 



47 
 

 

b. Dampak negatif 

1) Kemungkinan terjadinya pelanggaran etika bisnis 

2) Kesulitas tumbuhnya bisnis pemula 

3) Daya serap tenaga kerja yang terbatas karena jumlah 

perusahaan semakin sedikit 

4) Terjadinya perang harga yang merugikan bagi semua pesaing 

5) Dapat menghasilkan bisnis monopoli dalam persaingan yang 

liar.
36

 

D. Ruang Lingkup Pembiayaan Mura>bahah 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan  atau financing, merupakan 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.
37

 

2. Pengertian Akad Mura>bahah 

Kata al-mura>bah{ah menurut Ibnu Al-Mandzur diambil dari 

bahasa Arab dari kata al-ribhu (  yang berarti kelebihan dan (الِرْبحُ 

tambahan (keuntungan), atau mura>bah{ah  juga berarti Al-Irbaah 

karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan 

keuntungan kepada yang lainnya. Mura>bah{ah adalah jasa pembiayaan 

dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. 

                                                             
36

Ujang Sumarwan, Pemasaran Strategik (Bogor: IPB Press, 2013), 204. 
37 H. Veithzal Rivai,Islamic Banking (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 681. 
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Pada perjanjian mura>bah}ah atau mark-up, bank membiayai 

pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabahnya dengan 

membelikan barang itu ke pemasoknya dan menjual lagi kepada 

nasabahnya dengan disertai mark-up atau margin  keuntungan.
38

 

Disebutkan pula bahwa mura>bah{ah berasal dari kata ribhu 

(keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah 

keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah 

adalah pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok 

ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan 

jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mura>bah}ah lazimnya dilakukan dengan cara cicilan ( bi tsanam ajil).
39

 

3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli Mura>bah{ah 

Rukun mura>bah{ah adalah adanya pihak-pihak yang melakukan akad, 

yaitu
40

: 

a. Penjual 

Merupakan pihak yang memiliki objek barang yang akan 

diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak 

penjualnya adalah bank syariah. 

 

 

 

                                                             
38

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 

Perbankan  Indonesia(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 64. 
39

 Fahrur Ulum, Perbankan Syariah Di Indonesia Dari Entitas Pengawasan Hingga 

Pengembangannya (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 89-90. 
40

Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 137. 
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b. Pembeli 

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, 

dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli 

dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah. 

c. Obyek Jual Beli 

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi 

jual beli. Obyek ini harus ada fisiknya. 

d. Harga 

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual 

yang disepakati antara penjual dan pembeli. 

e. Ijab Kabul 

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang 

yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus disampaikan secara jelas 

atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli. 
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BAB III 

STRATEGI PEMASARAN DI BRI SYARIAH KCP NGAWI 

 

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Ngawi 

1. Sejarah berdirinya BRI Syariah KCP Ngawi 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 

November 2008 PT Bank BRIsyariah Tbk secara resmi beroperasi. 

Kemudian PT Bank BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi 

kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam
1
. 

Dua tahun lebih PT Bank BRIsyariah Tbk hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan 

layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna.Melayani nasabah dengan 

pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam 

produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip 

syariah./63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009. 

BRISyariah hadir untuk menjawab kegairahan umat Islam di 

Indonesia yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam 

                                                             
1
 Buku Laporan Tahunan , BRISyariah KCP Ngawi, 2013. 
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urusan dengan perbankan.Bank membidik segmen menengah ke 

bawah yang jumlah populasi umat Islamnya sangat besar dan 

potensial.Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh 

pemangku kepentingan, pada tahun 2016 BRISyariah kembali 

mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses 

rebranding logo dilakukan untuk menumbuhkan brand equity 

BRISyariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank 

syariah ketiga terbesar berdasarkan jumlah aset. Sebagai korporasi 

yang profesional, selain terus memperbaiki kinerja,  

Bank juga terus melakukan inovasi produk, program dan 

layanan sehingga mampu menjawab kepentingan seluruh pemanku 

kepentingan.Pada tahun 2017, sekadar gambaran, BRISyariah 

meluncurkan produk baru Giro Faedah Mudharabah BRISYARIAH 

iB. Sementara itu, untuk mewadahi semangat nasabah yang ingin 

membantu menghijaukan Indonesia, BRISyariah melansir program 

BRIS Menanam. 

Bank BRI Syariah KCP Ngawi Sudirman merupakan Bank 

BRI Syariah cabang pembantu dari Bank Syariah yang ada di Madiun. 

Bank ini didirikan sejak bulan Juli tahun 2013. Namun masih belum 

berfungsi secara operasional. Pada bulan September 2013, akhirnya 

BRI Syariah berfungsi secara operasional dan resmi berdiri sebagai 

lembaga keuangan syariah cabang pembantu di Ngawi. Kantor cabang 

pembantu ini beralamat di Jrubong, Jururejo, Kecamatan Ngawi, 



52 
 

 

Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.Kantor cabang yang berada di Ngawi 

ini memiliki karyawan berjumlah 15 orang termasuk pimpinan cabang 

pembantu. Pimpinan cabang pada tahun 2013 sampai 2017 adalah 

Bapak Gatot Wijanarko dan kemudian diganti dengan Bapak Muh. 

Hasbi Komaruddin yang masih dipercaya sebagai pemimpin cabang 

sampai sekarang (2019). 

