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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber

dari penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nasihatul1dengan judul strategi pemasaran

Produk Simpanan Pendidikan melalui media internet pada BMT Sejahtera

Wlingi-Blitar Dari penelitian ini terdapat beberapa hasil antara lain (1)

stategi promosi yang dilakukan oleh BMT sejahtera melalui media internet

Wlingi-Blitar antara lain strategi produk, strategi harga, strategi distribusi,

dan strategi promosi (2) upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah

nasabah simpanan pendidikan adalah dengan membuka penawaran kerja

sama dengan sekolah.

2. Penelitian yang dilakukan Atin2 yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran

dalam meningkatkan Peminat Simpanan Pelajar Prestasi di BMT Harapan

Umat Kudus. Dari penelitian ini terdapat beberapa hasil antara lain (1)

strategi pemasaran yang diterapkan oleh BMT Harapan Umat Kudus,

dalam meningkatkan peminat simpanan pelajar prestasi dengan

mengunakan konsep bauran pemasaran yaitu strategi produk, strategi

harga, strategi promosi, strategi partisipan dan strategi proses (2) hasil

1Nsihatul Ummah, Strategi Pemasaran Produk Simpanan Pendidikan Di BMT
MakmurSejahtera Wlingi-Blitar(Tulungagung: Skripsi Tidak Di Terbitkan,2017) h. 50-1 diakses
pada 27 Okteber 2018

2Atin Zuliawati, Analisis Strategi  Pemasaran Dalam Meningkatkan Peminat Simpanan
Pelajar Prestasi di BMT Harapan Umat Kudus (Kudus: Skripsi Tidak Diterbitkan,2017), h. 43-45
Diakses Pada 02 November 2018
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analisis SWOT menunjukan bahwa strategi yang sesuai untuk BMT

Harapn Umat Kudus untuk meningkatkan peminat simpanan pelajar

prestasi adalah strategi agresif (3) memasarkan simpanan pelajar prestasi

BMT Harapan Umat Kudus menghadapi beberapa faktor pendukung

seperti adanya kerja sama dengan lembaga pendidikan, harga terjangkau,

tidak adanya potongan administrasi bulanan, prosesnya cepat dan mudah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Afif3 dengan judul Strategi Pemasaran

Dalam Upaya Meningkatkan Minat Menabung Masyarakat di BMT

Hikmah Cabang Gunungpati. Dari penelitian ini terdapat beberapa hasil (1)

strategi pemasaran yang digunakan BMT AL Hikmah Cabang Gunungpati

dalam meningkatkan minat menabung yaitu memberikan service excellent

kepada anggotanya, melakukan personalselling dengan cara door to door,

melakukan advercing dengan menggunakan brosur-brosur yang berisi

kelebihan dan keistimewaan produk-produk BMT AL Hikmah, melakukan

publisitas dengan mengadakan kegiatan sosial. (2) faktor-faktor pendorong

kegiatan pemasaran meliputi melayani anggota dengan pelayanan prima,

lokasi yang mudah dijangkau, masyarakat mulai tertarik pada BMT yang

sistem operasionalnya bebasis syariah (3) faktor pengahambat kegiatan

pemasaran yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat pada BMT AL

Hikmah cabang Gunungpati, permodalan untuk kegiatan pemasaran masih

minim, promosi produk di BMT AL Hikmah cabang gunung pati masih

belum maksimal, kurangnya SDM yang kompoten, kurangnya pemahaman

3Afif Nurul Huda, Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Minat Menabung
Masyarakat Di BMT AL Hikmah Cabang Gunungpati (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan,
2017), h. 58-60 diakses pada tanggal 30 Oktober 2018
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masyarakat tentang BMT, banyaknya pesaing dari BMT dan lembaga

keuangan lainnya.

