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ABSTRAK 

Sisminawati. Implementasi Bauran Pemasaran Atas Sosialisasi Produk ZISWAF 

Pada BMT Hasanah Ponorogo. Tesis, Program Studi Ekonomi 

Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifuddin, Ph. D.  

Kata kunci: Bauran pemasaran, ZISWAF dan BMT.  

Baitul maal wa al-tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT dari 

segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar berarti 

rumah uang dan (rumah) pembiayaan, sehingga bila diartikan secara terpisah, 

baitul maal adalah rumah uang. Baitul maal adalah lembaga keuangan 

berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta 

menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) 

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan al-Qur’an dan sunnah rasul-Nya. 

Karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk 

kepengtingan bisnis atau mencari laba (profit). 

Yang dimaksud baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) 

maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam 

dunia perbankan. 

Marketing mix (bauran pemasaran) merupakan frase yang paling dikenal 

dalam dunia pemasaran dan menggambarkan elemen dasar dan taktis dari rencana 

pemasaran. Bauran pemasaran terdiri atas empat hal, yaitu:  produk (product), 

harga (price), lokasi atau tempat (place) dan promosi (promotion).  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendapatkan gambaran yang 

komprehensip tentang pelaksanaan bauran pemasaran aspek baitul maal pada 

produk ZISWAF BMT Hasanah Ponorogo, (2) untuk menganalisis secara kritis 

alasan yang mendasari BMT Hasanah Ponorogo dalam menerapkan sistem 

penggabungan sosialisasi pemasaran pada baitul tamwil, (3) untuk mendapatkan 

gambaran secara komprehensip tentang implikasi pelaksanaan bauran sosialisasi 

pemasaran terhadap manajemen dana ZISWAF pada BMT Hasanah Ponorogo. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah BMT Hasanah Ponorogo. Pengumpulan 

data penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan tiga temuan. Pertama, BMT Hasanah telah melakukan strategi 

pemasaran dengan menetapkan: segmentasi, targeting, positioning dan bauran 

pemasaran 4P (product, price, place dan promotion) yaitu: product inti bidang 

maal yang dimiliki BMT Hasanah yakni zakat, infak, sedekah dan wakaf  
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(ZISWAF). Penerapan strategi pemasaran ZISWAF dilakukan dengan 

menampilkan mutu produk tersebut, price BMT Hasanah memberikan batasan 

minimal berinfak sebesar Rp.5.000 hal itu diperuntukkan khusus untuk kantor, 

anggota dan pengguna jasa BMT, sedangkan untuk kencleng yang berada di oulet-

outlet yang bekerja sama dengan BMT Hasanah tidak ada batasan dalam berinfak 

ataupun bersedekah, place pemasaran dalam bidang maal yaitu ditiga lokasi 

kantor BMT Hasanah (Jabung, Sambit dan Bringin) dan promotion produk 

ZISWAF dilakukan dengan cara periklanan, penjualan pribadi dan publisitas. 

Kedua, Faktor utama yang melatar belakangi pengggabungan tersebut, 

yaitu berada pada minimnya jumlah tenaga kerja marketing serta dana yang 

dimiliki BMT Hasanah guna untuk melakukan perekrutan dan penggajian tenaga 

kerja baru. Sehingga hal ini menyebabkan manajemen baitul maal pada BMT 

Hasanah belum sempurna karena struktur pengelola masih terdiri dari manajer dan 

bagian keuangan. Jobdist untuk marketing bagian maal tidak ada, sehingga harus 

bergabung ke marketing dibidang tamwil. 

Ketiga, Dengan adanya penerapan sistem penggabungan sosialisasi 

pemasaran atas ZISWAF pada baitul maal BMT Hasanah telah melahirkan 

implikasi positif dalam hal: penghimpunan dana ZIS rutin bulanan dan 

penyalurannya dalam berbagai bidang yaitu program guruku untuk TK Aisyiyah 

Sambit, penyaluran bantuan pendidikan, penyaluran kesehatan, penyaluran sosial 

masyarakat dan penyaluran pemberdayaan ekonomi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, lembaga keuangan dijalankan oleh dua jenis lembaga 

keuangan, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.  

Baitul maal wa al-tamwil adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang 

sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam. BMT Hasanah adalah 

salah satu BMT di ponorogo, yang eksistensinya sudah tidak diragukan lagi. 

Hal ini terbukti bahwa BMT Hasanah memiliki 3 cabang BMT yang ada di 

Jabung, Sambit dan Bringin. Dan sampai sekarangpun ketiga cabang tersebut 

masih beroperasi aktif dalam membantu kegiatan masyarakat, baik sosial 

maupun bisnis. Selain itu, BMT Hasanah juga merambah usahanya dalam 

bidang mini market yang letaknya berada di samping kantor pusat BMT 

Hasanah di Jabung dan Sambit.
1
 

BMT Hasanah memiliki misi untuk memberikan layanan dan solusi 

terbaik dalam hal penghimpunan dana ziswa dan tijari serta menyalurkannya 

dalam bentuk pembiayaan, pembinaan, pendampingan dan pengembangan 

ekonomi umat secara amanah dan profesional dengan menerapkan prinsip-

prinsip syari’ah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro 

kecil, dan menengah serta mensinergikan kepedulian aghniya’ (orang 

                                                             
1
Dwi Rahayu, wawancara, Ponorogo, 13 Januari 2019.  



 

 

mampu) dengan duafa’(kurang mampu) secara terpola dan 

berkesinambungan.
2
 

Dalam menjalankan misinya tersebut BMT Hasanah memiliki 

beberapa produk, baik produk sosial maupun produk bisnis. Di antara produk 

sosial yang ada di BMT Hasanah, yaitu layanan penghimpunan dana ziswaf 

dan layanan penyaluran dana ziswaf. Sedangkan produk bisnis yang dimiliki 

BMT Hasanah adalah layanan pembiayaan, asuransi mikro dan simpanan. 

Kedua produk tersebut sampai saat ini masih beroperasi secara aktif dan 

seimbang. Hal ini terlihat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran 

danamaal dan tamwil yang masih berjalan sampai saat ini.
3
 

Suatu lembaga keuangan untuk bisa disebut BMT, secara de facto 

harus memiliki 2 unit usaha, sekaligus dalam bidang pengelolaan ZISWAF 

dan lembaga keuangan syariah (profit). Bila salah satunya tidak ada, maka 

bukanlah yang demikian disebut sebagai BMT tetapi baitul maal saja atau 

baitul tamwil saja. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT 

yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengingkaran 

terhadap prinsip ini dapat berakibat fatal dan berimplikasi serius secara 

negatif terhadap keutuhan jati diri BMT sebagai lembaga mikro keuangan 

syariah. Siapapun tidak berhak mengklaim lembaganya sebagai BMT bila de 

facto baitul maalnya tidak ada dan atau baitul tamwilnya tidak tunduk 

mengikuti pinsip syariah.
4
 

                                                             
2
Ibid.   

3
Ibid.  

4
Makhalul Ilmi SM, Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah: Beberapa 

Permasalahan dan Alternatif Solusi (Yogyakarta: UII Press, 2002), 67.   



 

 

Baitul maal wa al-tamwil merupakan lembaga yang terkait 

langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan. BMT tidak digerakkan 

dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena sistem operasinya 

menggunakan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak 

saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah 

menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.
5
 

Baitul maal wa al-tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT 

dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang 

benar berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan, sehingga bila diartikan 

secara terpisah, baitul maal adalah rumah uang. Namun bukanlah yang 

dimaksud dalam tulisan ini adalah demikian. Baitul maal adalah lembaga 

keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung 

serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf 

(ZISWAF) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan al-Qur’an dan 

sunnah rasul-Nya. Karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat 

dimanipulasi untuk kepengtingan bisnis atau mencari laba (profit).
6
 

Yang dimaksud baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan 

(simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui 

mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.
7
 

                                                             
5
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 

2004), 74.  
6
Ilmi SM, Teori Dan Praktek, 65-66.    

7
Ibid., 67.   



 

 

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga beroperasi sosial. 

Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran 

bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul 

maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ), 

oleh karenanya baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara 

profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi 

upaya pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana 

sosial lain dan upaya pentasyarufan akan kepada golongan yang paling 

berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah.
8
 

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara 

swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek baitul maal dikembangkan 

untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWAF 

(zakat, infak, sedekah dan wakaf dan lainnya) seiring dengan penguatan 

kelembagaan BMT.
9
 

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis (bisnis oriented) 

dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara professional, 

sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi 

kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu 

memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu 

meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.
10

 

Sedangkan aspek sosial BMT (baitul maal) berorientasi pada 

peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan 

                                                             
8
Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, 126.   

9
Ibid., 129.   

10
Ibid.   



 

 

prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini diberdayakan dengan 

stimulan dana zakat, infak, sedekah, kemudian setelah dinilai mampu harus 

dikembangkan usahanya dengan dana bisnis komersial. Dana zakat hanya 

bersifat sementara. Dengan pola ini penerima manfaat dana zakat akan terus 

bertambah.
11

 

Kedua produk BMT Hasanah dalam memasarkan produknya selalu 

dilakukan secara beriringan. Bukti dari keduanya berjalan secara beriringan, 

nampak pada pemasaran yang dilakukan oleh timmarketing BMT Hasanah. 

Selain memasarkan produk dibidang tamwil, timmarketing tamwil juga selalu 

mensosialisasikan produk dalam bidang maal yang berupa ZISWAF. 

Sehingga sebesar gerak pemasaran produk tamwil, sebesar itu pula sosialisasi 

produk maal. Penggabungan tersebut dilakukan dalam rangka untuk 

menyeimbangan keduanya, sehingga baik bidang profit maupun bidang sosial 

secara operasional sama-sama aktif dan berjalan, bahkan semakin mengalami 

perkembangan. Dengan menyelaraskan kedua produk tersebut, harapan dari 

BMT Hasanah kesenjangan dan kekhawatiran matinya produk sosial ataupun 

profit dari BMT bisa dihindari.
12

 

Usaha BMT untuk tetap survive di tengah-tengah masyarakat 

tergantung pada kecepatan, keagresifan dan keefektifannya dalam 

menciptakan teknik dan instrumen yang mampu diterima masyarakat. 

Lembaga Keuangan Syariah non bank (BMT) akan selalu eksis, apabila 

memiliki strategi-strategi dan rencana jangka panjang yang sesuai dengan 

                                                             
11

Ibid.   
12

Ahmad aruq Futtaqi, wawancara, Ponorogo, 29 Februari 2019.    



 

 

kondisi, peluang, tujuan dan kemampuan yang dimiliki dengan tetap berada 

di bawah bendera syariah. 

Strategi pemasaran merupakan langkah yang tepat untuk 

memperkenalkan produk dibidang sosial dan bisnis tersebut, karena dalam 

pemasaran sudah pasti adanya pengenalan dalam bentuk promosi produk ke 

masyarakat sehingga hal ini mempunyai pengaruh yang signifikan.  

Menurut Philip Kotler pemasaran merupakan proses sosial di mana 

individu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan, penawaran dan pertukaran yang bebas atas produk dan jasa yang 

bernilai dengan orang lain. Inti dari pemasaran adalah mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.
13

 

Ruang lingkup pemasaran mencangkup kegiatan:
14

 

1. Menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen.  

2.  Kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa 

yang akan memenuhi keinginan tersebut.  

3. Kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut.  

Konsep pemasaran mempunyai seperangkat alat pemasaran yang 

sifatnya dapat dikendalikan yaitu lebih dikenal dengan marketing mix (bauran 

pemasaran). Strategi pemasaran adalah kumpulan petunjuk dan kebijakan 

yang digunakan secara efektif untuk mencocokkan program pemasaran 

(produk, harga, promosi dan distribusi) dengan peluang pasar sasaran guna 

                                                             
13

Taufik Amir, DinamikaPemasaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 4. 
14

Ibid. 



 

 

mencapai sasaran usaha. Marketing mix merupakan kombinasi variabel atau 

kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat 

dikendalikan oleh perusahaan yang mempengaruhi  reaksi para konsumen.
15

 

Marketing mix merupakan frase yang paling dikenal dalam dunia 

pemasaran dan menggambarkan elemen dasar dan taktis dari rencana 

pemasaran. Bauran pemasaran jasa terdiri atas empat hal, yaitu:  produk 

(product), harga (price), lokasi atau tempat (place) dan promosi (promotion).  

Hubungan strategi dengan pemasaran menjadi penting dalam dunia 

bisnis, karena pada hakikatnya hubungan ini merupakan langkah-langkah 

yang berkesinambungan yang diupayakan oleh sebuah perusahaan guna 

mencapai target pemasaran terbaik dalam rangka mewujudkan kepuasan 

konsumen secara maksimal. Strategi pemasaran sangat dibutuhkan untuk 

mencegah penurunan jumlah konsumen serta jatuhnya daya saing produk 

bisnis di pasar. Strategi merupakan daya kreativitas dan daya cipta (inovasi) 

serta merupakan cara pencapaian tujuan yang sudah ditentukan oleh pimpinan 

puncak perusahaan sedangkan focus pada pemasaran dilakukan oleh manajer 

perusahaan.
16

 

Dari paparan di atas, penulis memilih judul analisis bauran 

pemasaran atas sosialisasi produk ZISWAF pada BMT Hasanah Ponorogo. 

Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk/pola bauran 

pemasaran atas sosialisasi produk ZISWAF pada BMT Hasanah Ponorogo., 

Hal itu juga akan mempermudah bagi masyarakat untuk mempertimbangkan 
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Muhammad Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 7.   
16

Ibid., 34.  



 

 

keberadaan BMT selama ini, apakah sudah sesuai dengan fungsinya yaitu 

bait al-maal wa al-tamwil dengan produk yang ditawarkan atau praktik 

operasionalnya.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait bauran 

pemasaran pada produk ZISWAF pada BMT Hasanah Ponorogo dengan 

pendekatan prinsip manajemen pemasaran, hal ini dikarenakan setiap proses 

pemasaran produk tamwil tampil, maka sebesar itu pula sosialisasi produk 

ZISWAF. Sehingga wajar kiranya jika penulis menggunakan pendekatan 

tersebut, karena dalam menjalankan kegiatan pemasaran produk tamwil selalu 

diiringi dengan mensosialisasikan produk maal (ZISWAF). Kemudian 

penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul 

“Implementasi Bauran Pemasaran Atas Sosialisasi Produk ZISWAF Pada 

BMT Hasanah Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan bauran pemasaran aspek baitul maal pada produk 

ZISWAF BMT Hasanah Ponorogo? 

2. Mengapa BMT Hasanah Ponorogo menerapkan sistem penggabungan 

sosialisasi pemasaran pada baitul tamwil? 

3. Apa implikasi pelaksanaan bauran sosialisasi pemasaran terhadap 

manajemen dana ZISWAF pada BMT Hasanah Ponorogo?  

 

 

C. Tujuan Penelitian 



 

 

1. Untuk menganalisis secara deskriptif pelaksanaan bauran pemasaran aspek 

baitul maal pada produk ZISWAF BMT Hasanah Ponorogo. 

2. Untuk menganalisis secara kritis alasan yang mendasari BMT Hasanah 

Ponorogo dalam menerapkan sistem penggabungan sosialisasi pemasaran 

pada baitultamwil. 

3. Untuk menganalisis secara deskriptif implikasi pelaksanaan bauran 

sosialisasi pemasaran terhadap manajemen dana ZISWAF pada BMT 

Hasanah Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara 

teoritis dalam perkembangan ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan 

bauran pemasaran. Selain itu, harapan besar dari Penulis, hasil penelitian 

ini nanti dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan bauran 

pemasaran, demi terwujudnya kemajuan pada lembaga keuangan syariah 

khususnya BMT. 

2. Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan pembanding dalam bauran pemasaran terhadap dana ZISWAF di 

BMT, sehingga bisa dijadikan referensi dalam mengarahkan kegiatan 

ekonomi sesuai dengan tujuan syariah yaitu terciptanya kemaslahatan 



 

 

bersama, sekaligus menolak mafsadah yang mungkin terjadi dalam 

lembaga keuangan syariah khususnya di BMT. 