2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Ngawi 

a. Visi 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam 

layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan 

pun dan dimana pun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran. 

 

 



53 
 

 

3. Struktur Pengurus Organisasi BRI Syariah KCP Ngawi 

 

4. Produk – produk BRI Syariah KCP Ngawi 

 

a. Produk Simpanan 

1) Tabungan faedah BRISyariah iB 

2)  Tabungan Impian BRISyariah iB 

3)  Tabungan Haji BRISyariah iB 

4)  TabunganKu BRISyariah iB 

5)  Tabungan Bisnis BRISyariah iB 

6)  Tabungan Mikro BRISyariah iB 

7)  Tabungan Karyawan 

8)  Tabungan Siswa BRISyariah iB 

9)  Tabungan Simpanan Pelajar iB (SimPel) 

10)  Giro BRISyariah iB 

11)  Giro faedah Mudharabah BRISyariah iB 

MUH HASBI KOMARUDDIN 

PINCAPEM 

ARIK SETIYONO 

BOS 

RIA PRATIWI 

CUSTOMER 
SERVICE 

DIYAN RARA  

TELLER 

BDP 

IMAM M 

CICIK S 

ZAINAL A 

PRASETYA AGUNG 

UH 

AOM 

YASIN PANGARIBUAN 

DANI YUDHA P 

KHOLILURRAHMAN 

TONI EKO WAHYUDI 

SIGIT ARIYANTO 

AO 
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12)  Deposito BRISyariah iB 

13)  Simpanan faedah BRISyariah iB 

14)  Deposito Pesat BRISyariah iB 

b. Produk  Pembiayaan Retail Konsumer, yang terdiri dari : 

1)  KPR BRISyariah iB (Kepemilikan Rumah) 

2) KPR Sejahtera BRISyariah iB 

3) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 

4) Gadai 

5) Pembiayaan Umroh BRISyariah iB 

6) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) BRISyariah iB 

7) KMf (Kepemilikan Multi faedah) BRISyariah iB 

8) KMf (Kepemilikan Multi faedah) Pra Purna BRISyariah iB 

9) KMf (Kepemilikan Multi faedah) Purna BRISyariah iB 

10) IMBT Konsumer BRIS iB 

11) Pembiayaan Retail Kemitraan 

c. Pembiayaan Retail Kemitraan 

1) Multifinance 

2) Koperasi karyawan 

3) BMT (Baitul Mal wa Tamwil) 

d. Pembiayaan Mikro 

1) Mikro 25 iB 

2) Mikro 75 iB 

3) Mikro 200 iB 



55 
 

 

4) KUR 

e. Pembiayaan Linkage - Channeling BRIS iB 

f. Pembiayaan SME 200-500 BRIS IB 

g. Pembiayaan Modal Kerja Revolving (PMKR) BRIS iB 

h. Layanan Perbankan: Employee benefit Program (EmBP) 

B. Strategi Promosi Pada Pembiayaan Mura>bah}ah Di BRIS KCP Ngawi. 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran. Promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan. 

Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada orang 

mengenai produk-produk dan meyakinkan para nasabah atau calon 

nasabah dalam pasar yang menjadi target (pasar sasaran) suatu perusahaan, 

organisasi saluran, dan masyarakat umum untuk menjadi nasabah. Dalam 

perkembangannya, kegiatan promosi harus dikelola dengan baik dan perlu 

dilakukan pengembangan kearah yang lebih tepat sasaran. Pasar sasaran 

dan strategi penentuan posisi menuntun kepuasan-kepuasan promosi.
2
 

Dalam kegiatan promosi, tentunya telah diukur seberapa jauh 

jangkauan dari kegiatan promosi, berapa kali frekuensi promosi dilakukan, 

dan seberapa besar dampak dari kegiatan promosi tersebut. Komunikasi 

                                                             
2
 Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 45.  
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pemasaran memegang peranan penting bagi pemasaran, karena tanpa 

komunikasi seorang konsumen atau masyarakat luas tidak akan 

mengetahui keberadaan produk dipasar. Maka media yang berposisi 

diantara komunikator dan komunikan menjadi bagian penting dalam 

proses komunikasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan UH atau kepala marketing 

BRI Syariah KCP Ngawi, bahwa untuk mengatasi jumlah nasabah yang 

berkurang khususnya pada produk pembiayaan murabahah pada tahun 

2017 sampai 2018, dilakukannya strategi-strategi baru seperti promosi 

yang lebih maksimal serta pendekatan yang lebih kepada nasabah maupun 

calon nasabah. Selain itu, pihak AOM atau bagian pemasaran tidak hanya 

memperkenalkan produk-produk bank, tetapi juga harus bisa memberikan 

berbagai solusi terhadap usaha-usaha atau kebutuhan calon 

nasabah.Sehingga strategi-strategi yang telah dilakukan dapat memberikan 

dampak positif bagi perkembangan kemajuan BRI Syariah KCP Ngawi.
3
 

Seperti yang dikatakan kepala bagian marketing bahwa strategi 

pemasaran yang lebih banyak digunakan adalah dengan cara door to door, 

maksudnya yaitu marketing lending BRI Syariah KCP Ngawi datang 

langsung kerumah, pasar maupun ke toko calon nasabah, dan menawarkan 

langsung produk lending atau pembiayaan mura>bah{ah pada khususnya 

kepada calon nasabah yang membutuhkan barang tidak mempunyai dana.  