Adapun perbedaaan penelitian relevan diatas dengan penelitian ini yaitu :

1. Tempat dan waktu penelitian

2. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Dengan rumusan

masalah yang berbeda maka arah pembahasan dalam penelitian ini

akan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Strategi Pemasaran

a. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari Bahasa yunani, strategos (stratos=militer dan

agos=pemimpin) yang berarti generalship atau suatu yang dikerjakan oleh para

jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Maka tidak

mengherankan apabila istilah strategi sering digunakan dalam kancah peperangan,

apabila istilah strategi digunakan pertama kali dalam dunia militer.4

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah ilmu dan

seni menggunakan sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu

dalam perang maupun damai. Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan

yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi

lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran. Intinya, strategi adalah

4 Eddy Yunus, Manajemen Strategis, Edisi I (Yogyakarta: Andi,2016), h.11
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pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda untuk melaksanakan aktivitas

dengan cara yang berbeda dari pesaing.5

Menurut Ali Hasan, dalam bukunya Marketing Bank Syariah, bahwa inti

dari strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia yang semakin

kompetitif, bagaimana membuat persepsi yang baik dibenak konsumen, menjadi

berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing menjadi spesialisasi,

menguasai satu kata yang sederhana di kepala, kepemimpinan yang memberi arah

dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama, kemudian menjadi

yang baik.6

Strategi menempatkan parameter-parameter sebuah organisasi dalam

pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis untuk bersaing. Strategi

menunjukan arahan umum yang hendak ditempuh oleh suatu organisasi

(perusahaan) untuk mencapai tujuannya. Startegi ini merupakan rencana besar dan

rencana penting. Setiap organisasi atau perusahaan yang dikelola secara baik

memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit.7

Pada dasarnya, perusahaan menetapkan strategi melalui menyelarasan

kemampuan perusahaan dengan peluang yang ada dalam industri atau perusahaan.

strategi adalah suatu proses mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan

dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan  yang

dihadapai dan memutuskan strategi pasar produk yang menyesuaikan kemampuan

perusahaan dengan peluang lingkungan.Strategi dapat didefinisikan secara umum

5Muhammad Agung Laksono, Strategi Pemasaran Produk (Semarang: Jurnal Diterbitkan,
2015), diakses pada tanggal  28 Oktober 2018

6Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 29
7Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 338
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sebagai sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian

rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang  penting dalam mencapai tujuan

dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keuggulan kompetitif, komparatif dan

sinergis yang ideal berkelanjuatan, sebagai arah, cakupan dan perspektif jangka

panjang keseluruhan yang ideal dari organisasi atau perusahaan.8 Penerapan

strategi dalam perusahaan atau lembaga keuangan merupakan suatu pemkiran

kritis yang dirumuskan yang merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan dari

perusahaan atau lembaga keuangan.

b. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan

dengan mengalirnya barang dasa yang diproduksi. Menurut pandangan yang lebih

luas, yang menyatakan pemasaran merupakan proses kegiatan yang mulai jauh

sebelum barang-barang atau bahan-bahan masuk dalam proses produksi.

Pemasaran dapat berarti lain yaitu, kegiatan manusia yang diarahkan untuk

memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.9

Menurut William J. Stanton yang dikutip oleh Basu Swastha dan Irawan

dalam bukunya Manajemen Pemasaran Modern, menyatakan pemasaran adalah

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang

dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pembeli atau nsabah.10

8Trimton PB, Manajemen Strategis Terapan Perusahaan dan Bisnis(Yogyakarta: Tugu
Publisher, 2007), h. 17

9Sofjan Assuari, Manajemen Pemasaran Dasar.., h. 3-5
10Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Modern (Yogyakarta: Leberty 2005), h. 67
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Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula dalam bukunya Syariah

Marketing, mengutip dari World Marketing Associantion (WMA) menyatakan

pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis sttrategi yang mengarahkan proses

penciptaan, penawaran, dan perubahan dari suatu inisiator kepada stekholdernya.11

Kasmir dalam bukunya Pemasaran Bank, mengutip dari Philip Kotler

menyatakan pemasaran adalah suatu proses sosial dan menejerial dengan mana

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan

dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak

lain.12

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran, Thamrin Abdullah

dan Francis Tantri menyatakan bahwa:

Pemasaran adalah proses bisnis yang dinamis sebuah proses integral yang
menyeluruh bukan gabungan aneka fungsi dan pranata yang terurai.
Pemasaran adalah hasil interaksi dari berbagai kegiatan.13

Pemasaran dapat didefinisikan secara umum sebagai upaya untuk

menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu.

Pemasaran berusaha menciptakan produk baik barang maupun jasa kepada

konsumen atau nasabah di pasar. Penciptaan produk tertentu didasarkan kepada

kebutuhan dan keinginan pasar.