E. Kajian Terdahulu 

Sejauh pengetahuan penulis, sebelumnya sudah ada sejumlah karya 

yang membahas tentang Lembaga Keuangan Syari’ah khususnya lembaga 

BMT. Baik yang berbetuk buku, ataupun hasil-hasil penelitian lain yang 

dilakukan oleh peneliti terdahulu yang tentu saja dapat memberikan masukan 

dan arahan terhadap penelitian yang akan penulis paparkan sebagai berikut: 

Penelitian Cihwanul Kirom “Strategi Bauran Pemasaran Pada Unit 

Gabungan Terpadu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT UGT) Sidogiri” pada 

tahun 2015. Dalam penelitiannya membahas tentang BMT UGT Sidogiri 

adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang dengan 

pesat. Pada usia 14 tahun telah memiliki asset sebanyak 1, 5 trilyun. Dari 

pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti strategi bauran pemasaran 

pada BMT UGT Sidogiri dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jenis 

penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). Penelitian 

dilakukan pada Unit Gabungan Terpadu BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Sifat 

penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan menggambarkan karakteristik 

dari suatu variabel yaitu bauran pemasaran pada BMT UGT Sidogiri. 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang faktor yang signifikan dalam 

strategi bauran pemasaran pada 4P (product, price, place, promotion) yang 

digunakan dalam BMT UGT Sidogiri, sehingga perkembangan BMT UGT 

Sidogiri sangat signifikan dan berkembang dengan pesat dan faktor apa saja 



 

 

yang mempengaruhinya. Hasil penelitian strategi bauran pemasaran yang 

digunakan pada BMT UGT Sidogiri sangat mengena dan sesuai dengan 

keinginan nasabah/konsumen baik dari strategi produk, strategi harga, strategi 

distribusi dan strategi promosi. BMT UGT Sidogiri memaksimalkan keempat 

bauran pemasaran dengan baik. Faktor lainya adalah ditunjang dengan 

kepatuhan syariah pada BMT UGT Sidogiri sehingga BMT UGT Sidogiri 

selama 14 tahun berkembang secara pesat dan signifikan. Dari analisa 

penelitian dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan BMT UGT Sidogiri adalah: strategi bauran pemasaran yang 

tepat dan sesuai dengan syariah marketing, kepatuhan pada etika bisnis Islam 

dan faktor sharia loyalist.
17

 

Penelitian Desta Marta Nita “Analisis Strategi Pemasaran Produk 

Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetiti Dalam Perpektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada BMT Sepakat Sejahtera Bersama Cabang Sukarame 

Bandar Lampung)” pada tahun 2017. Dalam penelitiannya membahas tentang 

strategi pemasaran produk yang diterapkan oleh BMT Sepakat Sejahtera 

Bersama dalam meningkatkan keunggulan kompetiti yang diterapkan. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian 

lapangan. BMT Sepakat Sejahtera Bersama dalam menigkatkan keunggulan 

kompetitif. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT Sepakat Sejahtera 

Bersama Cabang Sukarame Bandar Lampung menggunakan strategi-strategi 

yang terdiri dari komponen Bauran Pemasaran yaitu produk, harga, tempat 
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dan promosi. Strategi pemasaran pada produk ditunjukan dengan adanya 

produk unggulan yaitu produk murabahah, simpanan alimah, simpanan 

pendidikan serta simpanan berjangka (deposito). Penetapan harga yang 

menyesuaikan dengan kemampuan nasabah. Strategi tempat dilakukan 

dengan memilih lokasi yang terjangkau bagi nasabah dan calon nasabah. 

Sementara, strategi promosi yang dilakukan adalah kerjasama dan periklanan 

seperti penyebaran brosur. Selain itu, strategi pemasaran yang dilakukan 

BMT Sepakat Sejahtera Bersama sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip 

Islam yaitu adl dan takaful.
18

 

Penelitian Tita Lestari “Analisis Strategi Pemasaran Pada Produk 

TAMARA (Tabungan Mandiri Sejahtera Di BMT El-Labana Semarang) pada 

tahun 2015. Dalam penelitiannya membahas model strategi pemasaran 

produk TAMARA yang dilakukan oleh BMT El-Labana Semarang. Dengan 

menggunakan metode penelitian kualitataif deskriptif dan jenis penelitian 

lapangan. Produk TAMARA merupakan produk unggulan BMT El-Labana 

Semarang, dikarenakan produk ini yang paling digemari oleh anggota karena 

bisa diambil sewaktu-waktu. Strategi pemasaran BMT El-Labana Semarang 

menggunakan konsep 4P, yaitu product (produk), BMT menawarkan produk 

TAMARA dengan jujur dan terhindar dari unsur gharar. Price (harga), 

setoran yang ditentuan pihak BMT tidak memberatkan anggota karena telah 

sesuai dengan kondisi masyarakat. Place (tempat/saluran distribusi), tempat 
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yang strategis dan nyaman sehingga petugas merasa leluasa dalam 

memberikan pelayanan kepada anggota maupun calon anggota. Promotion 

(promosi), cara ini dilakukan BMT untuk menawarkan produknya kepada 

anggota degan melalui penjualan pribadi. Sedangkan model strategi 

pemasaran yang dilakukan BMT El-Labana Semarang yaitu dengan sistem 

jemput bola yang sangat memudahkan anggotanya, menjalin kerjasama 

dengan mitra-mitra baru dengan berdasarkan prinsip syariah, serta melalui 

media pemasaran seperti mencetak brosur, pengajian, bakti sosial, sosialisasi 

ke arisan Dasa Wisma.
19

 

Dari ketiga telaah yang penulis paparkan di atas, walaupun hampir 

sama dalam pembahasannya yaitu bauran pemasaran dalam baitul maal wa 

al-tamwil, namun tesis yang akan penulis buat berbeda. Perbedaan tersebut 

terletak pada aspek penelitiannya yaitu pada bauran pemasaran tamwil dan 

sosialisasi produk ZISWAF.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian 

lapangan (field research),
20

 di mana penulis berusaha mengungkap 

pelaksanaan bauran pemasaran ZISWAF pada BMT Hasanah Ponorogo. 

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
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pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku.
21

 

Sedangkan dilihat dari segi tujuan, penelitian ini berjenis 

penelitian eksploratif, yaitu suatu usaha penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menemukan problematika-problematika yang baru.
22

 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman 

berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
23

 Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan lokasi penelitian di Kabupaten 

Ponorogo tepatnya pada BMT Hasanah yang beralamatkan di Jln. Raya 

Jabung-Ponorogo (Kompleks Hasna Mart Jabung), Mlarak Ponorogo. 

Menurut peneliti, mengapa memilih lokasi tersebut karena BMT Hasanah 

Ponorogo memiliki visi yang bagus antara baitul maal dan tamwil serta 

dalam operasional kerjanya juga sama-sama berusaha untuk mencapai visi 

dan tujuannya.  
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4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data yang hanya penulis peroleh dari sumber asli atau 

pertama artinya data primer harus secara langsung penulis ambil dari 

sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang dapat 

dijadikan responden dalam penelitian penulis. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah:
24

 

1) Responden (informan utama)yaitu orang yang memberikan 

pernyataan tentang atau yang mengenai dirinya sendiri, yaitu 

manajer atau karyawan yang memegang atau mengelola danamaal 

pada BMT Hasanah serta data yang dapat mendukung jalannya 

penelitian ini. 

2) Informan tambahan yaitu orang yang memberikan pernyataan 

tentang atau yang berkenaan dengan orang atau pihak lain, yaitu 

nasabah serta pihak masyarakat atau inforrman lain yang dapat 

memberikan keterangan terkait penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.
25

 

Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun 

metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi, di mana 
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metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa data tertulis 

seperti buku, majalah, surat kabar dan makalah dan lainnya.
26

 Dalam 

penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari 

BMT Hasanah. 

5. Tehnik Pengumpulan Data  

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang 

dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

metode wawancara yang terdiri dari:
27

 

a. Wawancara Deskriptif  

Pada wawancara tahap ini pertanyaan yang diajukan adalah 

pertanyaan deskriptif, yaitu pertanyaan yang meminta informan untuk 

memberikan gambaran atau melukiskan secara naratif tentang 

berbagai hal antara lain: yang meliputi kondisi BMT Hasanah 

Ponorogo saat ini, pelaksanaan bauran pemasaran dan implikasi 

pelaksanaan bauran pemasaran.  

b. Wawancara tidak berstruktur 

Wawancara tidak berstruktur ini dilakukan dengan cara 

yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 
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datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan penulis tanyakan.  

c. Dokumentasi  

Merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat 

oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Berkaitan 

dengan itu penulis akan mendokumentasikan dan/atau mencari 

dokumen-dokumen serta hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian 

eksplorasi ini, yaitu pelaksanaan bauran pemasaran, alasan 

menggunakan bauran pemasaran tersebut dan implikasi dari 

pelaksanaannya. Metode ini, penyusun gunakan untuk menggali data 

mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan bauran pemasaran di BMT 

Hasanah. 

6. Analisis Data 

 Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode 

induktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu 

fenomena-fenomena atau pendapat yang khusus menuju ke suatu kaidah 

atau pendapat yang bersifat umum.
28

 Di sini penulis mengamati masalah 

yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, 

yaitu dengan cara mengamati dan mengumpulkan data lapangan, baru 

kemudian menganalisa pelaksanaan bauran pemasaran pada BMT 
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Hasanah Ponorogo, dengan menggunakan teori yang ada, akhirnya ditarik 

suatu kesimpulan.  

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik 

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 

data dan sebagai sumber data.
29

 

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti 

melakukan pegecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan 

beberapa informan. Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian 

peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan atau dokumentasi yang 

peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui pelaksanaan 

bauran pemasaran produk ZISWAF pada BMT Hasanah. Bila dengan tiga 

teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 
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dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya 

berbeda. 
30

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari 

beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau 

penelitian. Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian, penulis perlu 

menyusun secara sistematis dengan mengelompokkan dalam lima bab. 

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab  pertama, pada bab pendahuluan ini menjadi pokok pengantar 

penelitian, yang merupakan konsep dasar untuk memberikan gambaran secara 

umum dari keseluruhan penelitian ini melalui poin-poin khusus yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.   

Bab dua, menguraikan teori tentang konsep dasar manajemen 

pemasaran yang meliputi: konsep pemasaran, tujuan pemasaran, segmentasi, 

targeting dan positioning, konsep bauran pemasaran dan bentuk-bentuk 

bauran pemasaran. Bagian ini berkontribusi sebagai pisau analisis praktik 

pada BMT Hasanah Ponorogo.  

Bab tiga, menguraikan tentang gambaran umum daerah penelitian, 

meliputi: sejarah berdirinya BMT Hasanah, visi, misi dan tujuan, letak 

geografis, keadaan sosial ekonomi lembaga Bayt al-Mal Wa al-Tamwil 

Hasanah Ponorogo serta bidang usaha, meliputi: produk-produk BMT 
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Hasanah dan prosedur simpanan dan pembiayaan Bayt al-Mal Wa al-Tamwil 

Hasanah Ponorogo. 

Bab empat, menjelaskan praktik pelaksanaan bauran pemasaran 

aspek tamwil dan maal pada produk ZISWAF BMT Hasanah. Selanjutnya 

penulis akan menganalisis berdasarkan teori yang telah penulis sajikan pada 

bab sebelumnya. 

Bablima, menjelaskan penerapan sistem penggabungan sosialisasi 

pemasaran pada baitul tamwil BMT Hasanah. Kemudian penulis analisis 

menggunakan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 

Bab enam, menjelaskan implikasi secara langsung dan/atau tidak 

langsung dari pelaksanaan bauran pemasaran yang dilakukan oleh BMT 

Hasanah. Kemudian penulis analisis sesuai dengan data di lapangan yang 

penulis peroleh.  

Bab tujuh yaitu penutup, berisikan temuan penelitian berupa 

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil kesimpulan 

tersebut. Dan merupakan tahap akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan 

jawaban dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya dengan tujuan untuk 

memudahkan pembaca memahami inti sari penelitian, saran-saran, penutup 

dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini. 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

PEMASARAN 

Bahasan pada bab dua ini akan dimulai dari mengetahui pemasaran. 

Karena dengan cara demikian dapat diketahui apa saja ruang lingkup dari 

pemasaran. Pemasaran dapat dilihat dari konsep pemasaran, tujuan pemasaran, 

segmentasi, targeting, positioning, konsep bauran pemasaran dan bentuk-bentuk 

bauran pemasaran.  

A. Konsep Pemasaran  

Menurut Philip Kotler, pemasaran merupakan proses sosial di mana 

individu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan, penawaran dan pertukaran yang bebas atas produk dan jasa yang 

bernilai dengan orang lain. Inti dari pemasaran adalah mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.
31

 Menurut Mc Carthy, pemasaran 

menyangkut perencanaan secara efisien penggunaan sumber-sumber dan 

pendistribusian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga tujuan 

kedua pihak produsen dan konsumen tercapai.
32

 Menurut Philip dan Duncan, 

                                                             
31

Amir, Dinamika Pemasaran, 4. Lihat juga Zainal Mukarom, Manajemen Public 

Relation: Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan Masyarakat (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2015), 59. Lihat juga Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah (Yogyakarta: UPP 

AMP YKPN, 2002), 222.  
32

Mukarom, Manajemen Public Relation: Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan 

Masyarakat, 59.  



 

 

pemasaran adalah suatu kegiatan yang meliputi langkah-langkah yang 

diperlukan untuk menempatkan produk ke tangan konsumen.
33

 

Ruang lingkup pemasaran mencangkup kegiatan:
34

 

1. Menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen.  

2. Kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa 

yang akan memenuhi keinginan tersebut.  

3. Kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut.  

Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. Pemasaran 

menjadi sangat penting dengan semakin meningkatnya pengetahuan 

masyarakat. Pemasaran juga dapat dapat dilakukan dalam rangka menghadapi 

pesaing yang dari aktu ke waktu semakin meningkat. Para pesaing justru 

semakin gencar melakukan usaha pemasaran dalam rangka memasarkan 

produknya.
35

 

Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, maka 

setiap perusahaan perlu melakukan riset pemasaran, karena dengan 

melakukan riset pemasaran inilah dapat diketahui keinginan dan kebutuhan 

konsumen yang sebenarnya.
36

 

B. Tujuan Pemasaran  
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Setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha 

tentu mengandung suatu maksud dan tujuan tertentu. Penetapan tujuan ini 

disesuaikan dengan keinginan pihak manajemen perusahaan itu sendiri. 

Secara umum tujuan pemasaran adalah:
37

 

1. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan 

merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli 

produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. 

2. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang 

diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak 

pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan kepada 

nasabah lainnya melalui ceritanya (getuk tular). 

3. Memaksimumkan pilihan (ragam produk) dalam arti menyediakan 

berbagai jenis produk, sehingga nasabah memiliki beragam piilihan pula. 

4. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan 

kepada nasbah dan menciptakan iklim yang efisien.   

C. Segmentasi, Targeting dan Positioning 

Dalam mencapai hasil pemasaran yang maksimal, terlebih dahulu 

perlu menerapkan konsep inti pemasaran yaitu menentukan segmentasi, 

targeting dan positioning (STP).  

1. Segmentasi  

Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi suatu psar 

menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin 
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memerlukan produk atau ramuan pemasaran tersendiri. Lembaga 

keuangan dalam menjual produknya ke konsumen membagi pasar menjadi 

beberapa jenis, sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Pembagian 

pasar ini akan memudahkan perusahaan dalam menentukan konsumen atau 

sasaranya.
38

 

Segmentasi ini perlu dilakukan dalam suatu pasar, karena di 

dalamnya terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan 

kebutuhannya. Setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar 

tersendiri. Dalam melakukan segmentasi terdapat beberapa variabel yang 

perlu diperhatikan.
39

 

Variabel utama melakukan segmentasi pasar konsumen terdiri 

dari berbagai sudut pandang, seperti:
40

 

a. Segmentasi berdasarkan geografik 

Artinya membagi pasar berdasarkan wilayah tertentu, contohhnya: 

jenis bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan dan lainnya. 

b. Segmentasi berdasarkan demografik 

Maksudnya membagi pasar berdasarkan kependudukan secara umum, 

seperti: golongan umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, 

pekerjaan, pendidikan, agama, ras tingkat social dan lainnya. 

c. Segmentasi berdasarkan psikografik 

Maksudnya membagi pasar berdasarkan criteria sebagai berikut: kelas 

sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian dan lainnya. 

                                                             
38

Kasmir, Pemasaran Bank, 115.  
39

Ibid.  
40

Ibid., 115-116.  



 

 

d. Segmentasi berdasarkan perilaku 

Segmentasi ini didasarkan pada tingkah laku kebiasaan masyarakat, 

sebagai berikut: pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap suatu produk 

dan lainnya.     

2. Targeting (menetapkan pasar sasaran) 

Setelah selesai melakukan segmentasi pasar, maka diperoleh 

beberapa segmen yang diinginkan. Pertimbangan untuk memilih segmen 

adalah besarnya argumen yang akan dipilih luasnya segmen dan 

kemampuan perusahaan untuk memasuki segmen tersebut. Setelah 

teridentifikasi jumlah serta ukuran dan luasnya segmen yang ada, maka 

langkah selanjutnya adalah menetapkan pasar sasaran yang diinginkan.
41

 

Metapkan pasar sasaran artinya mengevaluasi keaktifan setiap 

segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk 

dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-

ukuran dan daya tarik segmen kemudian memilih segmen sasaran yang 

diinginkan.
42

 

Ada lima alternatif dalam menetapkan pasar sasaran, yaitu:
43

 

a. Single segmen concentration 

Dalam alternatif ini hanya dapat memilih kepada satu 

segmen saja. Artinya, kosentrasikan segmen mana yang paling 

potensial dan menguntungkan. Pertimbangan penggunaan alternatif ini 
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adalah keterbatasan dana, segmen tersebut belum tergara atau segmen 

tersebut cenderung diabaikan pesaing. 

b. Selective specialiation 

Merupakan cara untuk memilih sejumlah segmen yang 

menarik dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya manusia yang 

dimiliki perusahaan. Dalam hal ini, masing-masing segmen memiliki 

sinergi yang sama kuat, sehingga perlu dipilih secara hati-hati. 

c. Market  specialiation 

Dalam hal ini perusahaan melakukan segmentasi dengan 

mengkhususkan diri untuk melayani berbagai kebutuhan dari 

sekelompok konsumen atau pelanggan tertentu. 

d. Product specialiation 

Merupakan cara perusahaan untuk hanya memfokuskan 

kepada produk yang kemudian dijual kepada berbagai segmen pasar. 

e. Full market coverage 

Alternatif ini perusahaan melakukan atau melayani semua 

segmen yang ada dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan 

tanpa danya batasan tertentu. 

3. Positioning (menentukan posisi pasar) 

Menentukan posisi pasar bagi produk atau jasa suatu perusahaan 

sangat penting. Menentukan posisi pasar, yaitu menentukan posisi yang 

kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Produk atau jasa diposisikan 

pada posisi yang diinginkan oleh konsumen, sehingga dapat menarik minat 



 

 

konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Kegiatan ini 

dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki dengan 

cara menentukan di mana posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen 

tersebut.
44

 

Pengertian posisi produk adalah bagaimana suatu produk yang 

didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya, misalkan:
45

 

a. Simpanan giro diposisikan sebagai kantognya pengusaha. 

b. Simpanan tabungan diposisikan sebagai kantognya keluarga. 

c. Impanan deposito diposisikan sebagai kantong seksligus sebagai 

tempat investasinya para investor. 

