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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai relevansi 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis, baik dalam hal persamaan maupun perbedaannya. Berikut 

beberapa sajian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul 

penulis, diantaranya yaitu: 

1. Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh A. Abbas, dkk, 

dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Ib Hijrah 

Rencana Pada Bank Muamalat Cabang Manado” pada tahun 

2019. Penelitain ini menggunakan metode penilitain kualitatuif 

Deskriptif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang akan diteliti oleh penulis secara umum yakni kedua 

penelitian tersebut sama-sama mengkaji atau membahas seputar 

analisis starategi pemasaran pada Bank Muamalat. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada tempat dan fokus masing-masing produk yang akan dikaji 

atau diteliti. Untuk penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

sodara A. Abbas, dkk, yakni bertempat di Bank Muamalat 

Cabang Manado, sedangkan untuk penelitian oleh penulis yakni 

bertempat di Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari. Dan 

untuk fokus masing-masing penelitianpun juga memiliki 

perbedaan yang dimana untuk penelitian terdahulu lebih 
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memfokuskan kepada bagaimana untuk mengetahui strategi 

pemasaran Ib Hijrah Rencana agar bisa menarik minat 

masyarakat dan untuk penelitian yang dilakukan penulis 

berfokus untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran 

tabungan deposito mudharabah,  mengetahui apa yang menjadi 

pendukung dan penghambat pemasaran deposito Mudharabah, 

dan mengetahui Implikasi yang ditimbulkan dari strategi 

pemasaran  pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari. 

2. Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh L. Fitriani dan 

A. Aini dengan judul “Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap 

Minat Nasabah Memilih Produk Tabunganku (Studi di Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Serang” pada tahun 2016. 

Penelitian ini secara umum membahas tentang pengaruh strategi 

pemasaran yang diterapkan Bank Muamalat Cabang Serang 

terhadap minat masyarakat dalam memilih produk tabunganku.  

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan diteliti oleh penulis secara umum yakni kedua penelitian 

tersebut sama-sama mengkaji atau membahas seputar analisis 

starategi pemasaran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan fokus masing-

masing produk yang akan dikaji atau diteliti. Untuk penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh sodari L. Fitriani, A. Aini yakni 

bertempat di Bank Muamalat Cabang Serang, sedangkan untuk 

penelitian oleh penulis yakni bertempat di Bank Muamalat 

Kantor Cabang Kendari.  Fokus penelitian pada penelitian 
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sebelumnya berfokus pada pengaruh strategi pemasaran produk 

tabunganku terhadap minat nasabah pada Bank Muamalat 

Cabang Serang sedangkan pada penelitian kali ini penulis 

berfokus pada strategi pemasaran dan mengetahui apa yang 

menjadi pendukung dan penghambat pemasaran deposito 

Mudharabah  pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari. 

Dari hasil penelitian, terhadap 41 orang responden, penulis 

menyimpulkan bahwa strategi pemasaran berpengaruh 

signifikan terhadap minat nasabah memilih produk tabunganku. 

3. Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh N. Azizah, dkk, 

dengan judul “Efektifitas Strategi Pemasaran Produk Tabungan 

Haji Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif di BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro” pada tahun 

2016. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan diteliti oleh penulis secara umum yakni kedua penelitian 

tersebut sama-sama mengkaji atau membahas seputar analisis 

starategi pemasaran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan fokus masing-

masing produk yang akan dikaji atau diteliti. Untuk penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh sodari N. Azizah, dkk, yakni 

bertempat di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Bojonegoro, sedangkan untuk penelitian oleh penulis yakni 

bertempat di Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari. 

Penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana efektivitas 
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strategi pemasaran yang dilakukan di BRI Syariah Kantor 

Cabang Bojonegoro sedangkan pada penelitian kali ini penulis 

berfokus pada strategi pemasaran, mengetahui apa yang 

menjadi pendukung dan penghambat, dan bagaimana implikasi 

yang ditimbulkan dari strategi pemasaran deposito Mudharabah  

pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari. 