Pemasaran yang kokoh menjadi penting bagi kesuksesan dalam semua

oraganisasi atau perusahaan. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa

pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para

11Hermawan Kartaja dan Muhammad Syakir Sula, Syariah MarketingCet 1( Bandung: PT.
Mizan Pustaka), h. 26

12Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2005), h. 61
13Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, Edisi I Cet. 5 (Jakarta:

Rajawali Press, 2016), h. 3
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nasabahnya terhadap produk barang dan jasa yang dimiliki oleh organisasi atau

perusahaan tersebut.14 Sehingga dengan adanya pemasaran yang kokoh,akan lebih

mudah untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan atau lembaga keuangan.

c. Pengertian Strategi Pemasaran

Menurut Philip Kotler dalam bukunya Prinsip-prinsip Pemasaran,

menyatakan bahwa:

Strategi pemasaran yaitu logika pemasaran dimana perusahaan berharap
untuk menciptakan nlai pelanggan dan mencapai hubungan yang
menguntungkan perusahaan memutuskan pelanggan mana yang akan
dinilainya. Perusahaan mengenali keseluruhan pasar, lalu membaginya
menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, memilih segmen yang paling
menjajikan, dan memuaskan perhatian pada palayanan dan pemuas
pelanggan dalam segmen ini.15

Menurut Sofjan Assuari dalam bukunya Manajemen Pemasaran,

menyatakan bahwa:

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh,
terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan
tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan
pemasaran suatu perusahaan. Dengan hal ini, apabila tidak melakukan
strategi pemasaran yang baik, maka untuk mencapai tujuan pemasaran
yang baik akan susah. Strategi pemasaran itu sendiri harus ditinjau dan
dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan likungan pasar pada saat
ini.16

Dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa strategi pemasaran adalah

rencana secara menyeluruh yang terpadu dan menyatu dalam bidang pemasaran

yang dimulai dari menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan yang

14Zunaidah dan A Nazarudin, Analisis Strategi Tabungan (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis
dan Terapan), tahun IV No 1, April 2007

15Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi ke-12, Jilid 1
(Jakarta:Erlangga, 2008), h. 58

16 Sofjan Assuari, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep, dan Strategi (Jakarta: Rajawali
Press, 2015), h. 168
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menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan oleh perusahaan.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat hidup dan berkembang,

tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui uasaha mempertahankan dan

meningkatkan tingakat keuntungan/laba perusahaan. Tujuan ini hanya dapat

dicapai apabila bagaian pemasaran perusahaan melakukan strategi yang mantap

untuk dapat menggunakan kesempatan atau peluang yang ada dalam pemasaran,

sehingga posisi atau kedudukan perusahaan dipasar dapat dipertahankan sekaligus

dipertahankan. Tanpa kegiatan pemasaran jarang diharapkan kebutuhan dan

keinginan pelanggannya atau nasabah dapat terpenuhi. Oleh karena itu, bagi dunia

perbankan perlu mengemas kegiatan pemasarannya secara terpadu. Pemasaran

harus dikelola secara professional sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan

atau nasabah akan segera terpenuhi dan terpuaskan.Dalam dunia usaha sendiri

dapat diketahui bahwa usaha itu bersifat dinamis, yang diwarnai dengan adanya

perubahan dari waktu ke waktu dan adanya keterkaitan antara satu dengan yang

lainnya. Oleh karena itu, strategi pemasaran mempunyai peranan yang sangat

penting untuk keberhasilan usaha perusahaan umumnya dan bidang pemasaran

khususnya.17 Strategi pemasaran merupakan suatu ujung tombak perusahaan atau

lembaga keuangan dalam memasarkan produk-produk yang ditawarkan kepada

para masyarakat.

Pola strategi pemasaran yang biasa didapatkan dalam lembaga keuangan

maupun usaha micro syariah yaitu mitra dan sosialisasi.  Pola kemitraan dapat

17 Willy Pratama, Penyusunan Strategi dan Sistem Penjualan (Jurnal Strategi Pemasaran),
2013
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diartikan secara umum sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan

antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Thoby

Mutis kemitraan adalah suatu strategi bisnisyang dilakukan oleh dua pihak atau

lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun

keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai

kesepakatan yang muncul. Keinginan dua pihak menjalin suatu kerja sama pada

prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi

kebutuhan usaha satu sama lain.18 Sedangkakn pola strategi sosialisasi adalah

proses dalam individu menerima kemudian menginternalisasikan atau menghayati

banyak nilai sosial, kepercayaan, pola-pola prilaku dari kebudayaan mereka.