                                                             
3
“Prasetya Agung, Wawancara, 04 Maret 2019” 
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Selain penjelasan dari pihak BRI Syariah KCP Ngawi, berikut hasil 

wawancara dengan beberapa nasabah dan calon nasabah mengenai 

strategi-strategi pemasaran dalam memasarkan produk pembiayaan 

mura>bah{ah. Hasil wawancara dengan salah satu nasabah pembiayaan 

mura>bah{ah BRI Syariah KCP Ngawi yang bernama ibu Sela mengatakan 

bahwa beliau dapat melakukan pembiayaan karena mendapat informasi 

langsung dari AOM atau marketing dari BRI Syariah KCP Ngawi itu 

sendiri. Sedangkan strategi dalam memasarkan produk-produk bank 

khususnya produk pembiayaan mura>bah{ah sudah cukup baik, karena 

menurut beliau dalam proses memperkenalkan, menginformasikan, serta 

kemudahan-kemudahan dalam proses pembiayaan sudah cukup optimal 

tanpa membuatnya merasa bingung, justru sangat membantu dalam 

mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.
4
 

Selain penjelasan dari nasabah, berikut penjelasan dari salah satu 

calon nasabah yang berada di sebuah pasar besar kota Ngawi yang 

bernama ibu Safitri, mengatakan bahwa beliau dan teman-teman yang 

berjualan di pasar belum mengetahui keberadaan BRI Syariah KCP Ngawi 

karena sering mengenal dengan adanya bank konvensional. Tetapi dengan 

dilakukannya promosi dengan memberikan brosur dan penjelasan 

mengenai bank dan produk-produk BRI Syariah KCP Ngawi, mereka bisa 

                                                             
4
 “Tushella Ayu, Wawancara, 10 Oktober 2018” 
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mengetahui dan menyimpan brosur apabila sewaktu-waktu mereka tertarik 

dengan produk yang ditawarkan.
5
 

Proses menjual merupakan aktivitas yang sangat penting dalam 

operasional perbankan. Tanpa proses ini, bisa jadi keuntungan bank tidak 

optimal bahkan tidak akan tumbuh dengan baik. Agar proses menjual 

produk-produk bank bisa berjalan dengan efektifitas, BRI Syariah KCP 

Ngawi memerlukan strategi khusus dan keterampilan tersendiri. Adapun 

strategi pemasaran produk-produk bank dilakukan dengan cara promosi 

yang akan dijabarkan sebagai berikut
6
 : 

1. Door to Door 

Door to door merupakan memasarkan produk – produk 

perbankan khususnya produk pembiayaan dengan mendatangi 

masyarakat secara langsung untuk mengenalkan produk pembiayaan. 

Door to doorsama halnya dengan penjualan pribadi, yang merupakan 

komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan 

membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka 

kemudian akan mencoba dan membelinya.
7
 

Dalam dunia perbankan penjualan pribadi secara umum 

dilakukan oleh seluruh pegawai bank, mulai dari cleaning sevice, 

satpam sampai pejabat bank. Personal sellingjuga dilakukan melalui 

                                                             
5
 “Safitri, Wawancara, 11 Oktober 2018” 

6
 “Prasetya Agung, Wawancara, 04 Maret 2019” 

7
Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: UB Press, 2011), 130.  



59 
 

 

merekrut tenaga-tenaga salesman dan salesgirl untuk melakukan 

penjualan door to door.
8
 

BRI Syariah KCP Ngawi dalam memasarkan produknya juga 

menggunakan strategi penjualan pribadi dengan cara bertemu dengan 

calon nasabah menginformasikan dan membujuk untuk mengetahui 

produk yang dimiliki bank. Dengan sering bertemu dengan calon 

nasabah, maka marketing akan semakin mengetahui berbagai karakter 

dari calon nasabah. Selain itu, seorang marketing dalam melakukan 

promosi ini tentu bisa menyikapi dan menghadapi berbagai persoalan 

yang dikeluhkan calon nasabah. Cara ini akan mengenalkan secara 

langsung kepada masyarakat bahwa ada produk pembiayaan yang 

menggunakan akad syariah. Dengan pembiayaan ini nanti mayarakat 

akan merasa aman dan nyaman dalan melakukan pembiayaan apapun. 

Strategi promosi ini menggunakan beberapa cara untuk 

memasarkan produk pembiayaan agar mempermudah dan 

memperlancar aktivitas dari kegiatan promosi. Adapun cara strategi 

promosi tsersebut menggunakan promosi yang di bagi menjadi 

beberapa tempat antara lain
9
 : 

a. Door to door melalui pasar 

Pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dan 

pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Promosi perusahaan 

sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

                                                             
8
Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2004), 181. 

9
“Prasetya Agung, Wawancara, 04 Maret 2019” 
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permintaan atau penjualan barang dan jasa yang ditawarkan, 

sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Selain itu 

kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam 

merencanakan strategi pemasaran selanjutnya, karena biasanya 

kegiatan promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung 

dengan calon konsumen. 

Seperti yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi dalam 

melakukan promosi melalui pasar karena pasar merupakan tempat 

dimana masyarakat berkumpul, memudahkan marketing 

mempromosikan produk-produk bank khususnya produk 

pembiayaan mura>bah{ah. Tidak hanya para penjual sasaran dari 

promosi ini, tetapi para pembeli juga memberikan peluang untuk 

dapat memperkenalkan produk – produk bank. 