4. Penelitian berbentuk Jurnal yang dilakukan oleh S. Mashnu’ah 

dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Fulprotek PT. 

Asuransi Tafakul Keluarga dan Bank Muamalat Indonesia” 

pada tahun 2016. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan diteliti oleh penulis secara umum yakni kedua penelitian 

tersebut sama-sama mengkaji atau membahas seputar starategi 

pemasaran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan fokus masing-

masing produk yang akan dikaji atau diteliti. Untuk penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh sodara S. Masnu’ah yakni 

bertempat di PT Asuransi Tafakul dan Bank Muamalat 

Indonesia, sedangkan untuk penelitian oleh penulis yakni 

bertempat di Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari. 

Penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana strategi 

pemasaran Produk Fulprotek pada PT Asuransi Tafakul 

Keluaraga dan Bank Muamalat Indonesia, 

5. Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Jamaiyah dan 

Susianto dengan judul “Analisis Strategi Pemasaran Produk 
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Deposito Mudharabah Dalam Menarik MInat Masyarakat Pada 

PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Marelan Raya” pada tahun 

2020.  

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan diteliti oleh penulis secara umum yakni kedua penelitian 

tersebut sama-sama mengkaji atau membahas seputar analisis 

starategi pemasaran deposito mudharabah pada bank syariah. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada tempat dan fokus masing-masing 

produk yang akan di kaji atau di teliti. Untuk penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh sodari Jumaiyah yakni bertempat 

di PT. Bank Sumut Syariah KCPSY Marelan Raya, sedangkan 

untuk penelitian oleh penulis yakni bertempat di Bank 

Muamalat Kantor Cabang Kendari. Dan untuk fokus masing-

masing penelitianpun juga memiliki perbedaan yang dimana 

untuk penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada 

bagaimana untuk mengetahui strategi pemasaran deposito 

mudhrabah agar bisa menarik minat masyarakat dan untuk 

penelitian yang dilakukan penulis berfokus untuk mengetahui 

bagaimana strategi pemasaran tabungan deposito mudharabah, 

mengetahui apa yang menjadi pendukung dan penghambat, dan 

bagaimana implikasi yang dari strategi pemasaran deposito 

Mudharabah  pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Strategi 

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana 

dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. 

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani 

merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. 

Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran 

yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai 

tujuan. 

Menurut Marrus strategi didefinisikan sebagai suatu proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan 

jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Pujiwidodo, 2016). 

Selanjutnya Quinn mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau 

rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-

kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu 

kesatuan yang utuh.  

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan 

sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, 

kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi 

dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, 

terutama perusahaan atau organisasi harus memilki keunggulan 

kompetitif. Hal ini seperti yang diungkapkan Ohmae bahwa strategi 
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bisnis, dalam suatu kata, adalah mengenai keunggulan kompetitif. Satu-

satunya tujuan dari perencanaan strategis adalah memungkinkan 

perusahaan memperoleh, seefisien mungkin, keunggulan yang dapat 

mempertahankan atas saingan mereka. Strategi koorperasi dengan 

demikian mencerminkan usaha untuk mengubah kekuatan perusahaan 

relatif terhadap saingan dengan seefisien mungkin. Setiap perusahaan 

atau organisasi, khususnya jasa, bertujuan untuk memberikan 

pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Oleh karena itu, setiap strategi 

perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi para pelanggan. Hal 

ini seperti yang dijelaskan Hamel dan Prahalad “bahwa strategi 

merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) 

dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang 

apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan”(Fatoni, 

2015). Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang  

dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi 

itu mungkin mengarahkan organisasi itu ke arah pengurangan biaya, 

perbaikan kualitas, dan memperluas pasar. Terjadinya kecepatan 

inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan 

kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari 

kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. 

Goldworthy dan Ashley (Yanuaria, 2012) mengusulkan 

tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai 

berikut : 

a) Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, 

tidak hanya masa sekarang. 