menurut James W Vander Zanden, sosialisasi adalah suatu proses interaksi sosial

dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku esensial untuk

berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.19

2. Konsep-Konsep Pemasaran

Konsep pemasaran dalam suatu perusahaan harus diorganisasikan secara

terpadu dan memerlukan pelaksanakan manajemen pemasaran yang pada

hakikatnya merupakan tindakan atau konsep pemasaran.20 Dalam masing-masing

konsep memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung pada perusahaan dengan

jenis usaha dan tujuan perusahaan yang besangkutan. Terdapat 5 konsep dalam

pemasaran dimana masing-masing konsep saling bersaing. Setiap konsep

18https:www.Hestanto.web.id
19Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan (Jakarta:Kencana Pranada Media Group, 2011), h.

60
20Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 146
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dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan untuk menjalankan

kegiatan pemasarannya.21

Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Konsep Produksi

Konsep produksi adalah suatu orientasi manajemen menganggap

bahwa konsumen atau nasabah akan menyenangi produk-produk yang

telah tersedia dan dapat dibeli.22 Konsep ini merupakan salah satu

falsafah tertua yang menjadi penentu para penjual dan merupakan

konsep yang menekankan kepada volume produksi yang seluas-luasnya

dengan harga serandah munkin. Oleh karena itu, manajemen harus

berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi produksi dan efesiensi

distribusi.

b. Konsep Produk

Konsep ini tergantung pengertian bahwa konsumen akan menyukai

produk yang menawarkan kualitas dan prestasi serta keistimewaanyang

menonjol. Oleh karena itu, produsen harus berupaya memperbaiki

produk secara terus-menerus.

c. Konsep Penjualan

Konsep penjualan adalah suatu orientasi manajemen yang menganggap

konsumen akan melakukan atau tidak melakukan pembelian produk-

produk organissi atau perusahaan didasarkan atas pertimbangan usaha-

21Kasmir, Pemasaran Bank.., h. 68
22Sofjan Assuari, Manajemen Pemasaran Dasar.., h. 74
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usaha nyata yang dilakukan untuk menggugah atau mendorong minat

akan produk tersebut.23

3. Pemasaran Syariah

Menurut al-Qaradhawi yang dikutip dalam buku Syariah Marketing

karangan Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, mengatakan bahwa

cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam sangat luas dan

komprehensif. Didalamnya mengandung makna mengatur seluruh aspek

kehidupan, mulai dari aspek ibadah (hubungan manusia dengan tuhannya), aspek

keluarga (seperti nikah, talak, nafkah, wasiat, warisan) aspek bisnis (perdagangan,

industry, perbankan, asuransi, utang-piutang pemasaran, hibah), aspek ekonomi

(permodalan, zakat), aspek hukum dan peradiilan, aspek undang-undang hingga

antar negara. Pemasaran adalah salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan

dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal

yang terlarang oleh ketentuan syariah.

Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula dalam

bukunya Syariah Marketing, menyatakan bahwa:

Pemasaran Syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang
mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari
suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan
prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis)
Islam.24

Menurut Amrin Abdullah dalam bukunya Strategi PemasaranSyariah,

menyatakan bahwa:

Syariah marketing atau pemasaran menurut prespektif ekonomi syariah
adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis dalam

23Ibid., h. 75
24Ibid, h. 26-27
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bentuk kegiatan penciptaan nlai (Value Creating Activities) yang
memungkinkan siapapun ynag melakukannya bertumbuh serta
mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan,
keterbukaan dan keikhlasan sesuai dengan proses berprinsip pada akad
bermuamalah.25

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil

yang mengharamkan.

Terjemahan:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan
harta-harta kalian dintara kalian dengan cara yang batil, kecuali
dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah
kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha
Kasih Sayang kepada kalian.(QS. An-nisa:29)26

Dalam Syariah Marketing, seluruh proses baik proses penciptaan, proses

penawaran, maupun proses perubahan nilai (value) tidak boleh ada hal-hal yang

bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip mumalah yang islami. Sepanjang

hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah islam

tidak terjadi dan suatu transaksi dalam pemasaran dapat diperbolehkan.27

4. Karateristik Syariah Marketing

Dalam kegiatan pemasarannya, sebuah organisasi khususnya perbankan

syarian juga harus beroperasi sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip mumalah

secara benar didalam Islam.28 Dari M. Syakir Sula Hermawan, dalam bukunya

25Amrin Abdullah, Strategi Pemasaran Syariah (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 2
26Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahan (Surakarta: Publishing, 2007), h. 416
27Ahmad Mifta, Marketing dan Marketers Syariah (Jurnal Ekonomi Islam), Vol.6 No.2, 2015
28Ibid, 28