Pasar yang ditargetkan dalam promosi ini melibatkan pasar-

pasar tradisional atau pasar besar yang ada di kabupaten Ngawi. 

Proses promosi ini dilakukan dengan cara membagi tim marketing 

diberbagai titik pasar, yang nantinya setiap marketing memberikan 

brosur produk dan menjelaskan serta membujuk agar calon nasabah 

tertarik dengan produk tersebut. 

b. Door to door melalui plasma 

Plasma merupakan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh 

seseorang ataupun kelompok. BRI Syariah KCP Ngawi melakukan 

promosi melalui plasma karena banyak peluang untuk bisa 
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membantu masyarakat yang memiliki usaha yang dijalankan 

dengan cara memperkenalkan, menginformasikan, membujuk 

bahkan memberikan solusi terhadap usaha yang dijalankan.
10

 

Proses promosi ini dilakukan dengan cara setiap marketing 

terjun langsung menuju plasma-plasma atau usaha yang dimiliki 

para calon nasabah dengan cara terlebih dahulu marketing datang 

langsung ke kantor desa. Marketing juga mempromosikan pada 

perangkat-perangkat desa mengenai produk-produk BRI Syariah 

KCP Ngawi, yang kemudian pihak marketing bertanya dan 

mengetahui profil disetiap desa yang memiliki usaha-usaha yang 

sedang dijalankan.Dengan mengetahui hal tersebut memudahkan 

marketing terjun langsung untuk memperkenalkan produk-produk 

bank. 

c. Door to door melalui komunitas 

Komunitas disini yang dimaksudkan adalah perkumpulan 

dari berbagai komunitas suatu organisasi maupun calon nasabah 

yang sedang melakukan aktivitasnya didalam sebuah 

tempat.Dengan adanya komunitas ini memudahkan pihak bank 

atau marketing dalam mempromosikan produk-produk BRI 

Syariah KCP Ngawi.Komunitas tersebut terdiri dari komunitas 
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peternakan atau budi daya ikan, komunitas bidan, guru, sekolah 

dan lain sebagainya.
11

 

Dengan cara ini lebih efisien dalam menyampaikan dan 

menarik minat calon nasabah karena cukup sekali dalam hari itu 

mempromosikan sudah mendapatkan banyak pendengar yang 

nantinya dari komunitas tersebut bisa menginformasikan kepada 

keluarga atau kerabatnya akan informasi yang didapat.  

Penjualan secara personal selling akan memberikan 

beberapa keuntungan bank yaitu AOM atau pihak marketing dari 

BRI Syariah KCP Ngawi dapat langsung bertatap muka dengan 

nasabah atau calon nasabah, sehingga dapat langsung menjelaskan 

tentang produk bank kepada nasabah secara rinci, dapat 

memperoleh informasi langsung dari nasabah tentang kelemahan 

produk kita langsung dari nasabah, terutama dari keluhan yang 

nasabah sampaikan termasuk informasi dari nasabah tentang bank, 

dan petugas bank atau pihak marketing dapat langsung 

memengaruhi nasabah dengan berbagai argument yang pihak bank 

miliki.
12

 

2. Periklanan 

Periklanan merupakan semua kegiatan yang terlibat dalam 

penyajian pesan yang non personal (tidak tertuju pada seseorang 

tertentu, di suarakan atau visual dan di biayai secara terbuka untuk 

                                                             
11

“Prasetya Agung, Wawancara, 04 Maret 2019” 
12

Kasmir, Pemasaran Bank, 182. 
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suatu produk, jasa atau ide. Pesan yang disampaikan tersebut disebut 

sebagai iklan yang bisa disiarkan melalui satu atau lebih media dan 

dibiayai oleh sponsor yang diketahui umum.
13

 

Layanan iklan dapat mengenalkan produk kepada para konsumen. 

BRI Syariah KCP Ngawi dalam memasarkan produknya menggunakan 

iklan yaitu seperti melalui media masa ataupun media elektronik, 

misalnya mengiklankan produk melalui televisi, koran, majalah, 

brosur, dan spanduk. Kemudian promosi melalui iklan juga dapat 

dirasakan dengan memasang iklan melalui media online yang lebih 

murah bahkan lebih sering gratis bila memasang iklan di beberapa 

website tertentu.
14

 

Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan BRI Syariah 

KCP Ngawi dengan berbagai media seperti melalui
15

 : 

a. Pencetakan brosur baik disebarkan di setiap cabang, pusat 

perbelanjaan, plasma-plasma, komunitas-komunitas serta pasar-

pasar tradisional. 

b. Pemasangan billboard (papan nama) di jalan-jalan strategis. 

c. Pemasangan spanduk di lokasi tertentu yang strategis. 

d. Melalui majalah. 

e. Melalui koran. 

f. Melalui televisi. 

g. Melalui radio. 