Strategi penentuan posisi pasar dapat dilakukan sebagai 

berikut:
46

 

a. Atas dasar atribut 

Didasarkan pada penentuan atribut produk tertentu, 

misalnya bunga rendah atau tinggi, baik untuk simpanan maupun 

pinjaman. 

b. Kesempatan penggunaan 

Maksudnya adalah simpanan diposisikan sebagai kas atau 

tempat mengamankan uang atau tempat untuk melakukan investasi. 

c. Menurut pengguna 

Produk diposisikan berdasarkan pennggunaan produk 

tersebut. Misalnya tabungan untuk umum atau tabungan haji. 
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d. Langsung menghadapi pesaing 

Produk diposisikan sebagai sesuatu yang lebih baik 

dibandingkan pesaing kita, seperti: lembaga kami nomor satu atau 

yang terbaik. 

e. Kelas produk  

Maksudnya produk tersebut ditujukan kepda kelompok tertentu, 

misalnya: kredit ekonomi lemah atau kredit ekonomi kuat.    

D. Konsep Bauran Pemasaran 

Pemasaran merupakan proses tentang bagaimana pengusaha dapat 

mempengaruhi konsumen menjadi puas dan bauran pemasaran merupakan 

alat yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi 

konsumennya. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah 

strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan 

seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk 

karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Alat-alat tersebut dapat 

digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk 

merancang program taktik jangka pendek yang akan menentukan tingkat 

keberhasilan pemasaran yang semuanya ditujukan untuk memberikan 

kepuasan kepada pangsa pasar atau konsumen yang dipilih.
47

 

Keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan keahliannya dalam 

mengendalikan startegi pemasaran yang dimiliki. Konsep pemsaran 
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mempunyai seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan 

yaitu yang lebih dikenal dengan marketing mix (bauran pemasaran).
48

 

Kotler memberikan definisi mengenai bauran pemasaran sebagai:
49

 

“Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran yang dapat 

dikendalikan, product, price, promotions dan place yang dipadukan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar 

sasaran”. Sementara Saladin memberikan definisi:
50

Bauran pemasaran 

(marketing mix) adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang sifatnya 

dapat dikendalikan oleh perusahaan sebagai bagian dalam upaya mencapai 

tujuan pada pasar sasaran. Sehingga bauran pemasaran dapat diartikan 

sebagai perpaduan seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat 

dikendalikan oleh perusahaan sebagai bagian dalam upaya mencapai tujuan 

pada pasar sasaran. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) adalah alat 

pemasasaran taktis yang dapat dikendalikan dan dipadukan oleh perusahaan 

untuk menghasilkan respons yang diinginkan dalam pasar sasaran. Dalam 

strategi pemasaran, perusahaan mempersiapkan perencanaan yang terperinci 

mengenai bauran pemasaran.
51

 

E. Bentuk-bentuk Bauran Pemasaran  
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Setelah strategi segmentasi (segmentation), penentuan sasaran 

(targeting) dan posisi diri (positioning) selanjutnya akan dibahas strategi 

bauran pemasaran (marketing mix), yaitu strategi yang digunakan oleh 

pemasar untuk memasarkan produk atau jasa mereka. Bauran pemasaran 

adalah campuran atau paduan strategi pemasaran produk, harga, saluran 

distribusi dan promosi untuk memuaskan pasar sasaran atau menghasilkan 

tanggapan yang diinginkan oleh pemasar tujuan.
52

 

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai masing-masing 

unsure dari bauran pemasaran (marketing mix) dari definisi yang 

dikemukakan oleh Philip Kotler, antara lain:
53

 

1. Product (Produk) 

Secara umum, definisi produk adalah sesuatu yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan pengertian 

produk menurut Philip Kotler adalah segala sesuatu yang dapat  

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk 

digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan.
54

 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

produk adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat baik dalam hal 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh 

seseorang. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan terhadap produk, 
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maka seseorang harus rela mengorbankan sesuatu sebagai balas jasanya, 

misalnya dengan cara pembelian.
55

 

Strategi produk dalam hal ini adalah menetapkan cara dan 

penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat 

memuaskan para konsumennya dan sekaligus dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan dalam jangka panjang melalui peningkatan 

penjualan. Sedangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan dalam merencanakan strategi produk adalah mutu atau 

kualitas, penampilan, pilihan yang ada, gaya, merek, pengemasan, 

ukuran, jenis, jaminan, dan pelayanan.
56

 

Secara umum, produk terdiri atas barang dan jasa. Barang 

memiliki bentuk, sedangkan jasa tidak berbentuk. Jasa tersususn dari 

kumpulan manfaat yang memberikan pemuasan bagi kebutuhan 

konsumen. Menurut Lovelock dan Wirtzz, produk jasa dibagi menjadi 

jasa inti dan jasa pelengkap, yang terdiri atas jasa yang memasilitasi jasa 

inti dan jasa yang meningkatkan manfaat jasa inti.
57

 

2. Price (harga) 

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam 

kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan 

mengingat harga merupakan penentu dari laku atau tidaknya suatu 

produk.  
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Dalam strategi menetapkan harga perlu memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak 

langsung. Faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah harga 

bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, adanya peraturan 

pemerintah, dan faktor lainnya. Sedangkan faktor yang tidak langsung 

namun erat hubungannya dengan penetapan harga adalah harga produk 

sejenis yang dijual oleh para pesaing dan potongan (discount) untuk 

penyalur dan konsumen.
58

 

Penentuan suatu harga dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

sebagai berikut:
59

 

a. Untuk bertahan hidup 

Dalam hal ini bank menentukan harga semurah mungkin 

dengan maksud produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran.  

b. Untuk memaksimalkan laba 

Tujuan ini diharapkan agar penjualan dapat meningkat 

sehingga laba dapat dimaksimalkan. 

c. Untuk memperbesar market share 

Dengan ini diharapkan jumlah nasabah akan meningkat 

dan nasabah pesaing akan beralih ke produk yang ditawarkan 

dengan penentuan bagi hasil yang lebih tinggi 

 

d. Mutu produk 
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Tujuan dalam hal mutu produk adalah untuk memberikan 

kesan terhadap nasabah bahwa produk yang ditawarkan memiliki 

kualitas yang tinggi. 

e. Adanya pesaing 

Penentuan harga dengan melihat harga pesaing. 

Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi 

harga pesaing, artinya bunga simpanan di atas pesaing dan bunga 

pinjaman di bawah pesaing. 

3. Place (Lokasi) 

Lokasi bank merupakan tempat berbagai kegiatan 

perusahaan untuk membuat produk yang akan diluncurkan kepada 

masyarakat. Dalam praktiknya, ada beberapa macam lokasi kantor 

BMT yaitu lokasi kantor pusat dan kantor cabang. Lokasi yang 

strategis ini ditujukan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi 

lembaga tersebut.
60

 

 Penentuan lokasi bank tidak dapat dilakukan dengan 

sembarangan, namun harus ada pertimbangan dari berbagai faktor. 

Secara khusus, terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank, yaitu:
61

 

 

a. Faktor Utama (Primer) 

1) Lokasi yang dipilih dekat dengan pasar 
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2) Lokasi yang ditentukan dekat dengan perumahan 

3) Tersedianya tenaga kerja, baik jumlah maupun kualifikasi yang 

dibutuhkan 

4) Terdapat fasilitas pengangkutan, seperti jalan raya/ pelabuhan 

udara/pelabuhan laut 

5) Tersedianya sarana dan prasarana, seperti listrik, telepon, air 

dan sarana lainnya 

b. Faktor Sekunder 

1) Prospek perkembangan harga di lokasi tersebut 

2) Kemungkinan untuk perluasan 

3) Terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan 

atau perumahan 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi 

suatu bank adalah tempat dimana dbentuknya suatu produk di mana 

produk tersebut selanjutnya akan ditawarkan dan dijual kepada calon 

nasabah. Lokasi yang dipilih harus strategis, dalam artian lokasi harus 

mudah dijangkau oleh masyarakat. 

4. Promotions (promosi) 

Promosi ialah kegiatan yang dilakukan untuk meningkakan 

jumlah penjualan. Biasanya dalam promosi ini pemilik barang 

berusaha memuji dan mengemukakan keunggulan barang yang 



 

 

dijualnya. Secara umum, promosi dapat dilakukan dengan (lima) cara, 

yaitu:
62

 

a. Personal selling, yaitu melalui penjualan, yang dikenal dengan 

sebutan pramuniaga, wiraniaga atau sales yang mendatangi calon 

pembeli ke rumah-rumah, yang berhadapan langsung dan 

mempengaruhi calon pembeli dengan segala cara berkomunikasi. 

b. Advertising, yaitu memasang reklame, iklan, brosur, leaflet dan 

berbagai bentuk lainnya. Dalam istilah sehari-hari orang 

menyebut reklame. Reklame berasal dari dua suku kata yaitu re 

dan clamo.Re artinya berulang-ulang dan clamo artinya berseru. 

Jadi intinya berseru berulang-ulang, seperti yang kita dengar 

melalui radio, layar televisi ataupun yang dibaca dalam surat 

kabar dan reklame di pinggir jalan dalam bentuk billboard, 

ataupun spanduk yang direntang sepanjang jalan, semua berusaha 

menyeru kita secara berulang-ulang.  

Tujuannya ialah untuk menarik pembeli dengn menonjolkan 

keunggulan barang yang dijualnya. Dia selalu menekankan plus 

point, berupa kelebihan atau keistimewaan barang dagangannya. 

Akan tetapi dalam ilmu marketing, ada suatu prinsip yang harus 

dijaga tidak boleh diabaikan yaitu disebut truth in advertising, 

artinya iklan, reklame, pujian terhadap barang sendiri tidak boleh 

berlebihan atau membohongi calon pembeli. Jika iklan 
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mengandung unsur kebohongan apalagi menipu orang, akhirnya 

akan menimbulkan advertising impact yang negatif.  

c. Publicity, yaitu berupa pemuatan berita di surat kabar, radio atau 

televisi. Berita ini dimuat oleh para wartawan media tersebut dan 

tidak dipungut bayaran. Biasanya para pengusaha mengadakan 

temu wicara atau press release dengan para wartawan kemudian 

beritanya dimuat di media sosial. 

d. Sales promotion, artinya usaha promosi yang dilakukan dengan 

harapan meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Misalnya 

seorang pengusaha, mengadakan kegiatan jual obral atau 

memberikan discount khusus, agar calon konsumen tertarik untuk 

membeli. Jadi teknis sales promotion ini dapat berbentuk 

berbagai kegiatan, seperti: 

1) Banting harga, jual obral (special sales), korting besar, cuci 

gudang dan sebagainya, terutama dalam menghadapi hari 

lebaran attau hari-hari lainnya. 

2) Memberikan hadiah, baik hadiah langsung ataupun hadiah 

berupa undian. 

3) Mengadakan show (pertunjukan) guna menarik calon 

pembeli. 

4) Mengadakan fair, pasar malam, festival, bazar dan 

sebagainya. 



 

 

e. Public relation, yaitu suatu usaha menjaga hubungan baik dengan 

masyarakat, dengan selalu menginformasikan apa yang telah 

dilakukan oleh lembaga dan rencana apa yang akan dilaksanakan 

di masa yang akan datang. Dengan adanya informasi ini, maka 

masyarakat akan menaruh perhatian terhadap organisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB III 

HASIL LAPANGAN DAN GAMBARAN UMUM  

BMT HASANAH PONOROGO 

Pada bab tiga akan dijelaskan mengenai gambaran umum BMT 

Hasanah Ponorogo. Karena dengan cara demikian dapat mengetahui dan 

mengenal lebih dekat. Gambaran umum BMT Hasanah dapat dilihat dari: 

selayang pandang BMT Hasanah dan bidang usahanya.   

A. Selayang Pandang BMT Hasanah 

Melalui selayang pandang BMT Hasanah, Penulis akan 

menjelaskan mengenai sejarah berdiri, visi, misi, tujuan, program pelayanan, 

fasilitas dan sarana prasarana, struktur organisasi serta lokasi geografis. 

1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Wattamwil Hasanah  

Perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran perbankan, 

baik itu konvensional maupun syari’ah. Perkembangannya menimbulkan 

persaingan yang sangat ketat dan kompleks dilihat dari produk yang 

ditawarkan dan usaha yang efektif. Munculnya perbankan syari’ah 

dengan keunggulan komparatif yang mampu menghapus beban bunga 

yang berkesinambungan diganti dengan prinsip bagi hasil, mengurangi 

kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan yang 

memperhatikan unsur kehalalan. Usaha perbankan syariah untuk tetap 



 

 

survive di tengah-tengah masyarakat tergantung pada kecepatan, 

keagresifan, dan keefektifannya dalam menciptakan teknik dan instrumen 

yang mampu diterima masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah akan 

selalu eksis, apabila memiliki strategi-strategi dan rencana jangka 

panjang yang sesuai dengan kondisi, peluang, tujuan, dan kemampuan 

yang dimiliki dengan tetap berada di bawah bendera syari’ah.
63

 

Berawal dari semangat untuk melaksanakan ekonomi Islam 

beberapa orang di sekitaran Sambit berusaha mendirikan lembaga 

keuangan syari’ah. Diantaranya adalah Bpk. Agus Edi Sumanto dan Bpk. 

Bambang Sulistio. Mereka melontarkan ide mengenai gagasan ekonomi 

Islam dan pendirian lembaga keuangan syari’ah kepada saudara-

saudaranya. Selanjutnya ide ini meluas sampai ke teman-teman yang 

berada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sambit. Memahamkan dan 

memberikan pengertian tentang pentingnya ekonomi Islam dan pendirian 

lembaga keuangan syariah membutuhkan proses yang panjang.
64

 

Sekitar 4-5 tahun setelah ide tersebut muncul, pada tanggal 10 

Nopember 2010 diadakan rapat pembentukan koperasi syariah di rumah 

Bpk. Bambang Sulistio desa Bangsalan Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo. Rapat tersebut dihadiri sekitar 20 an orang, mereka bersepakat 

untuk mendirikan koperasi syariah yang benar-benar menjalankan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam. Disepakati nama lembaga keuangan 
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tersebut yaitu “Koperasi Syariah Hasanah” yang dalam perkembangan 

selanjutnya lebih dikenal dengan nama “BMT Hasanah”.  

Koperasi syariah hasanah dengan jenis koperasi serba usaha 

akhirnya benar-benar resmi beroperasi pada tanggal 24 September 2011 

dengan anggota awal 85 orang. Modal awal koperasi ini sebesar Rp.85 

juta rupiah. Kantor pertama Koperasi Syariah Hasanah berkedudukan di 

sekitaran pasar Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

Koperasi ini selanjutnya dikenal masyarakat dengan namabrand “BMT 

Hasanah”.
65

 

BMT Hasanah didirikan berpayungkan hukum dari Menteri Negara 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dengan 

keputusan Menteri Nomor 554/BH /XVI.21 /2011 BMT Hasanah telah 

mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi. Dengan bermodalkan 

simpanan pokok anggota, para anggota, beserta pengurus juga pengelola 

BMT Hasanah memiliki visi dan misi bersama.
66

 

Selain Menjalankan usaha dalam bidang tamwil, BMT Hasanah 

juga memiliki Baitul Maal. Dimana nanti Baitul Maal akan mengupulkan 

dana infaq dan zakat yang nanti akan disalurkan kembali pada orang 

yang membutuhkan. Sehingga dalam menjalankan Usaha BMT Hasanah 
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tidak hanya mengedepankan bisnis saja tetapi juga mengutamakan nilai 

sosial untuk membantu sesama umat.
67

 

Jumlah anggota BMT Hasanah per 31 Desember 2011 adalah 85 

orang, pada tanggal 16 Mei 2012 dua orang anggota BMT mengundurkan 

diri. Selanjutnya pada tahun yang sama masuk tiga anggota baru, 

sehingga total anggota BMT Hasanah per 31 Desember 2012 adalah 86 

anggota.
68

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi 

Menjadi lembaga keuangan syariah yang mampu menginspirasi 

dan menggerakkan umat menuju kemandirian, serta meningkatkan 

kualitas keimanan dan ketaqwaan bagi anggota dan mitra binaan, 

sehingga mampu berperan aktif sebagai khalifah Allah SWT,untuk 

menggapai Ridho-Nya.
69

 

b. Misi 

Kami bertekad untuk memberikan layanan dan solusi terbaik 

dalam hal penghimpunan dana ziswa dan tijari serta menyalurkannya 

dalam bentuk pembiayaan, pembinaan, pendampingan, dan 

pengembangan ekonomi umat secara amanah dan profesional dengan 

menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam kegiatan ekonomi, 

memberdayakan pengusaha mikro kecil, dan menengah serta 
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mensinergikan kepedulian aghniya’ (orang mampu) dengan 

dhuafa’(kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.
70

 

c. Tujuan 

Meningkatkan kesejahteraan umat dan mempunyai posisi tawar 

(daya saing) anggota dan mitra binaan serta menjamin ukhuwah 

islamiyah dengan saling tolong menolong sebagai perwujudan Firman 

Allah di dalam al-Qur’an suratal-Maidah ayat 2,yang artinya 

“dantolong menolonglah dalam kebajikan dan taqwa dan jangan 

tolong menolong dalam pelanggaran dan dosa”.
71

 