19 KAJIAN PUSTAKA 

 

 

b) Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan 

bukan sebaliknya. 

c) Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, 

tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.  

d) Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari 

bawah ke atas. 

e) Strategi harus mempunyai orientasi eksternal. 

f) Fleksibilitas adalah sangat esensial. 

g) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang. 

Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi 

kepada pembacanya yang sekaligus berarti mudah diperbaharui 

oleh setiap anggota manajemen puncak dan setiap karyawan 

organisasi. (Juliansyah, 2017) Maka oleh Donelly dikemukakan 

enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi, 

yaitu : 

a) Apa, apa yang akan dilaksanakan 

b) Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan 

dipakai dalam menentukan apa diatas. 

c) Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau 

mengoperasionalkan strategi 

d) Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mensukseskan strategi. 

e) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional 

strategi tersebut 

f) Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut 
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Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik 

dengan meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi 

memang dapat dilaksanakan, Hatten dan hatten (Juliansyah, 

2017) memberikan beberapa petunjuknya sebagai berikut  : 

a) Strategi harus konsiten dengan lingkungan, strategi dibuat 

mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam 

lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju. 

b) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, 

tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada 

banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu 

haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan 

bertentangan atau bertolak belakan, semua strategi 

senantiasa diserasikan satu dengan yang lain. 

c) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan 

menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan 

satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara 

berbagai unit kerja dalam suatu organisasi seringkali 

mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari 

unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak 

menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.  

d) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang 

merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang 

justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga 

memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-
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langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang 

lebih kuat. 

e) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi 

adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu 

yang memang layak dapat dilaksanakan. 

f) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak 

terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, 

tetapi haruslah 14 berhati-hati, sehingga tidak 

menjerumuskan organisasike lubang yang lebih besar. Oleh 

karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol. 

g) Strategi hendaknya disusn diatas landasan keberhasilan 

yang telah dicapai. 

h) Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan 

dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari 

para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi. 

Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan 

Miner seperti yang dikutip dalam Rangkuti (1998:4) 

menyatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus-

menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman 

eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat 

mempengaruhi organisasi. Bryson (2001:189-190) 

menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola 

tujuan, kebijakan, progam tindakan, keputusan atau alokasi 

sumber daya yang mendefinisikan bagaimna organisasi itu, 

apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya. 
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Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan 

bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan 

sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang, selain itu 

suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan 

lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, 

sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah 

dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan 

internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan 

organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan 

misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. 

Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu 

strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi 

terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan 

gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsisten antara apa 

yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan. 

b. Peranan Strategi 

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi 

memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, 

karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana 

tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan 

tercapai. Menurut Grant (Juliansyah, 2017) strategi memiliki 3 

peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu : 

a) Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan 

Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. 

Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang 
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memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-

keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi. 

b) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi Salah 

satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan 

komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi 

perusahaan. 

c) Strategi sebagai target 

Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi 

untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa 

yang akandatang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan 

untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi 

juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan 

demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target 

perusahaan. 

 

2.2.2 Pemasaran 

Terdapat banyak pengertian pemasaran secara umum 

dari berbagai sudut pandang dari para ahli. diantaranya : 

1. Boyd, dkk mengartikan pemasaran adalah suatu proses 

yang melibatkan kegiatan- kegiatan penting yang 

memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran 

dengan pihak lain.(Kurniawan & Abidin, 2018)  

2. Menurut Williem J Stanton. Pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan- kegiatan usaha yang ditujukan 
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untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusi-kan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli maupun 

pembeli potensial. (Kurniawan & Abidin, 2018) 

3. Menurut (American marketing association Pemasaran 

adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

mencipatakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai 

kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan 

pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingan. 