                                                             
13

  Ari Setiyaningrum, Prinsip-prinsip Pemasaran, 233.  
14

“Prasetya Agung, Wawancara, 04 Maret 2019” 
15

 Ibid.,  
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3. Promosi Penjualan  

Di samping promosi lewat iklan, promosi lainnya dapat dilakukan 

melalui promosi penjualan atau sales promotion. Tujuan promosi 

penjualan adalah untuk meningkatkan penjualan atau untuk 

meningkatkan jumlah nasabah. Adanya promosi penjualan dapat 

membantu meningkatkan penjualan dalam jangka pendek.Kegiatan 

penjualan yang bersifat jangka pendek dan tidak dilakukan secara 

berulang serta rutin yang ditujukan untuk mendorong lebih kuat 

mempercepat respon pasar yang ditargetkan sebagai alat lainnya 

dengan menggunakan bentuk yang berbeda.
16

 

BRI Syariah KCP Ngawi dalam memasarkan produknya juga 

menggunakan strategi promosi penjualan melalui pameran dagang di 

berbagai tempat seperti pasar-pasar atau tempat strategis lainnya. 

Kegiatan promosi penjualan di BRI Syariah KCP Ngawi seperti 

bersosialisasi dan membagikan brosur ke calon jamaah haji. Kegiatan 

ini dilakukan waktu terdapat acara latihan manasik jamaah haji di kota 

Ngawi. Selain itu, kegiatan lainnya juga pada acara car free day yang 

berada di jalan Pahlawan pada hari minggu, serta melakukan promosi 

penjualan pada kegiatan grebek pasar di pasar walikukun kota 

Ngawi.
17

 

Dengan adanya promosi penjualan ini mempunyai tujuan untuk 

menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba 

                                                             
16

M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2012), 178. 
17

“Prasetya Agung, Wawancara, 04 Maret 2019” 
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produk baru, mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak, 

menyerang aktivitas promosi pesaing.
18

 

4. Pemasaran Online (E-Marketing) 

Keberadaan Internet merupakan ciri dari perkembangan 

komunikasi terpadu pertumbuhan internet yang sangat cepat telah 

merubah cara perusahaan melakukan bisnis dengan cara perusahaan 

berkomunkasi danberinteraksi dengan konsumen revolusi internet 

semakin berlangsung dan audiens internet semakin meningkat internet 

merupakan medium komunikasi interaktif yang menjadi bagian 

integral perusahaan dan strategi komunikasi dan bahkan strategi bisnis 

bagi banyak perusahaan. Dengan demikian, kehadiran internet 

merupakan penunjang keberhasilan komunikasi pemasaran yang 

dilakukan secara online.
19

 

BRI Syariah KCP Ngawi dalam memasarkan produknya juga 

menggunakan strategi pemasaran online (E-Marketing).Adapaun 

media promosi pemasaran online (E-Marketing) adalah dengan website 

perusahaan, sosial media marketing seperti facebook, twitter, 

instagram dan media lainnya. 

Proses penjualan dalam e-marketingbersifat langsung, jadi 

pihak BRI Syaria KCP Ngawi dapat langsung mempromosikan 

produk-produknya terutama produk pembiayaan mura>bah}ah langsung 

dari produsen ke konsumen tanpa harus melewati jalur distribusi 

                                                             
18

“Prasetya Agung, Wawancara, 04 Maret 2019” 
19

  Morissan, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu (Jakarta: Kencana, 2010), 15. 
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klasik, sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu, e-marketingdapat 

mengurangi biaya pemasaran karena tidak perlu membuat outlet 

berbentuk fisik, tidak perlu spanduk, brosur dan lain sebagainya serta 

tidak ada batasan waktu karena bisa diakses 24 jam penuh. 

C. Strategi Keunggulan Kompetitif Pada Pembiayaan Mura>bah{ah Di 

BRIS KCP Ngawi. 

Kompetisi antara perusahaan dalam merebutkan pelanggan akan 

menuju pada inovasi dan perbaikan produk dan yang pada akhirnya pada 

harga yang lebih rendah. Perusahaan berusaha sekuat tenaga untuk 

membuat pelanggan membeli produk mereka bukan produk pesaing.
20

 

Seperti yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi dalam meningkatkan 

strategi kompetitif atau keunggulan bersaing agar produk-produknya 

semakin berkembang dan tidak kalah saing dengan perusahaan lain. Ada 

beberapa hal dalam meningkatkan strategi kompetitif atau keunggulan 

bersaing yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi, antara lain
21

 : 

1. Inovasi Produk 

Inovasi produk menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih 

kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa 

depanakan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah 

menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan 

kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

                                                             
20

Dadang Munandar, Relationship Marketing Strategi Menciptakan Keunggulan 

Bersaing, 115. 
21

“Arik Setiyono, Wawancara, 04 Maret 2019” 
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Strategi yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi  dalam 

melakukan inovasi terhadap produk – produknya adalah dengan 

menjaga produk tersebut tetap sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki BRI Syariah 

KCP Ngawi  tentu harus berinovasi, seperti kegiatan usaha pembiayaan 

syariah bisa berupa pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan 

pembiayaan jasa. Pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan syariah juga 

telah diperkenankan tidak hanya menggunakan akad tunggal, tetapi juga 

bisa memakai akad gabungan. Selain itu, strategi inovasi tersebut juga 

untuk memenuhi permintaan pasar sehingga produk inovasi merupakan 

salah satu yang dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing bagi 

perusahaan.Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai inovasi 

adalah daya kreatifitas, inovasi teknis, perubahan desain, perubahan 

sistem distribusi, dan sistem administrasi pembayaran. 