3. Program Pelayanan  

a. Layanan penghimpunan dana simpanan anggota 

b. Layanan penghimpunan ZISWAF 

c. Layanan produk dan jasa untuk anggota 

d. Penyaluran pembiayaan modal usaha 

e. Pembinaan, pendampingan dan pengembangan dalam rangka 

memberdayakan usaha kecil dan mikro.
72

 

4. Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan kinerja BMT Hasanah, Pengelola yang terdiri 

dari Manager, Administrasi, dan Marketing selalu didampingi oleh para 

pengurus yang selalu aktif dan tanggap dalam segala hal demi mencapai 

kemajuan dan perkembangan BMT Hasanah. Jumlah anggota 

KOPSYAH BMT Hasanah sampai dengan 31 Desember 2018 
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adalah:Anggota Pendiri 99 orang, Anggota 2.962 orang. Sehingga total 

Anggota sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 3.061 orang.Pengurus 

KOPSYAH BMT Hasanah periode 2018-2020 sebagai berikut:
73

 

a. Ketua   : Bambang Sulistio 

b. Sekretaris  : Faruq Ahmad Futaqi, M.E. Sy 

c. Bendahara  : Drs. Mudiono, M. Pd 

d. Dewan Pengawas Syariah  

1) Drs. Sunarto 

2) Boiman Sudarmanto, S. Pd 

3) Ir. Agus Edi Sumanto, M. Ec 

e. Pengelola atau Karyawan Tamwil 

1) Manajer  : Tony Sasono 

2) Kepala Keuangan : Dwi rahayu 

3) Teller/Admin  : Ririn Untari 

: Arin Prasticha, S.H.I 

: Frida Lativatul Ulfa 

: Rusmini 

4) Marketing  : Fitri Ainul Fuad 

: Fatkur Rohman 

: Anis Rohmatunnisa, S.Pd 

: Kolipatul Ida, S.H.I 

5) Pengelola atau Karyawan Maal 
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a) Manajer  : Kurniadi, A.md. 

b) Keuangan  : Dwi Rahayu 

5. Fasilitas dan Sarana Prasarana 

BMT Hasanah mempunyai program-program pelayanan yang 

menarik, seperti:
74

 

a. Layanan penghimpunan dana simpanan anggota. 

b. Penyaluran pembiayaan modal usaha kepada usaha kecil dan mikro 

yang sehat, berdasarkan penilaian perusahaan. 

c. Tersedia layanan jemput dana atau transfer rekening bank. 

d. Pembinaan, pendampingan, dan pengembangan dalam rangka 

memberdayakan usaha kecil dan mikro. 

e. Dikelola oleh SDM yang amanah dan profesional. 

f. Tersedia layanan Home Service and Delivery. 

g. Lokasi yang strategis, sehingga mudah dijangkau dan memiliki mini 

market yang dikelola sendiri. 

h. Pelayanan yang ramah, sopan, dan selalu memberikan pengarahan dan 

penjelasan akan setiap produk yang akan nasabah gunakan. 

i. Adanya GCM (Gerakan Cinta Masjid) yang selalu dilakukan di hari 

jumat. Gerakan ini meliputi: bersih-bersih masjid yang ada di sekitar 

wilayah BMT pusat dan cabang Sambit. 

 

6. Lokasi 
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Baitul Mal Wattamwil (BMT Hasanah) Jabung telah mempunyai 

beberapa cabang. Sedangkan kantor pusatnya yang sekarang berada di 

Jln. Raya Jabung-Ponorogo (Kompleks Hasna Mart Jabung), Mlarak 

Ponorogo.Adapun cabang dari Baitul Mal Wattamwil (BMT Hasanah) 

Jabung antara lain berada di daerah:
75

 

a. Sambit: Jln. Raya Ponorogo-Trenggalek, Tamansari, Sambit, 

Ponorogo 

b. Kauman: Kompleks Darul Fikri, Bringin, Kauman, Ponorogo. 

B. Bidang Usaha  

Sampai dengan sekarang BMT Hasanah telah memiliki 2 (dua) unit 

usaha sebagai berikut:
76

 

1. Usaha Tamwil BMT Hasanah  

BMT Hasanah adalah sebuah unit usaha yang bergerak dalam 

bidang jasa keuangan syariah dengan berorientasi pada profit atau keungan 

(bait al tamwil) juga terdapat sisi soal (bait al maal). Pada unit tamwwil 

terdapat beberapa jenis produk jasa keuangan yang dijalankan yaitu:
77

 

a. Produk Simpanan 

1) Simpanan Wadiah 

a) Simpanan Insani 

Simpanan yang sifatnya titipan, bisa diambil sewaktu-

waktu, boleh dipergunakan untuk perputaran kinerja BMT 
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(Titipan Yat-dhamanah). Dan BMT diperbolehkan memberi 

bonus pada akhir bulan. 

b) Simpanan Idul Fitri 

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya 

hanya bias pada waktu hari raya Idul Fitri. Dan BMT 

diperbolehkan memberi bonus pada akhir bulan. 

c) Simpanan Qurban 

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya 

hanya bias pada waktu hari raya qurban. Dan BMT 

diperbolehkan memberi bonus pada akhir bulan. 

d) Simpanan Pendidikan 

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya pada 

waktu pendaftaran sekolah. Dan BMT diperbolehkan memberi 

bonus pada akhir bulan. 

2) Simpanan Mudharabah (Simpanan Berjangka) 

Simpanan yang nominalnya tidak bisa ditambah ataupun 

dikurangi dan tidak dapat di ambil sebelum masa jatuh temponya 

habis (sesuai dengan jenis simpanan deposito yang di kehendaki). 

Simpanan berjangka ini hanya satu kali setoran pada waktu 

pembukaan rekening simpanan berjangka dan nasabah diwajibkan 

untuk membuka rekening simpanan insani,sebagai rekening 

transferan untuk pendapatan bagi hasil deposito disetiap bulannya 

dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh BMT dan 



 

 

transferan untuk nominal deposito pada saat masa jatuh temponya 

habis. Simpanan ini dapat dipergunakan untukperputaran kinerja 

BMT. 

Jenis Simpanan Mudharabah (Simpanan Berjangka) ada 3: 

a) Simpanan Mudharabah (Simpanan Berjangka) 3 bulan 

Deposito ini berakhir setelah 3 bulan setelah 

pembukaan rekening simpanan berjangka tersebut. 

b) Simpanan Berjangka 6 bulan  

Deposito ini berakhir setelah 6 bulan setelah 

pembukaan rekening simpanan berjangka tersebut. 

c) Simpanan Berjangka 12 Bulan 

Deposito ini berakhir setelah 12 bulan setelah 

pembukaan rekening simpanan berjangka tersebut. 

b. Produk Pembiayaan 

1) Pembiayaan Jual Beli 

a) Mudharabah 

Pembiayaan jual beli dimana dalam perjanjiannya si 

penjual (BMT Hasanah) memeritahukan harga pokok barang, 

keuntungan (margin), dan harga jual pada si pembeli 

(nasabah). 

b) Musyawamah 



 

 

Pembiayaan jual beli di mana dalam perjanjiannya si 

penjual (BMT Hasanah) hanya memberitahukan harga 

jualnya saja pada si pembeli (nasabah). 

c) Istishna’ 

Pembiayaan jual beli yang sebelumnya diawali 

dengan pesanan. 

2) Investasi (Pembiayaan Bagi Hasil)  

a) Mudharabah 

Pembiayaan di mana modal yang BMT di 

inventasikan adalah sepenuhnya (100%) dalam usaha yang di 

ajukan dan dikelola oleh nasabah. Pengelolaan usaha 

sepenuhnya oleh nasabah, BMT tidak ikut dalam 

pengelolaanya hanya mengawasi saja. 

a) Musyarakah 

Pembiayaan dimana modal yang kita inventasikan hanya 

sebagian dalam usaha yang diajukan dan dikelola oleh nasabah. 

Pengelolaan usaha sepenuhnya oleh nasabah, BMT tidak ikut 

dalam pengelolaanya hanya mengawasi saja. 

3) Jasa 

a) Ijarah 

Pembiayaan yang digunakan untuk jasa sewa (baik 

tenaga, ataupun berupa barang). 

 



 

 

b) Rahn 

Pembiayaan terjadi dengan sistem gadai, yaitu 

dengan sistem nasabah menitipkan barang berharga kepada 

BMT untuk disimpan selama waktu yang telah disepakati dan 

nasabah akan menerima uang sesuai dengan kesepakatan 

sebelumnya dari BMT. Nasabah akan dikenai biaya penitipan 

barang dengan hitungan sistem harian yang akan dibayarkan 

secara akumulasi sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati. Biaya penitipan barang tersebut sesuai dengan 

lamanya barang dititipkan di BMT. 

c) Hawalah 

Pembiayaan pengalihan tanggung jawab hutang 

pihak pertama pada pihak kedua, yang dialihkan kepada 

pihak ketiga (BMT) untuk melunasi hutang . 

d) Qardhul Hasan (Hutang Murni) 

Pembiayaan yang bersifat sosial (membantu) 

nasabah yang dalam kesulitan keuangan yang pembiayaan 

tersebut tidak dapat dimasukkan dalam jenis pembiayaan 

sebelumnya diatas. Dalam sistem pembiayaan ini nasabah 

tidak diminta kelebihan atau laba dari pokok pembiayaannya.  

2. Usaha Maal BMT Hasanah  

Baitul maal BMT Hasanah adalah unit lain dari tamwil BMT 

Hasanah yang menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf bagi 



 

 

anggota, masyarakat aghniya’ dan muzaki. Jenis layanan yang diberikan 

adalah sebagai berikut:
78

 

1. Dikelola oleh SDM yang amanah dan profesional. 

2. Tersedia layanan jemput dana atau transfer rekening bank. 

3. Administrasi dan pelaporan kegiatan kepada muzaki dan layanan 

pembiayaan.  

Hasil dari pengumpulan dana ZIS akan disalurkan kepada yang 

berhak dengan pola dana produktif, jadi mustahik akan dibina untuk 

mengggunakan dana yang diterimanya untuk usaha produktif. BMT 

Hasanah tidak hanya sekedar menyalurkan dana ZIS (zakat, infak dan 

sedekah) yang telah dihimpunnya, namun juga memberikan pembinaan, 

pendampingan dan pengembangan usaha. Penyaluran dana tersebut 

terdiri dari berbagai bidang, di antaranya:
79

 

b. Bidang pendidikan 

c. Bidang ekonomi 

d. Bidang kesehatan 

e. Bidang sosial masyarakat 

3. Prosedur Simpanan dan Pembiayaan (BMT Hasanah) Ponorogo 

a. Simpanan Wadiah:
80

 

1) Pengajuan pembukaan rekenig simpanan baik secara tertulis 

ataupun lisan. 

2) Menyerahkan Foto Copy identitas KTP/ SIM. 
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3) Setiap pembukaan rekening simpanan baru harus menyetorkan 

simpanan awal minimal Rp. 20.000,-  

4) Pembukaan rekening simpanan wadiah tidak dikenakan biaya 

administrasi. 

5) Buku tabungan diberikan kepada nasabah sebagai bukti kalau 

nasabah memiliki rekening tabungan di BMT.  

6) Setiap ada transaksi yang berhubungan dengan simpanan 

tersebut akan di cetak dalam buku tabungan (baik transaksi 

setoran simpanan ataupun pencairan simpanan) yang diserta 

dengan bukti slip setoran simpanan ataupun slip pencairan 

simpanan.  

b. Simpanan Berjangka:
81

 

1) Pengajuan pembukaan rekening Simpanan Berjangka baik 

secara tertulis ataupun secara lisan. 

2) Menyerahkan Foto Copy Identitas KTP/ SIM. 

3) Untuk pembukaan rekening simpanan berjangka setoran 

minimal Rp. 1.000.000,- 

4) Pembukaan rekening simpanan berjangka tidak dikenakan 

biaya administrasi, Bilyet Simpanan Berjangka/ Bilyet 

Deposito diberikan kepada nasabah sebagai bukti kalau 

nasabah memeliki rekening simpanan berjangka di BMT 

dengan disertai slip setoran Simpanan Berjangka. 
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5) Setiap pembukaan rekening simpanan berjangka nasabah di 

wajibkan membuat rekening simpanan wadiah, karena bagi 

hasil simpanan berjangka yang diperoleh tiap bulannya akan di 

transfer ke rekening simpanan wadiah tersebut.  

6) Pencairan Simpanan Berjangka pada waktu jatuh tempo harus 

membawa bukti Bilyet Simpanan Berjangka/ Bilyet Deposito. 

c. Pembiayaan  

Proses Pembiayaan pada BMT Hasanah melalui beberapa tahap, 

yaitu:
82

 

1) Setiap Calon Nasabah Pembiayaan terlabih dahulu akan 

mengisiberkaspengajuan SPP (Surat Permohonan Pembiayaan), 

disertai foto copy kartu identitas KTP/ SIM, foto copy KK, foto copy 

agunan (BPKB, STNK bila agunan yang digunakan kendaraan 

bermotor) sebagai persyaratannya. 

2) Proses analisa SPP yang telah masuk. 

ACC/Persetujuan pencairan SPP dari pihak yang berwenang 

Manager dan Pengurus. Dengan acuan 5C yaitu :Character (sifat), 

Capacity (kapasitas kemampuan nasabah untuk membayar), Capital 

(kemampuan modal/ pendapatan nasabah), Colateral (agunan yang 

dimiliki nasabah), Conditions(keadaan ekonomi secara global). 

3) Proses Administrasi: 
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a) Piutang Wakalah: Proses pencairan uang kepada 

nasabah,dengan disertai surat wakalah yang isinya 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri 

barang pembiayaan yang di kehendaki sesuai denganisi 

SPP yang diajukan. Dalam proses ini belum terjadi akad 

perjajian, akad perjanjian akan terjadi setelah nasabah 

mengembalikan nota pembelian barang. Bila uang yang 

dicairkan ada sisa pembelian, maka uang tersebut harus 

dikembalikan pada BMT. Bila terjadi kekurangan pada 

pembelian barang, maka kekurangannya menjadi 

tanggungan nasabah sendiri. Selanjutnya akan terjadi 

akad, nominalnnya sesuai dengan yang tertera dalam nota 

pembelian barang. 

b)  Pencairan piutang: Proses pencairan uang atau barang 

yang langsung diberikan kepada nasabah dan langsung 

terjadi akad perjajian/tanda tangan perjajian. 

c)  Akad perjanjian dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan 

yang terjadi. 

d)  Nasabah akan diberi jadwal melakukan angsuran. 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

BAURAN PEMASARAN ASPEK BAITUL MAAL 

PADA PRODUK ZISWAF BMT HASANAH PONOROGO 

Sebelumnya pada bab dua telah dijelaskan tentang pemasaran, 

pemasaran tersebut sangat berhubungan dengan bauran pemasaran aspek baitul 

maal sehingga pada bab empat ini menjadi landasan teori pokok penelitian konsep 

bauran pemasaran. Bab ini akan mendeskripsikan tentang teori-teori yang terkait 

dengan tema yang akan diteliti Penulis, yaitu pertama, marketing mix pada produk 

ZISWAF BMT Hasanah dan kedua, membahas tentang empat elemen pokok 

bauran pemasaran pada produk ZISWAF BMT Hasanah.  

A. Marketing Mix pada Produk ZISWAF BMT Hasanah Ponorogo 

BMT Hasanah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro 

yang di dalamnya terdapat kegiatan memasarkan berbagai produk jasa 

keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam memasarkan 

produk jasanya tersebut BMT Hasanah memerlukan strategi pemasaran yang 

baik.  

Sedangkan untuk memudahkandalam mencapai target kegiatan 

pemasaran yang telah dirumuskan, BMT Hasanah melakukan perumusan 

dalam memilih dan menetapkan pasar yang dituju dengan menggunakan 

pensegmentasian, targetingdan positioning, serta menerapkanmarketing mix 

atau bauran pemasaran jasa yang terdiri atas empat unsur yaitu: produk, 

harga, promosi dan tempat. Perumusan strategi pemasaran tersebut bertujuan 



 

 

untuk memudahkan perusahaan dalam menarik dan meningkatkan jumlah 

pengguna jasa serta mempertahankan anggota yang sudah ada. 

Berikut pelaksanaan strategi pemilihan dan penetapan pasar sasaran 

yang meliputi:
83

 

1. Segmentasi 

Segmentasi BMT Hasanah dipilih berdasarkan variabel 

geografis seperti wilayah Siman, Mlarak, Jetis, Sambit, Sawoo, Bungkal 

dan Kauman.Selain berdasarkan geografis pihak BMT Hasanah juga 

melakukan segmentasi berdasarkan demografis, segmentasi demografis 

ini memberikan gambaran bagi pemasaran kepada siapa produk jasa 

akandipasarkan dan ditawarkan. Penentuan segmen pasar dikelompokkan 

kepada masyarakat yang memiliki jenis pekerjaan pedagang atau 

wirausaha dari mulai skala besar, menengah dan kecil.  

Selain itu, bukan hanya jenis usahatetapi dari segi penghasilan 

juga pihak BMT Hasanah memiliki segmen tertentu. Segmentasi 

berdasarkan tingkah laku atau karakter calon pengguna jasa juga 

merupakan hal yang menjadi segmen pasar bagi perusahaan, segmentasi 

ini diterapkan khususnya bagi pengguna jasa yang hendak melakukan 

pembiayaan. 

2. Targeting  

Berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan, maka target 

pasar yang diambil oleh BMT Hasanah untuk akad pembiayaan adalah 
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pengusaha atau pedagang yang memiliki skala usaha kecil, menengah 

atau besar serta pegawai atau karyawan yang mempunyai penghasilan 

tetap. Sedangkan untuk akad penghimpunan dana (tabungan), BMT 

Hasanah juga menetapkan target khusus segmen mana yang menjadi 

target pasarnya, yaitu anak sekolah atau SD, santri, masyarakat umum 

dan para pegawai yang mempunyai penghasilan tetap dan lainnya. 