4. Menurut Assuri Pemasaran adalah sebagi usaha untuk 

menyediakan dan menyampaikan barang atau jasa yang 

tepat kepada orang- orang yang tepat, pada tempat , waktu, 

promosi , harga dan komunikasi yang tepat. (Kurniawan & 

Abidin, 2018) 

5. Menurut Peters Pemasaran adalah kegiatan pemindahan 

barang dari produsen ke konsumen dengan menyerahkan 

barang yang murah berkualitas, cepat dan mudah dicapai/ 

mudah di dapat dengan metode distribusi, promotion, price 

dan production. (Kurniawan & Abidin, 2018) 

Berdasarkan teori diatas maka penulis mendevenisikan 

pemasaran adalah serangkaian kegiatan produsen untuk 

memperkenalkan, menyampaikan dan mempromosikan barang 
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atau jasa kepada konsumen dengan berbagi metode demi 

kepentingan pasar.  

Pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar 

hidup. Pemasaran mencakup kegiatan sebagai berikut : 

a. Menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan 

konsumen 

b. Merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau 

jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. 

c. Kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau 

jasa tersebut. 

Pemasaran dalam perspektif ekonomi Islam adalah 

sebuah disiplin strategi yang mengarahkan proses penciptaan, 

penawaran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada 

stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan 

akad-akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam (Saleh, 

2017). 

Pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis 

strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholders-nya dan 

dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip 

muamalah dalam Islam (Mujaddidi, 2013)  
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Allah mengingatkan agar senantiasa menghindari 

perbuatan zalim dalam bisnis termasuk dalam proses penciptaan, 

penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran. Oleh 

karena itu adanya konsep pemasaran dalam Islam. Konsep dasar 

spiritual marketing adalah tata olah, cipta, rasa, hati, dan karsa 

(implementasi) yang dibimbing oleh integritas keimanan, 

ketaqwaan, dan ketaatan kepada syariat Allah SWT. Jika iman, 

takwa, dan taat syariah ini semu, maka aktivitas marketing yang 

dilakukan itu tidak ada sangkut pautnya dengan syariat Islam 

(Susilowati, 2016) 

Ada empat hal yang setidaknya berkaitan dengan konsep 

pemasaran berorientasi islam, seperti yang disebutkan Ali Hasan 

(Susilowati, 2016), yaitu :  

a. Kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh produk 

(permintaan) tidak diperbolehkan dengan cara bathil (bohong, 

tipu, rampok, curi, korupsi) 

b. Untuk memperolehnya harus dilakukan melalui pertukaran 

(barang dari marketer-uang dari konsumen) proses pertukaran 

unit (barang dan uang) inilah disebut transaksi yang dilakukan 

dengan cara suka sama suka. 

c. Proses jual beli atau berbisnis ini terjadi pada sejumlah 

kumpulan orang (pasar) sebagai tempat terjadinya pertukaran 

transaksi. 

d. Kesesuaian harga (pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh 

konsumen) dengan fisik produk.  
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Penerapan pemasaran syariah, hendaknya perusahaan 

menerapkan prinsip pemasaran syariah yang terdiri dari tiga 

prinsip (Nur Asnawi, 2017). Prinsip tersebut Yaitu : 

1. Ketauhidan atau ketakwaan yang melahirkan keyakinan bahwa 

manusia diberikan amanah oleh Allah untuk membawa 

kemashlahatan untuk makhluk Allah, sehingga pelaku bisnis 

akan lebih memperhitungkan setiap ucapan dan tindakan yang 

dilakukan. Dengan kata lain barang dan jasa yang dipasarkan 

harus halal secara keseluruhan serta menghindari praktik bisnis 

yang terlarang.  

2. Kesatuan manusia atau keadilan dimana transaksi yang 

dijalankan harus transparan, jujur, wajar, dan tidak berlebihan.  

3. Keyakinan akan kesatuan dunia dan akhirat yang membuat 

seseorang tidak hanya mengejar urusan duniawi semata, namun 

juga memfikirkan kesuksesan di akhirat kelak. Dengan 

memahami esensi prinsip ini, maka pelaku pemasaran akan 

memiliki sifat kesederhanaan, bertangungjawab, kebajikan, 

kejujuran, dan kerelaan.  