2

2

1



23

yang berjudul Syariah Marketing terdapat empat karateristik pemasaran

berdasarkan syariah, yaitu:

a. Teitis (rabbaniyah)

Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum

syariat yang teitis atau bersifat ketuhanan, ini adalah hukum yang

paling sempurna. Seorang syariah marketer meyakini bahwa Allah

SWT selalu dekat dan mengawasinya ketika ia sedang melaksanakan

segala macam bentuk bisnis.

b. Etis (Akhlaqiyyah)

Syariah marketing merupakan konsep pemasaran yang sangat

mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apapun

agamanya. Karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat

universal, yang diajarkan oleh semua agama. Untuk mencapai tujuan

yang suci ini, Allah SWT memberikan petunjuk melalui para rasul-nya.

Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibuhkan manusia, baik

akidah, akhlak (moral, etika) maupun syariah.

c. Realistis (al-Waqi`iyyah)

Syariah marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel,

sebagaimana keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Syariah

marketer adalah para pemasar professional dengan penampilan yang

bersih, rapi, dan bersahaja, apapun model atau gaya berpakaian yang

dikenakannya. Mereka bekerja dengan professional dan
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mengedepankan nilai-nilai religius, kesalehan, aspek moral, dan

kejujuran dalam segala aktvitas pemasarannya.29

d. Humanistis (al-Insaniyyah)

Humanistis mengandung makna syariah diciptakan untuk

manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaan terjaga dan

terpelihara, serta menghindari hal-hal yang buruk. Dengan memiliki,

nilai humanistis ia menjadi manusia yang terkontrol, dan seimbang,

bukan manusia yang serakah, yang menghalalkan segala cara untuk

meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Bukan menjadi manusia

yang bisa bahagia diatas penderitaan orang lain atau manusia yang

hatinya kering dengan kepedulian sosial.30

5. Tahap Strategi Pemasaran Modern

Menurut Suliyanto dalam bukunya Studi Kelayakan Bisnis mengutip dari

Philip Kotler menyatakan bahwa strategi pemasaran modern secara umum terdiri

dari tiga tahap, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, dan penetapan

posisi. Tiga tahap strategi pemasaran sebagai berikut:31

a. Segmentasi

Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa

kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk

yang berbeda. Segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat dalam

suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan

29 Arif Yulianto, Membangun Kemitraan Bank Syariah Dengan Pendekatan Syariah
Marketing (Jurnal Marketing Syariah), Walisongo,Vol.19, No.1, 2011

30Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing…, h 38
31Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 93
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kebutuhannya. Oleh karena itu, setiap perbedaan memiliki potensi

untuk menjadi pasar tesendiri. Dengan adanya segmentasi pasar agar

dapat lebih memudahkan perusahaan untuk melayani berbagai

kebutuhan dan keinginan pasar.segmentasi pasar dapat dilakukan

dengan beberapa cara yaitu segmentasi geografis, segmentasi

demografis dan segmentasi psikografis.

b. Penetapan Pasar Sasaran

Setelah selesai melakukan segmentasi pasar, maka diperoleh

beberapa segmen yang diinginkan. Pertimbangan untuk memilih

segmen adalah besarnya segmen yang akan dipilih dan luasnya

segmen. Setelah teridentifikasi jumlah serta ukuran dan luasnya

segmen yang ada, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan pasar

sasaran yang dinginkan.

Menetapkan pasar sasaran artinya mengefaluasi keaktifan setiap

segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih

untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara

mengembangkan ukuran-ukuran daya Tarik segmen kemudian memilih

segmen sasaran.32

c. Strategi Penentuan Posisi

Menentukan posisi pasar, yaitu menentukan posisi yang

komptitif untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan didilakukan setelah

32Kasmir, Manajemen Perbankan…, h. 210
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menentukan segmen mana yang akan di masuki dengan cara

menntukan posisi mana yang ingin ditempati segmen tersebut.33

Penentuan posisi berarti bagaimana membuat barang yang kita

hasilkan atau kita jual memiliki keunggulan., disenangi, dan melekat

dihati pelanggan dan dapat melekat dalam jangka waktu yang lama.