2. Inovasi Margin 

Hal yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi  dalam 

mengembangkan produk-produknya salah satunya adalah dengan 

inovasi margin. Dimana BRI Syariah KCP Ngawi  harus bisa 

menciptakan dan meningkatkan perusahaan dalam membedakan diri 

dari kompetitornya dengan model margin yang berbeda. Bahwasanya 

dalam menarik calon nasabah atau meningkatkan kompetitif margin 

dalam setiap bulan berubah dan mengikuti perkembangan market yang 
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ada agar bisa bersaing.
22

 BRI Syariah KCP Ngawi harus melihat bank 

pesaing, dalam arti perusahaan lain memiliki produk yang sama akan 

tetapi memiliki margin yang berbeda. Apabila BRI Syariah KCP Ngawi 

mengalami kalah bersaing maka pada bulan selanjutnya akan ada 

perubahan atau penyesuaian. Dan misalkan margin nya sama dengan 

bank lain, maka harus ada inovasi lain seperti bebas biaya administrasi 

agar kompetitif tetap terjaga dan tetap bisa berjalan dengan lancar. 

3. Fasilitas Aplikasi Layanan Bank Syariah 

Untuk mengurangi keterbatasan akses dikantor, BRI Syariah KCP 

Ngawi melengkapi fasilitas aplikasi layanan seperti Mobile Banking, 

yang merupakan perpaduan antara SMS banking dan internet banking, 

untuk nasabah yang ingin melakukan angsuran pembiayaan cukup 

mendatar aplikasi yang tersedia melalui website bank, melengkapi data-

data nasabah dan tidak perlu datang kekantor. Kemudian akan dicek 

dan diproses dari pihak bank. Yang kedua adalah SMS Banking, 

fasilitas ini juga memudahkan nasabah dalam bertransaksi. SMS 

banking bisa dilakukan tanpa koneksi internet, tetapi cukup melalui 

pesan singkat. Fitur SMS banking mirip dengan internet banking, tetapi 

tidak perlu memakai internet jika menggunakan layanan ini. 

4. Tanpa biaya Internal 

Keunggulan bersaing merupakan keunggulan atau dominasi pihak 

tertentu saat pihak lain tidak memiliki apa yang dimiliki oleh pihak 

                                                             
22

“Arik Setiyono, Wawancara, 04 Maret 2019” 
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yang mendominasinya. Seperti keunggulan BRI Syariah KCP Ngawi 

bahwa pada produk pembiayaan tidak ada biaya internal BRI Syariah, 

akan tetapi yang ada adalah biaya eksternal seperti biaya notaris dan 

asuransi.  

Perbedaan terlihat pada bank lain yang memiliki biaya provisi, 

biaya administrasi pembiayaan baik itu pada bank syariah lain dan bank 

konvensional. Walaupun didalam keuntungan BRI Syariah KCP Ngawi 

ini mengalami pergerakan keuntungan yang lambat karena yang 

dipengaruhi biaya-biaya tersebut akan tetapi dengan hal tersebut dapat 

menarik nasabah, meningkatkan dan mempertahankan pada keunggulan 

besaing.
23
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BAB IV 

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN 

MURA<BAH{AH DI BRI SYARIAH KCP NGAWI 

A. Analisis Strategi Pemasaran Berdasarkan Aspek Promosi Terhadap 

Pembiayaan Mura>bah{ah Di BRIS KCP Ngawi 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka langkah selanjutnya adalah penganalisisan data tersebut. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di BRI Syariah KCP 

Ngawi, ada beberapa strategi – strategi yang dilakukan untuk 

mempromosikan produk – produk perbankan khususnya pada produk 

pembiayaan mura>bah}ah. 

Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan. Dalam dunia 

persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut agar tetap bertahan 

hidup dan berkembang.Aktifitas pemasaran merupakan hal yang penting 

dilakukan baik BRI Syariah KCP Ngawi maupun perbankan lainnya 

karena pemasaran merupakan ujung tombak suatu bank. Jika pemasaran 

produknya berhasil, maka bank tersebut dikatakan berhasil. Tanpa 

pemasaran, BRI Syariah KCP Ngawi seperti kehilangan dorongan untuk 

bertahan dan bersaing yang selanjutnya membawa BRIS Ngawi ke titik 

kemunduran dalam persaingan. Seperti diketahui bahwa dunia pemasaran 

bersifat dinamis, oleh karena itu strategi pemasaran mempunyai peranan 

yang sangat penting untuk keberhasilan suatu bank. 

70 
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Ketika produk sudah diciptakan, harga juga sudah ditetapkan, dan 

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

benar siap untuk dijual. Agar produk tersebut laku dijual ke masyarakat 

atau nasabah, maka masyarakat perlu tahu kehadiran produk tersebut, 

berikut manfaat, harga, di mana dapat diperoleh dan kelebihan produk 

dibandingkan produk pesaing. Cara untuk memberitahukan kepada 

masyarakat adalah melalui sarana promosi.
1
 

Hasil wawancara dari beberapa informan dari pihak BRI Syariah 

KCP Ngawi mengungkapkan bahwa sebagai salah satu perbankan syariah 

tentu sangat membutuhkan strategi pemasaran yang baik agar kegiatan 

perusahaan dapat berlangsung dengan maksimal dan menghasilkan laba 

perusahaan yang tinggi. Kegiatan atau aktivitas perusahaan tidak terlepas 

dari strategi pemasaran yang merupakan suatu kombinasi untuk 

menciptakan strategi pemasaran yang tepat yang ditujukan agar tercapai 

tujuan perusahaan yang memenangkan persaingan dengan tercapainya 

penjualan yang maksimal. 