Dengan kata lain, untuk akad penghimpunan dana BMT Hasanah dapat 

melayani semua segmen pasar, yakni masyarakat umum semua lapisan, 

baik masyarakat bawah, menengah atau kalangan atas. 

Selain itu, BMT Hasanah juga memilih target pasar yaitu pasar 

Tamansari, pasar Grogol, pasar Sawoo, pasar Bungkal, pasar Bibis, pasar 

Wringinanom, pasar Bondrang, pasar Gandu, pasar Siman, pasar 

Gunungsari, pasar Siwalan, pasar Ngasinan dan pasar stasiun kota.BMT 

Hasanah juga tidak serta merta paten dengan aturan tersebut, jika ada 

calon anggota yang rumahnya jauh atau di luar wilayah target pasarnya, 

tapi pihak BMT sudah mengenal kepribadiannya maka dapat dilayani. 

3. Positioning  

BMT Hasanah mensosialisasikan dirinya sebagai mitra bisnis 

yang amanah dan maslahah, memposisikan dirinya sebagai lembaga 

keuangan mikro yang dapat memberikan solusi yang tepat terhadap 

pembangunan dan pengembangan ekonomi umat sesuai dengan sistem 

syariah. Selain itu, BMT Hasanah juga memposisikan produk pada posisi 

yang diinginkan oleh calon pengguna jasa, sehingga dapat menarik minat 



 

 

calon pengguna jasa untuk menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan.   

Adapun pelaksanaan bauran pemasaran (marketing mix) BMT 

Hasanah dalam bidang tamwil, sebagai berikut:
84

 

a. Strategi Produk (Product) 

Dalam bidang tamwil ada dua produk inti yang dimiliki 

BMT Hasanah, yakni produk simpanan dan produk pembiayaan, yang 

didasarkan pada prinsip syariah. Penerapan strategi pemasaran produk 

simpanan ataupun pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Hasanah 

adalah dengan menampilkan mutu dan kelebihan dari produk-produk 

tersebut. Sehingga dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan pasar 

sasaran. Mutu dari produk ini meliputi pemberian fasilitasdan 

kemudahan yang terdapat di dalam karakteristik produk, antara lain:  

1) Dapat dibuka oleh perorangan atau pribadi. 

2) Imbalan diberikan dalam bentuk bagi hasil bagi anggota penabung 

atau deposan.  

3) Tidak terbebani biaya administrasi. 

4) Simpanan dapat diambil sewaktu-waktu.  

5) Tersedia layanan home service and delivery. 

6) Dikelola sesuai dengan prinsip syariah. 

7) Pembiayaan akan disalurkan kepada usaha kecil dan atau mikro 

yang sehat, berdasarkan penilaian. 
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8) Portofolio pembiayaan terdiri dari 32% pola mudarabah, 44% pola 

murabahah dan 24% pola lainnya, seperti gadai, mudarabah 

musharakah dan lain-lain. 

9) Nominal penyaluran Rp. 100.000-Rp. 10.000.000. 

10) Jangka waktu pembiayaan antara 1 bulan, hingga maksimal 12 

bulan atau 1 tahun. 

11) Pola angsuran harian, pekanan dan bulanan. 

12) Bagi hasil dan atau margin pembiayaan setara antara 0, 5% sampai 

dengan 5% perbulan.  

b. Strategi Harga (Price)  

Dalam hal ini dibandingkan dengan lembaga keuangan 

mikro lainnya, BMT Hasanah memberikan bagi hasil yang kompetitif 

kepada pengguna jasa yang melakukan pembiayaan dan tidak 

menjanjikan bonus dan tidak ada biaya adminitrasi bulanan pada 

produk simpanan. Selain itu, penetapan strategi pemasaran produk-

produk yang diterapkan BMT Hasanah dari segi harga sebagai 

pengembalian modal adalah berupa sistem bagi hasil. BMT Hasanah 

juga dapat memberikan pembiayaan dalam jumlah maksimal 

Rp.10.000.000 dengan waktu angsuran yang cukup lama, yaitu 1 

tahun. 

c. Strategi Lokasi (Place) 

BMT Hasanah dalam menetapkan kantornya berlokasi di 3 

tempat, yaitu:  



 

 

1) Kantor BMT Hasanah Sambit, komplek pasar Tamansari, Desa 

Sambit, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. 

2) Kantor BMT Hasanah Jabung, komplek Hasnamart, Desa Jabung, 

Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. 

3) Kantor BMT Hasanah Darul Fikri, komplek ponpes Darul Fikri, 

Desa Bringin, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.  

d. Strategi Promosi (Promotion)  

Salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh BMT 

Hasanah dalam memasarkan produk jasa dalam bidang tamwil yaitu 

dilakukan dengan beberapa cara:
85

 

1) Periklanan (Advertising) 

BMT Hasanah tidak menerapkan iklan melalui media 

masa, karena akan membutuhkan banyak dana. Oleh karenanya, 

alat yang biasa digunakan BMT Hasanah dalam periklanan yaitu: 

memberikan brosur kepada para pedagang, masyarakat atau calon 

pengguna jasa. 

2) Penjualan pribadi (personal selling)  

Kegiatan personal sellingdilakukan untuk memberikan 

pengetahuan masyarakat dan meningkatkan jumlah nasabah BMT 

Hasanah. Pemasaran yang dilakukan oleh BMT Hasanah melalui 

kegiatan personal sellingantara lain: melakukan promosi dari 

mulut ke mulutmendatangi toko para pedagang di pasar atau di 
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toko-toko masyarakat pribadi untuk mempromosikan produk 

jasanya. Selain itu juga dengan mengadakan silaturrahmi ke 

berbagai tempat seperti sekolah, pondok pesantren, majelis 

taklimdan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non 

formal, seperti KUA, Kecamatan dan Kantor Desa dalam rangka 

memperkenalkan keberadaan BMT Hasanah serta produk-produk 

yang ditawarkannya. 

3) Promosi penjualan (Sales Promotion) 

Promosi yang digunakan BMT Hasanah untuk 

mendongrak atau meningkatkan penjualan dilakukan melalui 

beberapa hal, di antaranya yaitu: promo potongan harga pada 

waktu tertentu dan pemberian gift (hadiah) untuk sepuluh orang 

pertama pada pembiayaan dan lainnya. 

4) Publisitas (Publicity) 

Promosi yang dilakukan oleh BMT Hasanah dengan 

publisitas melalui kegiatan amal yang dilakukan yaitu santunan 

guru PG/TK, gerakan cinta masjid, kegiatan pada bulan ramadhan 

dan lainnya. 

Sedangkat pelaksanaan baitul maal dalam strategi pemilihan dan 

penetapan pasar sasaran yang meliputi:
86
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1. Segmentasi 

Segmentasi BMT Hasanah dipilih berdasarkan variabel 

geografis seperti wilayah Siman, Mlarak, Jetis, Sambit, Sawoo, bungkal 

dan kauman.Selain berdasarkan geografis pihak BMT Hasanah juga 

melakukan segmentasi berdasarkan demografis, segmentasi demografis 

ini memberikan gambaran bagi pemasaran kepada siapa produk jasa 

akandipasarkan dan ditawarkan. Penentuan segmen pasar dikelompokkan 

kepada masyarakat yang memiliki jenis pekerjaan pedagang atau 

wirausaha dari mulai skala besar, menengah dan kecil. 

2. Targeting  

Berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan, maka target 

pasar yang diambil oleh BMT Hasanah ZISWAF adalah pengusaha atau 

pedagang yang memiliki skala usaha kecil, menengah atau besar serta 

pegawai atau karyawan yang mempunyai penghasilan tetap. Dengan kata 

lain, untuk akad penghimpunan dana BMT Hasanah dapat melayani 

semua segmen pasar, yakni masyarakat umum semua lapisan, baik 

masyarakat bawah, menengah atau kalangan atas. 

Selain itu, BMT Hasanah juga memilih target pasar yaitu pasar 

Tamansari, pasar Grogol, pasar Sawoo, pasar Bungkal, pasar Bibis, pasar 

Wringinanom, pasar Bondrang, pasar Gandu, pasar Siman, pasar 

Gunungsari, pasar Siwalan, pasar Ngasinan dan pasar stasiun kota. 

 

 



 

 

3. Positioning 

BMT Hasanah juga memposisikan sebagai lembaga sosial 

yang memberikan layanan dan solusi terbaik dalam hal penghimpunan 

dana ZISWAF serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, 

pembinaan, pendampingandan pengembangan ekonomi umat secara 

amanah dan profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam 

kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro kecildan menengah 

serta mensinergikan kepedulian aghniya’ (orang mampu) dengan 

duafa(kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan. 

Adapun pelaksanaan bauran pemasaran (marketing mix) BMT 

Hasanah dalam bidang maal, sebagai berikut:
87

 

1. Startegi Produk (Product) 

Bidang maal BMT Hasanah memiliki produk inti yakni zakat, 

infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Penerapan strategi pemasaran 

ZISWAF yang dilakukan oleh BMT Hasanah adalah dengan menampilkan 

mutu produk tersebut. Sehingga dapat memenuhi keinginan atau 

kebutuhan pasar sasaran. Mutu dari produk ini meliputi pemberian 

fasilitasdan kemudahan yang terdapat di dalam karakteristik produk, 

antara lain:  

a. Dikelola oleh SDM yang amanah dan proesional. 

b. Tersedia layanan jemput dan atau transfer rekening bank. 

c. Administrasi dan pelaporan kegiatan kepada muzaki. 
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d. Hasil pengumpulan dana ZISWAF akan disalurkan kepada yang 

berhak dengan pola dana produktif, jadi mustahik akan dibina untuk 

menggunakan dana yang diterimanya untuk usaha produktif. Dengan 

kata lain BMT Hasanah tidak hanya sekedar menyalurkan dana 

ZISWAF yang telah dihimpunnya, namun juga memberikan 

pembinaan pendampingan dan pengembangan usaha. 

2. Startegi Harga (Price) 

Dalam hal ini, BMT Hasanah memberikan batasan minimal 

berinfak sebesar Rp.5.000 hal itu diperuntukkan khusus untuk kantor, 

anggota dan pengguna jasa BMT. Penetapan batas minimal berinfak 

sebesar Rp.5.000 itu dilakukan untuk mengantisipasi kepada anggota, 

kantor dan penngguna jasa BMT agar tidak terlalu membebani besarnya 

jumlah yang harus dikeluarkan dalam berinfak. Sedangkan untuk kencleng 

yang berada di oulet-outlet yang bekerja sama dengan BMT Hasanah tidak 

ada batasan dalam berinfak ataupun bersedekah. Jadi tergantung dari 

masyarakat atau pengguna jasa mau mendonasikan berapa jumlahnya. 

Sedangkan untuk zakat, batas minimal zakat yang diberikan adalah sesuai 

dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki.  

3.  Startegi Lokasi (Place) 

Dalam menetapkan lokasi pemasaran dalam bidang maal, BMT 

Hasanah memiliki lokasi kantor yang sama dengan bagian tamwil yaitu:  

a. Kantor BMT Hasanah Sambit, komplek pasar Tamansari, Desa 

Sambit, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. 



 

 

b. Kantor BMT Hasanah Jabung, komplek Hasnamart, Desa Jabung, 

Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. 

c. Kantor BMT Hasanah Darul Fikri, komplek ponpes Darul Fikri, Desa 

Bringin, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.  

4. Strategi Promosi (Promotion)  

Salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh BMT Hasanah 

dalam memasarkan produk jasa dalam bidang maal, yaitu dilakukan 

dengan beberapa cara:
88

 

a. Periklanan (Advertising) 

BMT Hasanah tidak menerapkan iklan melalui media masa. 

Oleh karenanya, alat yang biasa digunakan BMT Hasanah dalam 

periklanan yaitu:  

1) Memberikan brosur kepada para pedagang, masyarakat atau calon 

pengguna jasa. 

2) Memasang banner yang diletakkan di tempat-tempat strategis, 

seperti: oulet-oulet yang bekerjasama dengan BMT Hasanah dan 

saat kajian keagamaan yang dilaksanakan oleh baitul maal 

Hasanah di masjid al-Birr setiap seminggu dan sebulan sekali.  

b. Penjualan pribadi (personal selling)  

Kegiatan personal sellingdilakukan untuk memberikan 

pengetahuan masyarakat dan meningkatkan jumlah anggota BMT 

Hasanah. Pemasaran yang dilakukan oleh BMT Hasanah melalui 
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kegiatan personal sellingantara lain: melakukan promosi dari mulut ke 

mulutmendatangi toko para pedagang di pasar atau di toko-toko 

masyarakat pribadi untuk mempromosikan produk jasanya. Selain itu 

juga dengan mengadakan silaturahmi ke berbagai tempat seperti 

sekolah, pondok pesantren, majelis taklimdan lembaga-lembaga 

pendidikan baik formal maupun non formal, seperti KUA, Kecamatan 

dan Kantor Desa dalam rangka memperkenalkan keberadaan BMT 

Hasanah serta produk-produk yang ditawarkannya. 

c. Publisitas (Publicity) 

Promosi yang dilakukan oleh BMT Hasanah dengan 

publisitas melalui kegiatan amal yang dilakukan yaitu santunan guru 

PG/TK, gerakan cinta masjid, kegiatan pada bulan ramadan yang 

berupa pembagian 2200 takjil, gerakan 1000 paket sembako murah dan 

lainnya.  

B. Empat Elemen Pokok Bauran Pemasaran pada Produk ZISWAF BMT 

Hasanah Ponorogo 

Aktivitas pemasaran diperlukan baik oleh perusahaan yang baru 

diluncurkan maupun perusahaan yang telah berjalan.Pemasaran merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, 

pemasaran selalu memperoleh posisi penting dan dipandang sebagai ujung 

tombak suatu perusahaan. Tanpa pemasaran, perusahaan seperti kehilangan 

dorongan untuk bertahan dan bersaing yang selanjutnya membawa 

perusahaan ke titik kemunduran, bahkan kekalahan dalam 



 

 

persaingan.
89

Kegiatan pemasaran ini tidak hanya mencakup kegiatan menjual 

dan mempromosikan produk saja, tetapi juga terdapat unsur-unsur lain yang 

harus diperhatikan ketika merumuskan strategi pemasaran, seperti: 

perumusan jenis produk yang diinginkan konsumen, seberapa tinggi akan 

penetapan harga produk tersebut yang sesuai dengan kondisi konsumennya, 

bagaimana menyalurkan produk tersebut kepada masyarakat, bagaimana cara 

promosi untuk mengkomunikasikan produk tersebut dengan konsumennya 

serta bagaimana mengatasi kondisi persaingan yang dihadapi oleh perusahaan 

dan lain sebagainya.
90

 

Perumusan strategi pemasaran tersebut bertujuan untuk menarik 

dan meningkatkan jumlah anggota atau pengguna usahanya serta 

mempertahankan anggota yang sudah ada. Selain itu, dengan dilakukannya 

strategi pemasaran tersebut secara teratur dan baik dapat dipastikan penjualan 

suatu produk BMT Hasanah akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

tujuan perusahaan. Sehingga akan berdampak pada peningkatanjumlah 

anggota atau pengguna usaha BMT Hasanah. 

Menurut penulis, BMT Hasanah dalam menerapkan strategi 

pemasarannya cukup tepat, yakni perumusan strategi berdasarkan kebutuhan 

perusahaan dan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing dengan 

lembaga keuangan lain. Sehingga keberadaan BMT Hasanah patut 

diperhitungkan oleh masyarakat. Selain itu, perumusan strategi tersebut 
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mengacu dengan bauran pemasaran yang akan memberikan arah dalam 

melakukan kegiatan pemasarannya. 

1. Penerapan Segmentasi, Targeting dan PositioningBMT Hasanah  

a. Segmentasi 

Untuk mencapai hasil pemasaran yang optimal, pertama 

kali yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh suatu perusahaan 

adalah melakukan segmentasi pasar. Kegiatan memilah-milah atau 

lebih dikenal dengan nama membagi pasar menjadi beberapa bagian 

dikenal dengan nama segmentasi pasar. Segmentasi pasar akan 

memberikan kemudahan kepada lembaga keuangan untuk 

menentukan pasar sasaran atau konsumen yang akan dituju. 

Segmentasi pasar ini dapat dilakukan berdasarkan geografi, 

demografi, psikografi atau berdasarkan perilaku.
91

 

Pensegmentasian dalam bidang tamwil yang dilakukan oleh 

BMT Hasanah dengan hanya mensegmentasi berdasarkan geografis 

(wilayah), demografis (pekerjaan dan tingkat penghasilan) serta 

perilaku (tingkah laku) menurut penulis sudah tepat. Hal ini 

dilakukanagar produk akan mudah dipasarkan oleh tim marketing 

serta lebih terkontrol. Sehingga kegiatan pemasaran dapat berjalan 

lebih efektif dan efisien. Dengan melaksanakan segmentasi pasar ini, 

kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya 

BMT di bidang pemasaran dapat digunakan secara lebih efektif dan 
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efisien serta dapat mengalokasikannya kepada calon pengguna jasa 

potensial yang paling menguntungkan. Hal ini merupakan dasar untuk 

menentukan strategi pemasaran yang bagaimana yang akan dijalankan 

agar tujuan pemasaran dapat dicapai. 

Sedangkan pensegmentasian BMT Hasanah dalam bidang 

maal yang dilakukan berdasarkan letak geografis dan demografis 

merupakan strategi yang tepat. karena hanya dengan pensegmentasian 

dengan dua variabel tersebut justru memberikan implikasi yang cukup 

bagus bagi perkembangan baitul maal, yaitu banyaknya masyarakat 

yang percaya dengan mendonasikan uangnya lewat BMT Hasanah. 