Penentuan posisi berhubungan dengan apa yang dibenak pelanggan,

yang berhubungan dengan persepsi, dimana persepsi tersebut akan

melekat dalam waktu yang lama.

6. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

a. Pengertian Buaran Pemasaran (Marketing Mix)

Dalam melakukan pemasaran terdapat terdapat strategi pemasaran yang

disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix) yang memiliki peranan penting

dalam mempengaruhi konsumen agar dapat membeli suatu produk maupuan jasa

yang ditawarkan oleh perusahaan. Unsur-unsur bauran pemasaran terdiri dari

semua variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan untuk memuaskan para

konsumen atau nasabah.

Menurut Sofjan Assuari dalam bukunya Manajemen Pemasaran

menyatakan:

Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah strategi acuan
atau Bauran Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan
perusahaan, yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan
menyajikan penawaran produk pada segmen pasar tertentu yang
merupakan sasaran pasarannya.34

33Kasmir, Manajemen Perbankan…, h. 212
34 Sofjan Assuari, Manajemen Pemasaran Dasar..., h. 198
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Menurut Philip Kotler dalam bukunya Prinsip-Prinsip Pemasaran

menyatakan bahwa:

Marketing Mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang
dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di
pasar sasaran.35

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran

(marketing mix) merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu

perusahaan, dimana perusahaan  tersebut mampu untuk mengendalikannya agar

dapat mempengaruhi respon pasar sasaran.

b. Konsep Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Jadi dalam bauran pemasaran terdapat tujuh konsep atau variabel yang

telah dijelaskan diatas. Variabel-variabel bauran pemasaran jasa sebagai berikut:

1) Produk (Produck)

Produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar

agar menarik perhatian, akuisi, penggunaan, atau konsumsi yang

dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk lebih

mencakup lebih dari sekedar barang-barang berwujud maupun

barang –barang tak berwujud. Produk diartikan sebagai suatu yang

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, artinya

apaun wujud selama itu dapat memenuhi keinginan pelanggan atau

nasabah dan kebutuhan kita katakana sebagai produk.36

2) Harga (Price)

35Philip Kotler, Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran…, h. 62
36Kasmir, Manajemen Perbankan…, h. 216
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Harga salah satu aspek pentingdalam kegiatan marketing mix.

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan,

mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa

perbankan.37

3) Tempat/Saluran Distribusi (Place)

Sebuah perusahaan tidak akanberhasil jika tidak didukung oleh

tempat atau saluran distribusi yang baik pula, untuk menjual jasa

yang ditawarkan oleh konsumen. Ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan dari keputusan mengenai tempat yaitu, sistem

transportasi, sistem penyimpanan, pemulihan saluran distribusi.

4) Promosi (Promotion)

Komponen yang dilakukan untuk memberitahukan dan

mempengaruhi pasar bagi prodak perusahaan, sehingga pasar dapat

mengetahui tentang produk yang diproduksi oleh perusahaan

tersebut. Dalam praktiknya ada empat macam saran promosi yang

dapat digunakan oleh setiap bank dalam mempromosikan baik

produk maupun jasanya. Pertama, promosi melalui periklanan,

kedua melalui promosi penjualan, ketiga publisitas, dan keempat

promosi melalui penjualan pribadi.38

5) Orang (People)

People, yaitu semua orang yang terlibat aktiv dalam pelayanan dan

mempengaruhi persepsi pembeli, nama, pribadi pelanggan, dan

37Kasmir, Manajemen Perbankan…, h. 227
38Sofjan Assuari, Manajemen Pemasaran Dasar…, h. 268
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pelanggan-pelanggan lain yang ada dalam lingkungan pelayanan.

People meliputi kegitan untuk karyawan seperti mulai dari kegiatan

rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, motivasi, balas jasa dan

kerjasama, serta pelanggan yang menjadi nasabah atau calon

nasabah.Bisnis jasa dalam perbankan sangat berkorelasi dengan

sumber daya manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung

akan berhubungan dengan nasabah, dan ini akan berdampak pada

kepuasan nasabah.39

6) Proses (Process)

Proses merupakan keterlibatan pelanggan dalam pelayanan jasa,

proses aktivitas, standar pelayanan, kesederahanaan, atau

kompleksitas prosedur kerja yang ada di bank yang bersangkutan.