2.2.3 Strategi Pemasaran 

1. Pengertian Strategi Pemasaran 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat tetap 

hidup dan berkembang. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai 

melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan tingkat 

keuntungan atau laba perusahaan dengan cara mempertahankan 
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dan meningkatkan penjualannya. Tujuan ini dapat dicapai 

apabila bagian pemasaran perusahaan melakukan strategi yang 

baik untuk dapat menggunakan kesempatan atau peluang yang 

ada dalam pemasaran. 

Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah 

dibidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal 

(Mardiana & Kasim, 2016) 

Menurut (Assauri Sofjan, 2015) Strategi pemasaran 

adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan 

yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan 

dari waktu ke waktu, pada masingmasing tingkatan dan acuan 

serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam 

menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu 

berubah. 

Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian 

tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah 

kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu 

pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, 

terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi 

lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. 

Setiap perusahaan dalam melakukan operasional 

perusahaan selalu memiliki rencana kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Strategi pemasaran yang direncanakan 

perusahaan tidak lepas dari rencana kegiatan perusahaan baik 
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untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Perencanaan 

perusahaan merupakan kegiatan merumuskan rencana yang 

akan dilakukan perusahaan dalam proses pemasaran yang akan 

datang, untuk mecapai tujuan dalam bidang pemasaran (Assauri 

Sofjan, 2015). 

Strategi pemasaran ini menggunakan strategi bauran 

pemasaran dan strategi pemasaran Rasulullah, guna 

mempermudah dalam melakukan penelitian dilapangan. Karena 

dalam konsep bauran pemasaran dalam dunia perbankan syariah 

ini dilakukan dengan menggunakan konsep yang sesuai dengan 

kebutuhan bank syariah (Assauri Sofjan, 2015). 

Bauran pemasaran adalah sekumpulan keputusan 

tentang produk, harga, saluran distribusi, komunikasi dan 

managamen hubungan pelanggan yang merupakan 

pengimplementasian strategi pemasaran. Sehingga dapat 

dikatakan bauran merupakan strategi, taktik, alat pemasaran 

yang tersedia guna mempengaruhi pembeli. 

Kotler dan Keller menjelaskan bahwa konsep bauran 

pemasaran terdiri dari empat P (4P), yaitu Product, Place, 

Price, Promotion (Arwani, 2019) Sedangkan menurut Boom 

dan Bitner menambahkan dalam bisnis jasa, yaitu People, 

Physical, Proces (Darmawan, 2019). Dari penjelasan diatas 

dapat simpulkan konsep bauran pemasaran untuk produksi 

bisnis jasa jika digabungkan menjadi 7 (7P) yaitu Product, 

Price, Place, Promition, People, Physical, Process. 
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a. Product (produk) 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau 

dikomsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat. 

Sedangkan menurut Ikatan Bangkir Indonesia produk 

adalah sesuatu yang memberikan manfaat, baik dalam hal 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin 

dimiliki oleh konsumen. Untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan akan produk tersebut, maka konsumen harus 

mengorbankan sesuatu sebagai balas jasanya, seperti melakukan 

pembelian menggunakan uang . 

Produk secara garis besar dapat dibagi menjadi produk 

barang dan produk jasa. Produk barang yaitu produk nyata 

seperti produk kendaraan bermotor, komputer, alat elektronik 

atau produk lainnya yang bersifat konkret merupakan contoh 

dari produk barang. Sementara produk jasa pemasaran yaitu 

produk yang akan di tawarkan kepada konsumen. Contoh dari 

produk jasa antara lain pelayanan kesehatan, pangkas rambut, 

dan produk jasa, sehingga pemasaran yang digunakan pun 

adalah strategi pemasaran untuk produk jasa. 