Jumlah dana ZIS yang terkumpul pada akhir desember 2018 adalah 

Rp.98.906.463. Jika pensegmentasian dilakukan dengan banyak 

varabel justru akan menghambat jalannya pengumpulan dana 

ZISWAF pada angggota, masyarakat dan calon pengguna jasa BMT 

Hasanah.  Karena semakain banyak pertimbangan variabel yang 

dijadikan acuan tanpa memperhitungkan tenaga atau kondisi lembaga 

yang dimiliki, maka akan menimbulkan ketidakmasimalan dalam 

mencapai tujuan lembaga.  

b. Targeting 

Setelah dilakukan segmentasi pasar, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan targeting atau membidik target pasar 

yang telah dipilih perusahaan dalam analisa segmentasi pasar. 



 

 

Targeting merupakan kegiatan memilih dan menilai satu atau lebih 

segmen pasar yang akan dimasuki.
92

 

Untuk target pasar, BMT Hasanah telah menentukan siapa 

yang menjadi targetnya. Dalam hal ini, BMT Hasanah menggunakan 

pola spesialisasi terpilih (selective specialization) dalam menentukan 

target pemasarannya, yakni perusahaan memilih sejumlah segmen 

pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang 

dimiliki. 

Menurut penulis, penetapan target pasar untuk bidang 

tamwilyang dilakukan oleh BMT Hasanah cukup baik, yakni 

membatasi target pasar untuk produk pembiayaan dan 

simpanan,,sehingga kemungkinan adanya kredit macet yang timbul 

dari anggota atau pengguna jasa yang melakukan pembiayaan 

sangatkecil. Bentuk batasan target yang dilakukan oleh BMT 

Hasanah, yaitu dengan membatasi wilayah yang menjadi target 

pasarnya. Hal ini dilakukan mengingatterbatasnya sumber daya yang 

dimiliki BMT Hasanah, yang hanya memiliki 4 orang marketing. 

Dengan adanya pembatasan target pasar, hal itu mendatangkan 

keuntungan bagi BMT Hasanah, yaitu mendapatkan anggota atau 

pengguna jasa sebanyak mungkin, karena semakin banyak anggota 

suatu BMT.Maka, profit yang didapat semakin besar. Hal ini terbukti 

jumlah anggota yang dimiliki BMT Hasanah sekarang adalah 3.061 
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orang anggota. Walaupun demikian, BMT Hasanah tetap harus 

meluaskan pangsa pasarnya dengan tidak terlalu membatasi 

wilayahyang menjadi targetmarketnya. Hal ini dapat diatasi dengan 

menambah jumlah tenaga marketing BMT Hasanah. 

Dalam penetapan targeting dalam bidang maal, BMT 

Hasanah juga membatasi target pasar. Hal ini dilakukan dengan 

menyamakan target pasar dalam bidang tamwil dan maal yang 

menjadi sasarannya. Alasan menyamakan target pasar tersebut, yaitu 

untuk memaksimalkan SDM dalam bidang marketing yang sangat 

terbatas dan satu sisi dalam bidang maal belum mempunyai 

timmarketing. Sehingga untuk itu BMT Hasanah dalam 

mensosialisasiZISWAF ikut bergabung dan berbarengan dengan 

bidang tamwil. Meskipun dari satu sisi BMT Hasanah telah memiliki 

keterbatasan SDM dalam bidang marketing, akan tetapi dengan 

adanya sistem penggabungantarget pasar dan promosi tersebut 

memberikan perkembangan dalam bidang maal. Hal ini terbukti 

dengan jumlah dana ZISWAF yang dititipkan anggota kepada BMT 

Hasanah adalah Rp.98.906.463. 

c. Positioning  

Dalam rangka menciptakan kesan dan image tersendiri 

dalam pikiran konsumennya sesuai dengan yang diharapkan, BMT 

Hasanah mempromosikan dirinya sebagai mitra bisnis yang amanah 

dan maslahah, memposisikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang 



 

 

tugas pokoknya mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan 

kepada masyarakat. Sehingga BMT Hasanah merupakan solusi terbaik 

untuk memberikan berbagai fasilitas produk dan jasa kepada 

masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam proses yang 

cepat, praktis dan menentramkan serta jangka waktu tertentu yang 

fleksibel.  

Menurut penulis, untuk dapat mencapai posisi tersebut ada 

beberapa hal yang harus dilakukan BMT Hasanah, yaitu memberikan 

pelayanan kepada nasabah secara maksimal, memperkuat 

timmarketing, menjaga integritas, mengutamakan penghimpunan dana 

dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM dan 

menyelenggarakan operasional sesuai standar lembaga keuangan 

syariah yang sehat, dan terus melakukan promosi dan sosialisasi 

kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan  misi BMT Hasanah, 

yaitu solusi tepat pembangunan dan pengembangan ekonomi umat 

sesuai dengan sistem syariah. 

Dalam bidang maalBMT Hasanah juga memposisikan 

sebagai lembaga sosial yang memberikan layanan dan solusi terbaik 

dalam hal penghimpunan dana ZISWAF serta menyalurkannya dalam 

bentuk pembiayaan, pembinaan, pendampingandan pengembangan 

ekonomi umat secara amanah dan profesional dengan menerapkan 

prinsip-prinsip syarah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan 

pengusaha mikro kecildan menengah serta mensinergikan kepedulian 



 

 

aghniya’ (orang mampu) dengan duafa(kurang mampu) secara terpola 

dan berkesinambungan. 

Jadi menurut penulis, positioning dalam bidang maal yang 

dilakukan BMT Hasanah sudah bagus dan ini terlihat dengan adanya 

perkembangan dalam perolehan dan ZIS untuk tahun ini sebesar 

Rp.98.906.463. Akan tetapi untuk mencapai posisi tersebut perlu 

kiranya BMT Hasanah dalam bidang maal memiliki tim marketing 

sendiri serta memperluas pasar sasaran dalam mensosialisasikan 

ZISWAF.  

2. Pelaksanaan BauranPemasaranBMT Hasanah 

Bauran pemasaran atau marketing mixmerupakan seperangkat 

alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa 

yangditawarkan kepada pelanggan. Alat-alat tersebut dapat digunakan 

untuk menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk merancang 

program taktik jangka pendek yang akan menentukan tingkat keberhasilan 

pemasaran yang semuanya ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada 

pangsa pasar atau konsumen yang dipilih.
93

 

Selain melakukan segmentasi, targeting danpositioningdalam 

kegiatan pemasarannya, BMT Hasanah juga mengembangkan bauran 

pemasaran (marketing mix). Hal ini dilakukan untukmemudahkan 

perusahaan dalam mencapai target pasaryang telah dirumuskan. Dalam 
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menerapkanbauran pemasarannya,BMT Hasanah memiliki beberapa 

strategi antara lain: 

a. Strategi produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat  ditawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan 

atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan.
94

Penerapan strategi pemasaran produk simpanan ataupun 

pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Hasanah adalah dengan 

menampilkan mutu dan kelebihan dari produk-produk 

tersebut.Sehingga dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan pasar 

sasaran.Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, BMT Hasanah 

berusaha memberikan produk dan pelayanan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Sehingga dengan adanya produk yang ditawarkan BMT 

Hasanah kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Hal ini akan menarik 

masyarakat untuk bergabung dengan BMT Hasanah. Namun, BMT 

Hasanah masih harus mengembangkan produk-produk baru yang 

inovatif yang mampu meningkatkan daya saing dengan lembaga 

keuangan berskala besar serta lembaga keuangan mikro lainnya, 

mengingat Produk-produk yang dimiliki BMT Hasanah masih sama 

dengan produk-produk yang dimiliki lembaga keuangan syariah 

lainnya. 

                                                             
94

Ari Setyaningrum dkk, Prinsip-prinsip Pemasaran-Pengenalan Plus Tren, 71.   



 

 

Sedangkan startegi produk BMT Hasanah dalam bidang 

maal yang berupa ZISWAF adalah menampilkan mutu dan kelebihan 

dari fasilitas baitul maal Hasanah. Dengan begitu masyarakat akan 

tertarik untuk menggunakan produk maal yang ada di sini. Sehingga 

dengan begitu akan meningkatan kepercayaan anggota dan 

masyarakat kepada baitul maal Hasanah. Akan tetapi selain 

menampilkan mutu dan kelebihan dari fasilitas baitul maal, perlu 

kiranya BMT Hasanah melakukan inovasi atau terobosan-terobosan 

baru dalam meningkatkan pengguna jasa ZISWAF. Karena jika hanya 

berhenti dengan metode itu saja, maka daya tarik yang diberikan BMT 

kurang mempengaruhi masyarakat untuk mau menggunakan jasa 

ZISWAF. 

b. Strategi harga  

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam 

kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan 

mengingat harga merupakan penentu dari laku atau tidaknya suatu 

produk.  

Dalam strategi menetapkan harga perlu memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak 

langsung. Faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah harga 

bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, adanya peraturan 

pemerintah, dan faktor lainnya. Sedangkan faktor yang tidak langsung 

namun erat hubungannya dengan penetapan harga adalah harga 



 

 

produk sejenis yang dijual oleh para pesaing dan potongan (discount) 

untuk penyalur dan konsumen.
95

 

Menurut penulis dalam hal ini ada 2 dasar penetapan harga, 

yaitu: biaya dan persaingan. Biaya dalam hal ini adalah biaya yang 

telah dikeluarkan pihak BMT Hasanah untuk kelengkapan 

administrasi menjadi pertimbangan utama bagi BMT Hasanah dalam 

menentukan biaya-biaya administrasi. Biaya yang ditetapkan di bawah 

biaya produksinya tentu saja akan mendatangkan kerugian bagi 

BMTHasanah. Oleh karena itu, pada umumnya BMT menggunakan 

dasar penetapan biaya adalah di atas dasar biaya produksinya. 

Kemudian dasar penetapan harga selanjutnya adalah persaingan. 

Dalam hal ini BMT Hasanah menetapkan biaya menurut 

kebutuhannya dalam hal persaingannya dengan BMT atau lembaga 

keuanganlainnya yang sejenis.  

BMT Hasanah dalam memberlakukan harga pada produk 

dan jasanya memiliki nilai kompetitif. Dalam penerapannya terhadap 

produk simpanan apapun tidak memberlakukan biaya administrasi 

bulanan, sehingga nasabah tidak berkurang saldonya setiap 

bulannya.Selain itu, penetapan strategi pemasaran produk-produk 

yang diterapkanBMT Hasanah dari segi harga sebagai pengembalian 

modal adalah berupa sistem bagi hasil.Bagi hasil merupakan 

kebijakan yang diberikan oleh pihak BMT sesuai kesepakatan 
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bersama (antara BMT dan pengguna jasa). Pada BMT Hasanah, 

sistem bagi hasil tersebut perlu dikomunikasikan secara intensif guna 

menumbuhkan pemahaman yang mendalam mengenai sistem 

operasionalnya.Dengan demikian, keuntunganyang akan diperoleh 

nasabah selain rasa aman dan rasa was-was akan riba yang disebabkan 

oleh pemberian suku bunga nasabah juga akan mendapatkan 

keuntungan bagi hasil serta tabungan tidak akan terpotong. 

Baitul maal Hasanah menetapan harga infak sebesar 

Rp.5000 khusus kantor (setiap hari) dan anggota yang melakukan 

pembiayaan. Sedangkan untuk sedekah dilakukan seihlasnya anggota 

memberikan dan untuk zakat tergantung pada besarnya kadar zakat 

yag harus dikeluarkan muzaki. Penetapan harga tersebut menurut 

penulis sudah bagus dan sesuai dengan kantong anggota yang 

mayoritas adalah para pedagang kecil. Justru ketika tidak dipungut 

infak ketika melakukan pembiayaan, maka belum tentu akan 

mengelurkan infaknya. Dengan adanya penetapan tersebut, akan 

memberikan dampak positif bagi anggota untuk melatih menyisihkan 

uangnya guna untuk berbagi kepada sesamanya.  

c. Strategi lokasi  

Tempat, mencakup saluran distribusi yang merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan 

dengan menyampaikan produk kepada masyarakat atau konsumen. 

Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi 



 

 

para pelanggan potensialmeliputi keputusan lokasi fisik di mana 

sebuah perusahaan harus didirikan. Penentuan lokasi kantor beserta 

sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini 

disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada. 

Menurut penulis, lokasi BMT Hasanah juga memiliki 

relevansi terhadap kinerja, khususnya dalam bidang pemasaran. 

Meskipun promosi yang dilakukan oleh BMT Hasanah dengan 

menggunakan sistem jemput bola yang diterapkan dalam melayani 

para nasabahnya, hal ini tidak lantas menjadi indikator dari tidak 

berpengaruhnya lokasi BMT Hasanah. Lokasi kantor yang berada di 

pusat perekonomian memudahkan para karyawan BMT Hasanah 

untuk melakukan mobilitas jemput bola nasabah dan juga 

memudahkan nasabah dalam melakukan akses ke BMT Hasanah.  

Penyediaan perusahaan jasa haruslah mementingkan tempat 

saluran distribusi guna mengembangkan bisnis yang dijalankan, 

dengan tempat yang strategis nasabah dapat berinteraksi dengan 

mudah. BMTHasanah dalam meningkatkan kapabilitas distribusi 

produk dan layanan didukung oleh tempat atau letak kantor yang 

strategis, yaitu di jalan raya Sambit dan jalan raya Siman yang 

merupakan pusat kegiatan perekonomianmasyarakat. Banyak 

keunggulan dari tempat distribusinya yaitu: lokasinya yang berada di 

sekitar pasar yang merupakan pusat kegiatan perekonomian 

masyarakat, sarana yang mudah dijangkau oleh sarana transportasi 



 

 

umum, lokasi yang dapat dilihat dengan jelas, lingkungan yang baik 

untuk mengembangkan bisnis usaha. Dengan kelebihan dan 

keunggulan dari saluran distribusi atau tempat, masyarakat akan dapat 

mengetahui dan menjangkau dengan mudah keberadaan BMT 

Hasanah. Sehingga tidak menuntut kemungkinan masyarakat akan 

lebih mudah tertarik dan bergabung menjadi anggotanya. 

d. Strategi promosi  

Promosi merupakan bagian dari marketing mix. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan yang sama penting dengan ketiga kegiatan diatas, 

baik produk, harga, dan distribusi. Oleh karena itu, promosi 

merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan 

mempertahankan nasabahnya.
96

promosi atau komunikasi pemasaran 

terdiri atas empat sarana ataualat yang penting yakni: periklanan 

(advertising), publisitas (publicity), promosi penjualan (sales 

promotion) dan penjualan pribadi (personal selling). Dalam 

menghadapi persaingan, BMT Hasanah juga melakukan promosi. 

Sarana promosi yang digunakan oleh BMT Hasanah dalam 

memasarkan produk-produknya, meliputi: iklan, publisitas dan 

promosi penjualan dan penjualan pribadi.
97

 

1) Periklanan  

Iklan adalah setiap bentuk penyajian dan promosi 

bukan pribadi akan gagasan, barang atau jasayang dibayar oleh 
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sebuah sponsor tertentu.
98

Dalam kegiatan pemasarannya, BMT 

Hasanah masih kurang begitu memaksimalkan kegiatan promosi 

dalam bentuk periklanan sebagai suatu cara yang paling efektif 

dan diminati oleh masyarakat umum. 

Hal ini dikarenakan BMT Hasanah tidak memberikan 

porsi yang lebih besar karena akan menimbulkan 

pemborosan.Promosi melalui iklan sangat difokuskan pada media 

yang merupakan media pasar sasarannya. Media periklanan yang 

digunakan oleh BMT Hasanah dalam memasarkan produk-

produknya berupa brosur.BMT Hasanah hanya menggunakan 

banner yang dipasang di tempat-tempat yang banyak dikunjungi 

masyarakat umum seperti outlet-outlet yang bekerjasama dan 

majlis taklim. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran 

terhadap kegiatan pemasaran. Oleh karenanya penempatan banner 

hanya dipasang di tempat-tempat strategis.Sedangkan untuk 

brosur, diberikan kepada para pedagang atau waktu silaturahmi ke 

berbagai instansi. 

Dengan adanya brosur tersebut, para anggota atau calon 

pengguna jasa dapat mengenal dan mengetahui produk yang 

dipilihnya berdasarkan informasi yang didapatkan dari brosur 

tersebut. Peranan brosur untuk mempromosikan produk dan jasa 

BMT Hasanah terlihat cukupefisien, karena keberadaan brosur 
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dalam strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT Hasanah 

cukup berperan bagi peningkatan pendapatan. 

2) Publisitas (Publicity) 

Publisitas merupakan sarana promosi yang digunakan 

BMT untuk menarik nasabah melalui kegiatan seperti pameran, 

bakti sosial, seminar, perlombaan dan lainnya.
99

 Kegiatan 

publisitas yang dilakukan oleh BMT Hasanah adalah dengan 

melalui kegiatan amal yaitu santunan guru PG/TK, GCM, 

penyediaan alat kebersihan masjid dan kegiatan-kegiatan pada 

waktu tertentu. Tujuan ini memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat, juga mengedepankan sosial masyarakat.  

Dengan adanya publisitas tersebut, menurut 

penuliskegiatan amal tersebut harus tetap ada dan bahkan 

ditingkatkan lagi. Sehingga masyarakat akan semakin percaya 

bahwa kegiatan BMT Hasanah tidak hanya mencari profit 

orientedsaja, tetapi juga juga memperhatikan kemaslahatan umat.  

3) Penjualan pribadi (personal selling). 