7) Bukti Fisik ( Physical Exvidance)

Bukti fisik terdiri dari adanya logo atau symbol perusahaan, moto,

fasilitas yang dimiliki, seragam karyawan, laporan, kartu nama, dan

jaminan perusahaan. Lingkungan fisik adalah kegiatan yang

menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen

atau nasabah selama pembelian produk. Cara dan bentuk pelayanan

kepada nasabah bank syariah ini juga merupakan bukti nyata yang

seharusnya bisa dirasakan atau dianggap sebagai bukti fisik bagi

para nasabahnya yang suatu hari nanti diharapkan akan

39Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 292
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memberikan testimonial positif kepada masyarakat umum.40 Bukti

fisik melalui pelayanan yang perlu dijaga lembaga keuangan

syariah agar cirikhas syariah dalam pelayanan tidak punah.

7. Produk Simpanan

Menurut Sudaryono dalam bukunya  Manajemen Pemasaran mengutip dari

Wahyu Saidi mengatakan bahwa produk adalah suatu yang dapat ditawarkan

kepasar untu diperhatikan, dimilki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat

memuaskan keinginan dan kebutuhan. Dalam pengertian luas, produk mencakup

apa saja yang bisa dipasarkan, termaksut benda-benda fisik, jasa manusia, tempat,

organisasi, dan ide atau gagasan.41

Simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke

bank. Kata lain dari simpanan adalah rekening atau eccount. Sipemilik dana

tersebut menyimpan dan akan diberikan imbalan jasa atas dana yang  disimpan

dibank tersebut. Imbalan jasa ini disebut bunga bagi bank konvensional dan bagi

hasil bagi bank islam (syariah). Besarnya imbalan jasa atau bunga atau bagi hasil

tergantung dari kebijakan masing-masing bank.42

Pengertian simpanan menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 dalam

pasal 1 (5) yakni:”simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat

kepada bank bedasarkan perjanjian dana dalam bentuk, giro, deposito, sertifikat

deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

40Khaerul Umam, Mnajemen Perbankan Syariah…, h. 293
41Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, (Yogyakarta: CV, Andi Offest,

2016), h. 207
42Kasmir, Kewirausahaan-Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 114
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Teori yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah ini dalam sub bab

pembahasan berikutnya yaitu teori tentang strategi pemasaran dan teori tahapan

strategi pemasaran modern.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas tentang strategi pemasaran produk

tabungan pendidikan pada BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara maka

penjelasannya sebagai berikut:

BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara merupakan suatau lembaga

keuangan micro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-peinsip syariah yang

diimplementasikan secara langsung dalam sistem opesionalnya. Strategi

BMT Amanah Ereke

Produk Simpanan Tabungan

Pendidikan

Penentuan strategi

pemasaran

Implementasi pada masyarakat

Sosialisasi pada masyarakat umum Mitra

Kendala Solusi
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pemasaran merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam suatu perbankan

untuk memasarkan produk maupun jasa yang akan ditawarkan pada calon

nasabahnya.

Penentuan strategi pemasaran produk tabungan pendidikan yang akan

dijalankan oleh pihak BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara dilakukan dengan

pengumpulan data-data tentang lokasi atau wilayah maupun kondisi sosial

masyarakat sekitarnya, sehingga pihak BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara

lebih mudah untuk menentukan strategi pemasaran yang cocok untuk dijalankan.

Maka pihak BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara mengambil keputusan

bahwa strategi pemasaran produk tabungan pendidikan yang akan dijalankan pada

kecamatan kulisusu induk dan kulisusu utara yaitu mitra dan sosialisasi pada

masyarakat umum. Strategi mitra diimplementasikan  pada sekolah-sekolah

sedangkan sosialisasi pada masyarakat umum akan dilakukan secara menyeluruh

kepada masyarakat kecamatan kulisusu induk dan kulisusu utara.

Menjalankan strategi pemasaran produk tabungan pendidikan pihak BMT

Amanah Cabang Ereke Buton Utara perlu menganalisis kendala yang akan

dihadapi dalam menjalankan strategi mitra maupun sosialisasi pada masyarakat

umum serta solusi agar strategi yang dijalankan dapat diterima oleh masyarakat

dengan baik dan dapat meningkatkan jumlah nasabah produk tabungan

pendidikan.