Strategi bauran pemasaran produk tidak hanya dilakukan 

pada era modern ini, pada zaman Rasulullah SAW juga 

menggunakan strategi bauran pemasaran produk. Rasulullah 

SAW dalam menjalankan usahanya selalu memberikan contoh 

untuk memilah barang yang bagus dengan barang yang rusak, 
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karena beliau tidak ingin mengecewakan dan merugikan 

konsumennya, sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan 

dari konsumennya, Seperti klasifikasi produk dari Rasulullah 

SAW yaitu barang yang bagus di jual dengan harga yang mahal 

dan barang yang kualitasnya rendah dijial dengan harga yang 

murah (Abdussalam, Mokh, 2012). 

b. Price (Harga) 

Harga merupakan satu-satunya elemen pendapatan dari 

bauran pemasaran. Harga merupakan elemen termudah dalam 

program pemasaran untuk bisa disesuaikan pada fitur produk, 

saluran dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak 

waktu. Produk yang dibuat dan dipasarkan dengan baik, dapat 

dijual dengan harga tinggi dan menghasilkan keuntungan yang 

besar. Harga sangat penting untuk diperhatikan, karena sangat 

menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan (Kasmir, 

2010). 

Tidak hanya pada era modern ini, trategi bauran 

pemasaran harga sudah jauh diterapkan pada zaman Rasulullah 

juga. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang jujur 

sehingga mendapatkan julukan As-Shadu Al-Mashduq (orang 

yang sangat jujur dan dapat dibenarkan.Dalam hal berdagang, 

beliau selalu berkata jujur pada pelanggannya, beliau 

menawarkan produknya dengan menjelaskan harganya diawal 

tampa adanya kebohongan, penipuan yang mengakibatkan 
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pelanggan kecewa, sehingga menimbulkan dapat permusuhan 

dan percekcokan (Abdussalam, Mokh, 2012). 

c. Promotion (Promosi) 

Promosi merupakan kegiatan untuk mempengaruhi 

konsumen agar mereka mengetahui, mengenal dan mebeli dari 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kegiatan promosi 

produk dan jasa bank lebih baik dilakukan lewat media massa 

cetak dan audiovisual, seperti majalah, surat kabar, televisi. 

Adapun kegiatan yang termasuk dalam aktifitas promosi 

adalah periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan 

publisitas. Tawarkan dan promosikan barang atau produk 

dengan cara yang tepat, sehingga dapat menarik minat 

konsumen. Faktor tempat dan cara menawarkan produk harus 

dilakukan dengan cara yang menarik juga. 

Cara mempromosikan produk yang dipasarkan menurut 

hadis Rasulullah, Ketika Rasulullah SAW lewat di depan 

seorang yang sedang menawarkan baju dengannya. Orang itu 

Jangkung, sedang yang ditawarkan pendek. Kemudian 

Rasulullah SAW. Bersabda, Duduklah! Sesungguhnya kamu 

menawarkan dengan duduk itu lebih mudah mendatangkan 

rezeki. (HR. Tirmidzi) (Abdussalam, Mokh, 2012). 

d. Place (tempat) 

Penentuan lokasi merupakan salah satu kebijakan yang 

sangat penting. Letak dan lokasi yang strategis sangat 

memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank. 
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Disamping lokasi yang strategis, hal lain juga yang mendukung 

lokasi  tersebut adalah layout gedung dan layout ruangan bank 

itu sendiri penentuan layout yang baik dan benar akan 

menambah kenyamanan dalam berhubungan dengan bank. 

e. Physical  (Kemasan) 

Saat ini saluran distribusi produk dan jasa bank lebih 

didominasi jaringan kantor meski didukung oleh ATM, internet 

banking, phone banking, mobile banking, mobile branch, serta 

lewat outlet pihak ketiga seperti kantor pos. Fungsi kantor pun 

masih menjadi contact point dibeberapa negara maju yang telah 

memanfaatkan sumber daya teknologi informasi. Penentuan 

lokasi kantor, ATM, dan CDM harus berada di titik keramaian, 

seperti perumahan, perkantoran, kawasan industri, pusat 

perbelanjaan, dan kawasan pendidikan  

f. People (orang) 

Orang bisa diinterpretasikan sebagai sumber daya 

manusia (SDM) yang terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan 

baik secara langsung maupun tidak langsung dan mempengaruhi 

persepsi pembeli, nama, pribadi pelanggan, dan pelanggan-

pelangan lain yang ada dalam lingkungan pelayanan. 