Proses personal sellingyang dilakukansecara door to 

dooratau kunjungan ke toko-toko atau pasar di mana pedagang 

berjualan. Modelpersonal sellingtersebut memiliki kelebihan yang 

paling mendasar yakni pada dataran jalinan hubungan antara 
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anggota dengan BMT.
100

Personal selling dapat menyebabkan 

timbulnya hubungan yang khusus antara agen dengan konsumen, 

tidak lagi hanya berorientasi pada hubungan ekonomi semata 

namun juga dapat berubah menjadi hubungan khusus seperti 

persahabatan atau kekeluargaan. Sehingga tingkat kepercayaan 

dan loyalitas anggota tinggi.  

4) Promosi penjualan (sales promotion) 

Promosi yang digunakan BMT Hasanah untuk 

mendongrak atau meningkatkan penjualan dilakukan melalui 

beberapa hal, di antaranya yaitu: promo potongan harga pada 

waktu tertentu dan pemberian gift (hadiah) untuk sepuluh orang 

pertama pada pembiayaan murabahah.  

Dari jalinan hubungan khusus tersebut, menurut penulis 

akan berpeluang memunculkan efek-efek yang dapat 

menguntungkan BMT Hasanah. Secara tidak langsung, hubungan 

khusus tersebut dapat dijadikan indikator tingkat kepercayaan dan 

kepuasan anggota terhadap produk maupun pelayanan yang 

diberikan terkaitdenganproduk tersebut. Tingkat kepercayaan 

tersebut akan dapat memberikan efek berkelanjutan yang 

baikterhadap perkembangan anggota. Maksud dari efek 

berkelanjutan adalah konsumen akan dapat berfungsi sebagai agen 

terusan atau gethuk tular yang juga bisa jadi akan menawarkan 
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produk yang telah dibelinya kepada teman-teman atau orang lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa aspek 

promosi memiliki relevansi dominan dalam upaya meningkatkan 

jumlah nasabahBMT Hasanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

SISTEM SOSIALISASI PEMASARAN PRODUK ZISWAF  

PADA BMT HASANAH PONOROGO 

Pada bab lima ini akan mendeskripsikan sistem sosialisasi pemasaran 

produk ZISWAF pada BMT Hasanah, sistem sosialisasi pemasaran tersebut 

sangat berhubungan dengan sistem penggabungan sosialisasi pemasaran pada 

baitul tamwil dan faktor yang melatar belakangi pelaksanaannya.  

A. Sosialisasi Pemasaran Pada Baitul Tamwil BMT Hasanah Ponorogo 

Pemasaran produk pada BMT Hasanah Ponorogo biasanya 

dilakukan oleh timmarketing. Pada saat ini jumlah anggota timmarketing 

BMT Hasanah terdiri dari 4 orang. BMT Hasanah Ponorogo selain memiliki 

produk dalam bidang profit (tamwil) juga memiliki produk dalam bidang 

sosial (maal). Dalam bidang maal keberadaan poduknya tidak akan banyak 

dikenal atau diketahui oleh masyarakat jika tidak pernah disosialisasikan.. 

BMT Hasanah dalam memperkenalkan produk dalam bidang maalnya, 

biasanya dilakukan oleh timmarketing dari bidang tamwil.  

Jadi ketika timmarketing dari BMT Hasanah ini terjun ke lapangan 

guna untuk mempromosikan produk dalam bidang tamwil, maka tim 

marketing itu juga ikut mensosialisasikan produk BMT Hasanah dalam 

bidang maal. Dengan seiring pergerakan pemasaran dalam bidang tamwil, 

maka bergerakan sosialisasi dalam bidang maal juga dilakukan. Sehingga 

timmarketing BMT Hasanah dalam mempromosikan atau memasarkan 



 

 

produk dalam bidang tamwil selalu membawa produk maal guna untuk 

diperkenalkan kepada masyarakat melalui sosialisasi.
101

 

Produk BMT Hasanah dalam bidang maal terdiri dari produk: 

zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Di mana produk ZISWAF ini 

memiliki layanan penghimpunan dana ZISWAF. Jenis layanan yang 

diberikan yaitu meliputi: layanan jemput dana atau transfer rekening bank dan 

adanya administrasi dan pelaporan kegiata kepada para muzaki. Oleh karena 

itu dengan adanya produk ZISWAF tersebut BMT Hasanah dapat 

memfasilitasi masyarakat guna untuk mendonasikan uangnya. Keberadaan 

produk ZISWAF tersebut tidak akan sampai ke masyarakat apabila tidak ada 

yang mensosialisasikannya. Sehingga guna untuk memperkenalkan produk 

dalam bidang maal yang berupa ZISWAF tersebut, maka tim marketing 

(tamwil) BMT Hasanah selalu menggabungkan atau membawa produk 

ZISWAF untuk disosialisasikan kepada masyarakat ketika tim 

marketingtamwil mempromosikan produk dalam bidang tamwilnya.
102

 

Beberapa strategi BMT Hasanah dalam mensosialisasikan 

produk ZISWAF yaitu:
103

 

1. Periklanan  

Alat yang digunakan BMT Hasanah dalam periklanan biasanya 

meliputi: 
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a. Memberikan brosur kepada masyarakat atau calon anggota, baik di 

pasar-pasar maupun di kajian keagamaan maupun di kegiatan yang 

diadakan oleh baitul maal Hasanah.  

b. Memasang banner yang diletakkan di tempat-tempat strategis, seperti 

outlet-outlet yang bekerja sama dengan BMT Hasanah Surya Mart, 

Hasna Mart, MM, mebel dan saat kajian keagamaan di masjid al-Birr 

Tamansari, Sambit. 

Dalam penyebaran brosur dan memasang banner guna untuk 

memperkenalkan keberadaan BMT Hasanah dan produknya secara 

umum baik tamwil ataupun maal, maka biasanya brosur dibuat dengan 

menjadi satu dengan brosur produk tamwil. Akan tetapi apabila ada suatu 

kegiatan khusus, maka brosur dari maal juga dibuat sendiri tanpa 

bergabung menjadi satu dengan brosur tamwil. Seperti contohnya dalam 

kegiatan 1000 paket sembako murah yang dilaksanakan dalam bulan 

ramadan.   

2. Penjualan pribadi (personal selling)  

Pengetahuan masyarakat tentang produk ZISWAF dapat 

dilakukan dengan menggunakan strategi penjualan pribadi. Pemasaran 

yang dilakukan oleh BMT Hasanah melalui kegiatan personal selling 

antara lain: melakukan promosi dari mulut ke mulut mendatangi toko 

para pedagang di pasar untuk mempromosikan produk ZISWAF. 

Sosialisasi dari mulut ke mulut tersebut dilakukan dengan membawa 

brosur yang telah ada. Dan juga memperkenalkan kencleng yang berupa 



 

 

kaleng (sejenis kotak amal) sebagai wadah untuk menerima infak dan 

sedekah masyarakat. Biasanya kencleng ini diletakkan di outlet-outlet 

yang bekerja sama dengan BMT Hasanah, seperti surya mart, hasna 

mart, mebel ataupun outlet lain yang meminta untuk disediakan 

kencleng. Kencleng ini biasanya akan diambil atau disetor ke kantor 

BMT Hasanah setiap sebulan sekali guna untuk dibuka dan dibukukan.  

Selain itu, guna untuk legalitas pemungutan dana ZISWAF 

berupa kencleng ataupun zakat BMT Hasanah juga melakukan kerjasama 

dengan LAZISMU. Dengan mengandeng LAZISMU diharapkan 

keberadaan dari maal ZISWAF semakin kuat. Sehingga kencleng yang 

diputar ke masyarakat bernama KL BMT Hasanah.  

Di BMT Hasanah infak dan sedekah tidak hanya dilakukan 

oleh masyarakat non luar atau non anggota tetapi para pengguna jasa 

BMT Hasanah (anggota) inilah yang lebih digerakkan. Para pengguna 

jasa BMT yang melakukan pembiayaan biasanya dipungut infak sebesar 

Rp. 5000, sedangkan untuk kantor sendiri BMT Hasanah juga melakukan 

infak Rp. 5000 setiap harinya.  

3. Publisitas  

Promosi yang dilakukan oleh BMT Hasanah dengan publisitas 

di BMT Hasanah tidak berbeda dengan publisitas di tamwil yaitu melalui 

kegiatan amal yang dilakukan yaitu santunan bulanan, GCM setiap 

jumat, pengajian sebulan sekali di masjid al-Birr dan melalui program 

kegiatan seperti 1000 paket sembako murah, santunan guru PG/TK, bagi 



 

 

takjil dan lainnya. Guna untuk keperluan itu, maka BMT Hasanah telah 

bekerjasama dengan Surya Mart dan Hasna Mart.  

Berdasarkan wawancara dengan pengurus dan pengelola BMT 

Hasanah, dalam penggabungan sosialisasi pemasaran produk ZISWAF pada 

baitul tamwil Hasanah ini dilakukan karena adanya beberapa faktor yang 

melar belakanginya. Faktor-faktor tersebut, di antaranya yaitu:
104

 

1. Kurangya tenaga kerja marketing. 

2. Minimnya dana untuk perekrutan dan penggajian tenaga kerja marketing 

baru.  

3. Sulit memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan pihak lain. 

4. Manajemen maal yang belum sempurna karena struktur pengelolanya 

masih terdiri dari manajer dan bagian keuangan. Jobdist untuk marketing 

bagian maal tidak ada sehingga harus bergabung ke marketing dibidang 

tamwil. 

5. Fokus penetapan sasaranya masih ke pengguna produk atau jasa BMT 

Hasanah belum ke masyarakat luas.  

6. Kurangnya pelatihan karyawan khususnya marketing, baik dari skill 

komunikasi ataupun dari pengetahuan tentang akad-akad syariah.  

7. Promosi melalui media cetak dan elektronik belum aktif.  
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B. Sistem Penggabungan Sosialisasi Pemasaran pada Baitul Tamwil BMT 

Hasanah Ponorogo 

Agar produk tersebut laku dijual ke masyarakat, maka masyarakat 

perlu mengetahui kehadiran produk tersebut, berikut manfaat, harga, di mana 

dapat diperoleh dan kelebihan produk tersebut dibanding produk di tempat 

lain. Cara memberitahukan kepada masyarakat adalah melalui sarana 

promosi. Artinya, keputusan terkahir harus mempromosikan produk tersebut 

seluas mungkin ke calon pengguna produk atau jasa tersebut.
105

 

Tanpa promosi jangan diharapkan masyarakat dapat mengenal. 

Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk 

menarik dan mempertahankan anggotanya. Salah satu tujuan promosi adalah 

menginformasikan produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon 

pengguna produk atau jasa yang baru. Kemudian promosi juga berfungsi 

mengingatkan anggota akan produk, promoi juga ikut mempengaruhi anggota 

untuk membeli dan akhirnya promosi juga mmeningkatkan citra lemabaga di 

mata para anggotanya.
106

 

Dalam mempromosikan produk atau jasa, BMT Hasanah telah 

melakukan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung. Masing-

masing sarana promosi yang digunakan juga memiliki tujuan sendiri-sendiri. 

Untuk menginformasikan tentang keberadaan produk dapat dilakukan melalui 

iklan. Untuk mempegaruhi anggota atau calon pengguna jasa dilakukan 

melalui penjualan pribadidan promosi penjualan. Serta untuk memberikan 
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citra BMT dapat dilakukan melalui publisitas.
107

 BMT Hasanah dalam 

memasarkan produk dalam bidang tamwil telah mengguna beberapa strategi 

di antaranya yaitu: periklanan, personal selling, sales promotion dan 

publisitas.  

Menurut penulis, penggunaan keempat alat promosi yang dilakukan 

oleh BMT Hasanah sudah cukup bangus. Karena dengan menggunakan alat 

promosi tesebut nampak bahwa anggota atau pengguna jasa BMT Hasanah 

telah mengalami kenaikan. Jumlah anggota BMT Hasanah dalam akhir 

Desember 2018 totalnya mencapai 3.061 orang.
108

 Dan ini secara tidak 

langsung juga akan mempengaruhi terhadap profit BMT Hasanah. Dengan 

adanya kenaikan profit pada bidang tamwil ini, seharusnya inovasi dalam 

penggunaan alat promosi tidak hanya berhenti dengan keempat hal tersebut, 

jangkauan alat promosi bisa ditambah dengan mengandeng periklanan dalam 

media sosial karena di jaman sekarang perkembangan teknologi sangat 

mempengaruhi kehidupan manusia. Sehingga dengan adanya tambahan 

penggunaan alat promosi bisa menambah calon anggota atau pengguna jasa di 

BMT Hasanah.  

Selain memiliki produk dalam bidang tamwil, BMT Hasanah juga 

memiliki produk dalam bidang maal. Keberadaan kedua produk tersebut 

terlihat berjalan dengan seimbang (balance), di mana kedua produk tersebut 

sama-sama masih produktif digunakan oleh masyarakat. BMT Hasanah 

dalam memasarkan atau memperkenalkan produk dalam bidang maal yang 
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berupa ZISWAF selalu dilakukan secara bergandengan atau bersamaan 

dengan produk tamwil. Hal ini dilakukan oleh timmarketing BMT Hasanah 

dalam rangka mensosialisasikan ZISWAF.  

Menurut penulis, penggabungan sistem sosialisasi pemasaran 

produk ZISWAF tersebut merupakan cara yang efektif dalam rangka menarik 

anggota BMT. Dengan keterbatasan yang dimiliki, BMT Hasanah masih tetap 

bisa menjalankan kedua produknya, yaitu maal dan tamwil. Karena ada 

beberapa BMT di Ponorogo ini yang tidak memiliki produk dalam bidang 

maal, jadi mereka hanya fokus dalam bidang tamwil saja. Memang ada juga 

memiliki produk dalam bidang maal, tetapi mereka juga tidak mengelola 

sendiri keberadaan dana yang mereka himpun. Sehingga BMT Hasanah ini 

merupakan BMT yang sudah bagus, di mana ia berusaha memfokuskan untuk 

tetap beroperasi dengan menggunakan kedua bidang maal dan tamwil. Dan 

berusaha untuk tetap mengembangkan diri, sehingga keterbatasan yang 

dimiliki bukan penghalang bagi BMT Hasanah untuk mencapai tujuannya.  

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi penggabungan 

sistem sosialisasi pemasaran ZISWAF pada baitul tamwil Hasanah Ponorogo. 

Namun menurut penulis, faktor utama yang melatar belakangi penggabungan 

tersebut, yaitu berada pada minimnya jumlah tenaga kerja marketing serta 

dana yang dimiliki BMT Hasanah guna untuk melakukan perekrutan dan 

penggajian tenaga kerja baru. Sehingga hal ini menyebabkan manajemen 

baitul maal pada BMT Hasanah belum sempurna karena struktur pengelola 

masih terdiri dari manajer dan bagian keuangan. Jobdist untuk marketing 



 

 

bagian maal tidak ada, sehingga harus bergabung ke marketing dibidang 

tamwil. Alasan tersebut memang masih bisa diatasi dengan melakukan 

pemaksimalan dalam mengelola timmarketing. Dan hal ini sudah pernah 

dilakukan oleh BMT Hasanah, dengan melakukan pembagian terhadap 4 

orang timmarketing BMT Hasanah. Pembagian tersebut dilakukan dengan 2 

orang marketing untuk terjun dibagian maal dan 2 orang marketing untuk 

terjun di bagian tamwil. Dan strategi ini hanya mampu berjalan dalam kurun 

waktu yang tidak lama. Dan dirasakan kurang efektif, maka BMT Hasanah 

kemudian melakukan alternatif lain dengan melakukan penggabungan 

sosialisai pemasaran atas prroduk ZISWAF pada marketing tamwil BMT 

Hasanah.  

Dengan adanya sistem penggabungan sosialisasi pemasaran produk 

ZISWAF pada bagian tamwil tersebut kemudian melahirkan hambatan atau 

kendala lain yang harus diatasi oleh BMT Hasanah. Kendala atau hambatan 

tersebut di antaranya yaitu fokus penetapan sasaran masih dalam lingkup 

kecil dan belum bisa menjangkau masyarakat secara luas dan kurangnya 

pelatihan karyawan khususnya marketing, sehingga kompetensi dari 

karyawan dari segi kualitas kurang memadai. Apalagi 3 di antara 

timmarketing tersebut adalah lulusan SMA yang notabene belum memahami 

atau pengetahuan terhadap akad-akad syariah masih terbatas.  

Sistem penggabungan sosialisai pemasaran tersebut tidak 

sepenuhnya membawa dampak negatif, tetapi juga membawa dampak positif 

bagi lembaga. Di antara dampak positif tersebut yaitu perkembangan BMT 



 

 

Hasanah semakin terlihat dengan diraihnya gelar sebagai BMT termuda yang 

kegiatan operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan hal merupakan 

suatu penghargaan yang bagus karena dengan umurnya yang masih muda (8 

tahun) tersebut, BMT Hasanah mampu menciptakan BMT yang secara 

operasional sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan itu dilakukan bukan 

semata-mata hanya fokus untuk memperoleh profit yang besar, justru di sini 

BMT Hasanah membuktikan bahwa kegiatan operasional secara syariah 

itulah yang lebih utama ketimbang profit banyak tetapi mengesampingkan 

nilai-nilai syariah. Dengan adanya hal tersebut pantas kiranya, jika 

keberadaan BMT Hasanah patut diperhitungan dalam lembaga keuangan 

mikro syariah. 