Kegiatan promosi BRI Syariah KCP Ngawi mempunyai fungsi 

memberikan, mempengaruhi, dan meningkatkan volume penjualan. 

Dengan menggunakan promosi perusahaan mengharapkan untuk menaikan 

volume penjualan produk dengan harga tertentu. Dengan harapan promosi 

akan mempengaruhi elastisitas permintaan akan produk itu.  

 

                                                             
1
 Assauri Sofjian, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi Rajawali, 15. 
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Sedangkan definisi dari promosi merupakan salah satu elemen 

bauran pemasaran sebuah perusahaan yang berperan untuk 

menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade), dan 

mengingatkan (to remind) konsumen agar menanggapi (respond) produk 

atau jasa yang ditawarkan. Tanggapan yang diinginkan dapat berbagai 

bentuk, dari kesadaran (awareness) akan keberadaan produk atau jasa 

sampai pembelian yang sebenarnya. Dengan adanya promosi diharapkan 

konsumen akan terdorong untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan, sehingga dapat meningkatkan volume penjualan.
2
 

Masing-masing sarana promosi ini memiliki tujuan sendiri-

sendiri.Misalnya, untuk menginformasikan tentang keberadaan produk 

dapat dilakukan melalui iklan. Untuk mempengaruhi nasabah dilakukan 

melalui sales promotion serta untuk memberikan citra perbankan dapat 

dilakukan melalui publisitas. Setiap bank harus mampu berkomunikasi 

dengan nasabah, dan tidak melepaskan diri dari peran mereka sebagai 

komunikator dan promoter. Untuk bisa berkomunikasi secara efektif bank 

merancang program-program promosi yang menarik, mampu mendidik 

wiraniaganya supaya bersikap ramah dan mampu memberikan informasi 

yang jelas. Komunikator ditantang untuk dapat merangsang dan 

menciptakan suatu pesan yang mampu menyita perhatian masyarakat dari 

gangguan-gangguan sekelilingnya, sehingga mampu mengalihkan 

perhatiannya kepada pesan yang akan disampaikan oleh perusahaan. 

                                                             
2
Ari Setiyaningrum, Prinsip-Prinsip Pemasaran, 223. 
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Strategi – strategi yang digunakan oleh BRI Syariah KCP Ngawi 

untuk mencapai pasar sasaran dan meningkatkan jumlah nasabah adalah 

dengan menerapkan bauran pemasaran meliputi mutu dan pemberian 

fasilitas yang terdapat di dalam masing-masing produk, strategi harga 

yang dapat dilihat dari pengembalian modal (bagi hasil) yang 

ditawarkan dengan penentuan secara cermat untuk masing-masing 

produk.BRI Syariah KCP Ngawi dalam mempromosikan produk-

produk perbankan khususnya produk pembiayaan mura>bah{ah  

menggunakan strategi yang sangat baik dimulai dari memperkenalkan, 

menginformasikan, membujuk, mengingatkan serta menanggapi respon 

dari konsumen. Selain itu, strategi promosi yang diterapkan BRI 

Syariah KCP Ngawi harus bisa membuat calon nasabah merasa nyaman 

dengan cara menyampaikan secara ramah, inovatif serta informasi yang 

diberikan kepada nasabah harus jelas. Strategi yang digunakan oleh BRI 

Syariah KCP Ngawi pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

ilmu manajemen pemasaran dan sudah sesuai dengan prinsip syariah 

karena informasi yang disampaikan jelas dan tidak membohongi 

konsumen, bahkan tanpa menjelek-jelakkan perbankan yang lain. 

Berdasarkan paparan diatas dapat dianalisis bahwa strategi promosi 

yang diterapkan di BRI Syariah KCP Ngawi sudah sesuai dengan teori 

promosi, bahwa promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran 

pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh suatu bank dalam 

memasarkan produk dan jasa. Suatu promosi yang tepat, akan sangat 
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membantu penjualan yang akhirnya membantu pada perkembangan 

perusahaan. Promosi dikatakan mampu membuat daya tarik nasabah 

dan calon nasabah jika dapat memberikan manfaat baik dalam hal 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh 

konsumen. Dalam  dan hal tersebut sudah sesuai yang diterapkan oleh 

BRI Syariah KCP Ngawi khususnya dalam menerapkan strategi-strategi 

promosi dalam produk pembiayaan mura>bah}ah. 

B. Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Strategi 

Kompetitif Terhadap Pembiayaan Mura>bah{ah Di BRIS KCP Ngawi 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang bersaing mempunyai 

keinginan untuk dapat lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Perusahaan 

yang terus memperhatikan perkembangan kinerjanya dan berupaya untuk 

meningkatkan kinerja tersebut memiliki peluang mencapai posisi 

persaingan yang baik maka sebenarnya perusahaan telah memiliki modal 

yang kuat untuk terus bersaing dengan perusahaan lain.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, penulis 

mencoba mengemukakan data-data mengenai strategi pemasaran dalam 

meningkatkan keunggulan bersaing pada produk pembiayaan yang 

diterapkan BRI Syariah KCP Ngawi, antara lain:inovasi produk, inovasi 

margin, fasilitas aplikasi layanan bank syariah sertabebas biaya internal. 