Karena keinginan atau pandangan untuk memiliki struktur 

manajemen secara utuh atau lengkap juga dimiliki oleh BMT Hasanah. Akan 

tetapi karena faktor utama dalam hal minimnya SDM dan sumber dana yang 

dimiliki, maka keinginan atau pandangan tersebut untuk sementara belum 

mampu untuk direalisasikan.
109

 Meskipun begitu, menurut penulis semangat 

BMT Hasanah untuk tetap tumbuh dan berkembang menjadi lembaga 

keuangan mikro yang sukses terus dilakukan. Hal ini terbukti lewat kegiatan 

operasional BMT dalam memasarkan produknya dan hal itu telah 

memperoleh respon dari anggota dan pengguna jasa BMT.  
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BAB VI 

IMPLIKASI BAURAN SOSIALISASI PEMASARAN  

TERHADAP MANANAJEMEN DANA ZISWAF  

BMT HASANAH PONOROGO  

Pada bab empat telah dijelaskan pelaksanaan bauran pemasaran aspek 

baitul maal pada produk ZISWAF pada BMT Hasanah, pelaksaan bauran 

pemasaran tersebut sangat memberikan implikasi terhadap manajemen dana 

ZISWAF.  

A. Bauran Sosialisasi Pemasaran Produk ZISWAF Pada BMT Hasanah 

Ponorogo 

BMT Hasanah dalam pelaksanaan bauran sosialisasi pemasaran 

dilakukan dalam berbagai bidang, di antara pelaksanaannya adalah:
110

 

1. Bidang organisasi dan administrasi 

a. Kepengurusan  

Dalam bidang kepengurusan ini nampak secara kontinu 

dilaksanakan rapat pengurus dan pengawas guna untuk mengontrol 

kegiatan operasional BMT Hasanah. Serta adanya rapat evaluasi dari 

pengelola BMT tentang progres dan kendala dalam operasional 

kegiatan BMT.  
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b. Karyawan 

Agar setiap pencapaian dan kendala dalam kegiatan 

opersional BMT dapat diketahui, maka biasanya BMT Hasanah selalu 

melakukan evaluasi dan pembinaan mingguan pengelola, marketing 

dan admin. Selain itu, untuk peningkatan iman dan takwa dari 

karyawan diadakannya kajian yang dilaksanakan setiap seminggu 

sekali, pada hari sabtu malam bertempat di masjid al-Birr Tamansari, 

Sambit. 

c. Hubungan kerjasama dengan instansi lain 

Peningkatan pengetahuan dan perkembangan BMT di luar 

lembaga sendiri dapat diketahui melalui kerjasama antar BMT. Serta 

untuk meningkatkan jumlah anggota atau pengguna jasa, BMT 

Hasanah telah melakukan kerjasama ke instansi pendidikan dan 

lainnya, seperti kampus, sekolah dan pesantren. 

2. Bidang keuangan  

Meskipun sebagian masyarakat Islam terutama orang awam 

tidak begitu mengerti mengenai untung-rugi dan hal-hal yang berhubungan 

tentang dunia perbisnisan BMT ini, pemilihan BMT dirasa lebih aman 

dunia akhirat, karena penggunaan bank umum ditakutkan memiliki hukum 

riba yang tidak diridhoi di agama Islam. Dan ini selalu disampaikan oleh 

BMT Hasanah terhadap anggota masyarakat terkait penggelolaan dana 

yang dilakukan BMT Hasanah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan 

menghindari riba.  



 

 

Selain itu pelatihan-pelatihan dalam pembuatan arsip keuangan 

juga tak kalah ditekankan dan dilakukan oleh BMT Hasanah. Hal ini 

terbukti dengan BMT Hasanah telah medelegasikan bagian keuangan 

untuk mengikuti studi banding, whorkshop atau seminar terkait laporan 

keuangan.  

3.  Bidang pengembangan sumber daya insani 

Peningkatan sumber daya manusia pada BMT Hasanah 

memiliki tujuan untuk meningkatkan etos kerja, kemampuan, 

profesionalitas dan kinerja karyawan. Pelaksanaan peningkatan sumber 

daya manusia pada BMT Hasanah bagi karyawan dilaksanakan dengan 

pelatihan, seminar atau workshop yang diadakan oleh lembaga BMT 

Hasanah ataupun BMT di lembaga lain serta dinas perkoperasian setiap 

sebulan atau tiga bulan sekali. 

4. Bidang usaha 

Dengan melakukan inovasi terhadap produk-produk 

pembiayaan dan simpanan, peningkatan pelayanan atau fasilitas dalam 

pembiayaan serta kegiatan promosi kepada sasaran yang tepat juga 

dilakukan oleh BMT Hasanah dalam rangka meningkatkan jumlah anggota 

atau pengguna jasa.  

5. Bidang maal  

Dalam bidang maal, BMT Hasanah juga melakukan pelatihan 

terhadap pemahaman tentang manajemen ZISWAF, perhitungan zakat dan 



 

 

juga melakukan inovasi-inovasi terhadap alat sosialisasi pada produk 

ZISWAF.  

B. Dampak Bauran Sosialisasi Pemasaran Terhadap Manajemen Dana 

ZISWAF BMT Hasanah Ponorogo   

Dengan adanya penerapan sistem penggabungan sosialisasi 

pemasaran atas ZISWAF pada baitul tamwil BMT Hasanah telah melahirkan 

implikasi positif di berbagai bidang BMT. Di antara dampak positif dari 

adanya penggabungan tersebut adalah: 

1. Bidang organisasi dan administrasi 

a. Kepengurusan  

Dalam bidang ini nampak secara kontinu dilaksanakan 

rapat pengurus dan pengawas guna untuk mengontrol kegiatan 

operasional BMT Hasanah. Sehingga dengan adanya rapat tersebut 

berdampak pada terkoordinirnya tugas pokok dan fungsi pengurus. 

Serta terdapat kebijakan dan pengendalian terhadap kegiatan 

operasional, lewat evaluasi kinerja pengelola BMT Hasanah.  

b. Karyawan  

Dengan adanya evaluasi dan pembinaan mingguan 

pengelola, marketing dan admin berimplikasi pada peningkatan 

koordinasi admin dan timmarketing. Selain itu adanya kajian yang 

dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari sabtu malam 

bertempat di masjid al-Birr Tamansari, Sambit memberikan 

peningkatan pada iman dan takwa karyawan.   



 

 

c. Hubungan kerjasama dengan instansi lain 

Dengan adanya penerimaan mahasiswa PPL pada BMT 

Hasanah dari berbagai kampus yang ada di Ponorogo, yaitu UNIDA, 

IAIN dan UNMUH, secara tidak langsung telah mengeratkan 

kerjasama di antara instansi dan BMT Hasanah. 

Serta dengan melakukan studi banding ke berbagai BMT 

yang ada di jawa timur telah memberikan contoh pada BMT Hasanah 

untuk terus bergerak maju serta kerjasama di antara BMT dapat 

terlaksana.  

2. Bidang pengembangan sumber daya insani 

BMT Hasanah memiliki 11 karyawan yang terdiri dari 1 

manajer bidang tamwil, 4 orang teller, pembukuan, 1 manajer bidang 

maal dan 4 orang marketing. Pada umumnya latar belakang pendidikan 3 

orang karyawan bagian marketing dan 1 teller adalah lulusan SMA 

dengan rata-rata lama bekerja selama minimal 1 tahun sampai 6 tahun.  

Peningkatan sumber daya manusia pada BMT Hasanah 

memiliki tujuan untuk meningkatkan etos kerja, kemampuan, 

profesionalitas dan kinerja karyawan. Pelaksanaan peningkatan sumber 

daya manusia pada BMT Hasanah bagi karyawan dilaksanakan dengan 

pelatihan yang diadakan oleh lembaga BMT Hasanah ataupun BMT di 

lembaga lain serta dinas perkoperasian setiap sebulan atau tiga bulan 

sekali. Peningkatan sumber daya manusia merupakan langkah yang 

paling tepat bagi lembaga dalam upaya peningkatkan kinerja karyawan. 



 

 

Peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan BMT Hasanah dapat 

dilaksanakan dengan baik, dengan terbukti profesionalitas karyawan 

BMT Hasanah yang berdampak pada peningkatan jumlah anggota atau 

pengguna jasa. 

3. Bidang keuangan  

Masyarakat mulai tertarik dengan lembaga keuangan syariah 

khususnya BMT ini karena masyarakat yakin bahwa suatu lembaga yang 

operasionalnya berbasis syar’i pasti akan lebih mendatangkan keamanan 

dan kenyamanan. Ditambah lagi tidak adanya unsur bunga pada 

transaksinya. Perhitungannya dengan cara bagi hasil dan landasan 

hukumnya yang berdasarkan kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasul 

sebagaimana hukum Islam. Walaupun untuk sebagian masyarakat Islam 

tidak begitu mengerti mengenai untung rugi dan hal-hal yang 

berhubungan tentang dunia perbisnisan BMT ini, pemilihan BMT dirasa 

lebih aman dunia akhirat, karena penggunaan bank umum ditakutkan 

memiliki hukum riba yang tidak diridhoi di agama Islam. Dan ini selalu 

disampaikan oleh BMT Hasanah terhadap anggota masyarakat terkait 

penggelolaan dana yang dilakukan BMT Hasanah sesuai dengan nilai-

nilai Islam dan menghindari riba. Jumlah danatamwil yang dimiliki BMT 

Hasanah semakin meningkat, hal ini terbukti dengan banyaknya anggota 

pengguna jasa BMT.  

Selain itu pelatihan-pelatihan dalam pembuatan terkait arsip 

keuangan juga tak kalah ditekankan dan dilakukan oleh BMT Hasanah. 



 

 

Hal ini terbukti dengan BMT Hasanah telah medelegasikan bagian 

keuangan untuk mengikuti studi banding, workshop atau seminar terkait 

laporan keuangan.  

Dengan adanya kepercayaan masyarakat pada BMT Hasanah 

melalui penerimaan simpanan dan pembiayaan, maka akan memberikan 

dampak positi bagi BMT, yiatu: 

a. Melaksanakan pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan 

Standar Akuntansi. 

b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan baik bersifat 

modal usaha, konsumtif ataupun jasa. 

c. Menyusun laporan keuangan setiap akhir bulan. 

d. Pengarsipan laporan keuangan. 

4. Bidang usaha 

Dengan melakukan inovasi terhadap produk-produk 

pembiayaan dan simpanan, peningkatan pelayanan atau fasilitas dalam 

pembiayaan serta kegiatan promosi kepada sasaran yang tepat juga 

dilakukan oleh BMT Hasanah dalam rangka meningkatkan jumlah 

anggota atau pengguna jasa.   

Dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BMT 

Hasanah telah mempengaruhi jumlah penerimaan simpanan dana pihak 

ketiga dan tabungan berjangka yang berimplikasi pada: 



 

 

a. Pemberian pembiayaan kepada anggota dan masyarakat baik berupa 

pembiayaan modal usaha, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan 

jasa. 

b. Peningkatan jumlah penyaluran dana pembiayaan kepada anggota 

atau pengguna jasa dan mayarakat.  

Dalam usaha simpanan BMT Hasah juga memperoleh 

kepercayaan dari anggota, sehingga memperoleh sejumlah dana titipan 

dari anggota. Dana yang terkumpul dari anggota melalui 

simpananwadiah dan simpanan berjangka Rp.1.401.013.505 dengan 

pertumbuhan mencapai 18,75%. Sedangkan untuk pembiayaan 

pertumbuhannya mencapai 22,22% dengan total pembiayaan 

1.264.517.032. sehingga total asset (kekayaan) yang dimiliki BMT 

Hasanah akhir April 2019 adalah 2.002.612.191. 

Selain implikasi dalam bidang tamwil, penerapan sistem 

penggabungan sosialisasi pemasaran tersebut juga memberikan implikasi 

dalam bidang maal. Di antara implikasi resebut yaitu: 

1. Penghimpunan dana ZIS rutin bulanan 

Setiap bulan petugas maal melakukan pemungutan zakat, infak 

dan sedekah kepada anggota atau masyarakat lewat kencleng yang 

dititipkan di rumah para anggota BMT Hasanah. Untuk zakat sekitar 20 

donatur rutin di wilayah Sambit. Pemungutan ZIS juga dilakukan kepada 

amal usaha dan donatur insidental lainnya. Dikantor juga menyiapkan 

kotak amal untuk memfasilitasi pembayaran infak dan sedekah dari 



 

 

karyawan maupun anggota yang melakukan transaksi. Selain itu donatur 

umum bisa membayarkan ZIS pada saat kajian di masjid al-Birr dan atau 

datang langsung ke kantor KOPSYAH BMT HASANAH. Jumlah 

danazakat yang terkumpul untuk akhir Desember 2018 mencapai 

15.837.8228 dan infak sebesar 83.068.6335.   

2. Penyaluran program guruku untuk TK Aisyiyah Sambit 

Penyaluran program ini merupakan salah satu program dari 

baitul maal Hasanah untuk membantu proses belajar mengajar di TK 

Aisyiyah Sambit. 

3. Penyaluran bantuan pendidikan 

Program ini merupakan salah satu program baitul maal 

Hasanah dalam rangka menyalurkan bantuan pendidikan anak sekolah 

yang kurang mampu. 

4. Penyaluran kesehatan 

Program ini merupakan salah satu program baitul maal 

Hasanah dalam bidang kesehatan salah satunya adalah bantuan kesehatan 

untuk balita. 

5. Penyaluran sosial masyarakat 

Program ini merupakan salah satu program baitul maal 

Hasanah yang diberikan kepada lembaga sosial ataupun panti asuhan, 

bantuan kegiatan kajian rutindan bantuan renovasi masjid. 

 

 



 

 

6. Penyaluran pemberdayaan ekonomi 

Program ini merupakan salah satu program baitul maal 

Hasanah yang dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat 

yang tidak mampu dengan sistem hibah, dan pinjaman murni tanpa laba 

(Qardhul Hasan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VII 

PENUTUP 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di dalam pembahasan tesisi 

ini, maka dapat diketahui mengenai bauran sosialisasi pemsaran produk 

ZISWWAF pada BMT Hasanah. Sehingga Penulis membuat kesimpulan dan 

saran sebagai berikut:  

A. Kesimpulan  

Setelah Peneliti mengadakan penelitian terhadap subyek dari obyek 

penelittian, data yang telah diperoleh maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan bauran pemasaran aspek baitul maal pada produk ZISWAF 

BMT Hasanah Ponorogo 

BMT Hasanah telah melakukan strategi pemasaran dengan 

menetapkan: Segmentasi berdasarkan variabel geografis dan variabel 

demografis, Targeting dengan melayani semua segmen pasar, yakni 

masyarakat umum semua lapisan, baik masyarakat bawah, menengah 

atau kalangan dan Positioning memberikan layanan dan solusi terbaik 

dalam hal penghimpunan dana ZISWAF serta menyalurkannya dalam 

bentuk pembiayaan, pembinaan, pendampingandan pengembangan 

ekonomi umat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam 

kegiatan ekonomi. 

BMT Hasanah juga telah menerapkan strategi bauran 

pemasaran 4P yaitu: product intibidang maal yang dimiliki BMT 

Hasanah yakni zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Penerapan 



 

 

strategi pemasaran ZISWAF dilakukan dengan menampilkan mutu 

produk tersebut, price BMT Hasanah memberikan batasan minimal 

berinfak sebesar Rp.5.000 hal itu diperuntukkan khusus untuk kantor, 

anggota dan pengguna jasa BMT, sedangkan untuk kencleng yang berada 

di oulet-outlet yang bekerja sama dengan BMT Hasanah tidak ada 

batasan dalam berinfak ataupun bersedekah, placepemasaran dalam 

bidang maal yaitu ditiga lokasi kantor BMT Hasanah (Jabung, Sambit 

dan Bringin) dan promotion produk ZISWAF dilakukan dengan cara 

periklanan, penjualan pribadi dan publisitas.  

2. Penerapkan Sistem Penggabungan Sosialisasi Pemasaran  Pada Baitul 

Tamwil BMT Hasanah Ponorogo 

Penggabungan sistem sosialisasi pemasaran produk ZISWAF 

pada BMT Hasanah dilatar belakangi pleh beberapa factor. Dan faktor 

utama yang melatar belakangi tersebut, yaitu berada pada minimnya 

jumlah tenaga kerja marketing serta dana yang dimiliki BMT Hasanah 

guna untuk melakukan perekrutan dan penggajian tenaga kerja baru. 

Sehingga hal ini menyebabkan manajemen baitul maal pada BMT 

Hasanah belum sempurna karena struktur pengelola masih terdiri dari 

manajer dan bagian keuangan. Jobdist untuk marketing bagian maal 

tidak ada, sehingga harus bergabung ke marketing dibidang tamwil. 

 

 



 

 

3. Implikasi pelaksanaan bauran sosialisasi pemasaran terhadap manajemen 

dana ZISWAF pada BMT Hasanah Ponorogo 

Dengan adanya penerapan sistem penggabungan sosialisasi 

pemasaran atas ZISWAF pada baitul maal BMT Hasanah telah 

melahirkan implikasi positif dalam hal: penghimpunan dana ZIS rutin 

bulanan dan penyalurannya dalam berbagai bidang yaitu program guruku 

untuk TK Aisyiyah Sambit, penyaluran bantuan pendidikan, penyaluran 

kesehatan, penyaluran sosial masyarakat dan penyaluran pemberdayaan 

ekonomi.  

B. Saran  

Dari pembahasan dan analisis data yang dilakukan maka penulis 

mengajukan saran-saran bagi BMT Hasanah Ponorogo, sebagai berikut:  

1. Mengingat media informasi dan komunikasi berkembang dengan cepat 

dan menjadi alat promosi yang jitu, perlu kiranya BMT Hasanah 

menggunakan media promosi baik media cetak atau radio. Hal itu 

dilakukan agar promosi itu bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.  

2. Mengingat terbatasnya sumber daya marketing yang dimiliki, alangkah 

baiknya, jika BMT Hasanah memaksimalkan potensi marketing tersebut. 

Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan secara 

berkala guna menunjang pengetahuan dan pemahaman anggota 

marketing yang notabene mayoritas adalah lulusan SMA. 
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