Dari semua strategi tersebut BRI Syariah KCP Ngawi selalu 

mengupayakan agar tetap stabil dan dapat mempertahankan strategi 

kompetitif agar tidak kalah saing dengan perusahaan lain. 
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BRI Syariah KCP Ngawi berusaha agar selalu bisa meningkatkan 

dan mengembangkan perusahaan dalam membedakan diri dari 

kompetitornya. Seperti yang sudah diterapkan  bahwa agar dapat bersaing 

dengan bank lain maka BRI Syariah KCP Ngawi menciptakan produk 

inovasi yang memiliki daya kreatifitas, inovasi teknis, perubahan desain, 

serta sistem administrasi pembayaran. Selain itu, BRI Syariah KCP Ngawi 

memiliki keunggulan bahwa pada produk pembiayaan tidak ada biaya 

internal BRI Syariah, akan tetapi yang ada adalah biaya eksternal seperti 

biaya notaris dan asuransi. 

Sedangkan pengertian dari keunggulan bersaing merupakan 

keunggulan atau dominasi pihak tertentu saat pihak lain tidak memiliki apa 

yang dimiliki oleh pihak yang mendominasinya. Dominasi dapat berupa 

hal-hal yang terlihat kasat mata atau dapat diobservasikan secara langsung. 

Definisi lain menyatakan bahwa keunggulan bersaing merupakan 

keunggulan yang dicapai oleh organisasi tertentu saat organisasi tersebut 

dapat memperoleh atau mengembangkan atribut-atribut tertentu yang 

memungkingkan perusahaan tersebut dapat menunjukkan kinerja yang 

lebih baik dibandingkan organisasi lainnya. 

Perusahaan dikatakan dapat lebih unggul dengan perusahaan lain 

apabila keunggulan bersaing memiliki keunggulan atau dominasi pihak 

tertentu saat pihak lain tidak memiliki apa yang dimiliki oleh pihak yang 

mendominasinya. Seperti keunggulan BRI Syariah KCP Ngawi bahwa 

pada produk pembiayaan tidak memiliki biaya internal BRI Syariah, 
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berbeda dengan bank lain yang memiliki biaya tersebut. Hal ini bisa 

dikatakan bahwa BRI Syariah KCP Ngawi memiliki keunggulan 

dibandingkan perbankan yang lain. Untuk mempertahankan keunggulan 

tersebut  BRI Syariah KCP Ngawi harus menjaga dan mempertahankan 

strategi-strategi agar produk yang dimiliki tidak kalah saing dengan 

perbankan lainnya. 

Berdasarkan paparan diatas dapat dianalisis bahwa strategi dalam 

meningkatkan keunggulan bersaing atau kompetitif yang diterapkan di 

BRI Syariah KCP Ngawi sudah sesuai dengan teori kompetitif, bahwa 

kegiatan promosi untuk meningkatkan keunggulan bersaing yang 

dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi dilakukan dengan menciptakan 

berbagai inovasi dan memiliki kelebihan atau keunggulan dibandingkan 

dengan perusahaan lain. Dapat dikatakan memiliki keunggulan 

dibandingkan bank lain karena  BRI Syariah KCP Ngawi mampu 

menghasilkan produk atau jasa dengan biaya lebih rendah sehingga 

strategi penetapan harga tidak terlalu tinggi dibanding harga pesaing. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan 

dalam bab-bab sebelumnya, tentang Analisis Strategi Pemasaran pada 

Produk Pembiayaan Mura>bah{ah Di BRI Syariah KCP Ngawi, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Strategi promosi pada produk pembiayaan mura>bah}ah di BRI Syariah 

KCP Ngawi terdiri dari penjualan pribadi atau door to door, periklanan, 

promosi penjualan dan pemasaran online (e-marketing). Strategi 

promosi yang digunakan lebih banyak menggunakan penjualan pribadi 

(door to door) karena pertimbangan biaya lebih kecil serta lebih luasnya 

dalam mempromosikan produk. Di samping itu, strategi penjualan 

pribadi tingkat keberhasilannya dianggap lebih baik. 

2. Strategi Pemasaran yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi dalam 

meningkatkan keunggulan kompetitif yaitu dengan menggunakan 

inovasi produk, inovasi margin, memberikan fasilitas aplikasi layanan 

bank syariah dan memberikan pelayanan dengan tidak memberikan 

biaya internal atau tanpa biaya administrasi dan biaya provisi. Kedua 

strategi ini yaitu strategi promosi dan strategi keunggulan kompetitif 

harus berjalan bersama dan seimbang agar tercapainya kemajuan suatu 

perbankan di masa depan. 
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B. Saran 

1. Bagi BRI Syariah KCP Ngawi diharapkan semakin aktif untuk 

meningkatkan dan mempertahankan inovasi dalam pemasaran dalam 

meningkatkan daya saing dengan menggunakan media promosi yang 

lebih modern dan canggih. Serta terus mengembangkan kualitas 

terbaik produk di masa selanjutnya dan menjaga hubungan baik 

dengan nasabah dengan memberikan produk-produk dan kinerja yang 

baik. 

2. Kepada para akademisi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

melakukan kajian lebih mendalam agar dapat mengembangkan dan 

memberikan dampak positif yang lebih luas dan maksimal. 
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