Dalam kegiatan perbankan layanan face to face kepada 

nasabah harus menempatkan SDM di tempat yang sesuai 

dengan kapasitasnya (the right man on the right place) dan 

harus menunjukan penampilannya yang ramah dan menarik 

serta memiliki kapasitas TASK (talent, attitude, skill and 
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knowledge). Setiap karyawan bank Syariah harus memiliki 

motif berkiprah untuk ibadah dalam berdakwah, menguasai 

operasional perbankan, memahami prinsip syariah yang menjadi 

fundmental bisnis (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 134). 

Nabi SAW selalu melayani konsumennya dengan ikhlas 

sepenuh hati, beliau tidak rela jika konsumennya tertipu dan 

kecewa ketika membeli barang dagangannya. Dalam Hadis dari 

Rasulullah bersabda, Tidak sempurna seseorang sebelum dia 

mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. 

Jika pelayanan yang kita berikan kepada nasabah dapat 

memuaskan, maka nasabah juga akan mempercayai kita dan 

akan terus berlangganan produk yang kita tawarkan. Dan 

sebaliknya, letak kepuasan nasabah di tingkat yang lebih tinggi. 

Kunci dalam pemasaran adalah memberikan kepuasan 

pelanggan(Abdussalam, Mokh, 2012). 

g. Process (proses) 

Proses bisnis yang berlangsung harus efektif dan efisien, 

karena sangat berpengaruh terhadap produktifitas dan 

penghematan biaya. Prosesn di sini berkaitan dengan 

berjalannya pelayanan yang diberikan kepada konsumen selama 

melakukan pembelian barang. Proses yang dijalankan sangat 

terkait dengan standar of result yang dijanjikan kepada nasabah, 

standard of process, dan standar of behavior yang dijadikan 

acuan praktik. 
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Kemampuan strategi pemasaran suatu perusahaan untuk 

menanggapi setiap perubahan kondisi pasar dan faktor biaya 

tergantung pada analisis terhadap faktor-faktor berikut :  

1) Faktor Lingkungan  

Analisis terhadap faktor lingkungan seperti 

pertumbuhan populasi dan peraturan pemerintah sangat penting 

untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkannya pada bisnis 

perusahaan. Selain itu faktor-faktor seperti perkembangan 

tekhnologi, tingkat inflasi, dan gaya hidup juga tidak boleh 

diabaikan. Hal-hal tersebut merupakan faktor lingkungan yang 

harus dipertimbangkan sesuai dengan produk dan pasar 

perusahaan.  

2) Faktor Pasar  

Setiap perusahaan perlu selalu memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran pasaar, tingkat 

pertumbuhan, tahap perkembangan, trend dalam sistem 

distribusi, pola perilaku pembeli, permintaan musiman, segmen 

pasar yang ada saat ini atau yang dapat dikembangkan lagi dan 

peluang-peluang yang belum terpenuhi.  

3) Persaingan  

Dalam kaitannya dengan persaingan, setiap perusahaan 

perlu memahami siapa pesaingnya, bagaimana posisi 

produk/pasar pesaing tersebut, apa strategi mereka, kekuatan 

dan kelemahan pesaing, struktur biaya pesaing, dan kapasitas 

produksi para pesaing.  
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4) Analisis Kemampuan Internal  

Setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan 

kelemahannya dibandingkan para pesaingnya. Penilaian 

tersebut dapat didasarkan pada faktor-faktor seperti tekhnologi, 

sumber daya finansial, kemampuan pemanufakturan, kekuatan 

pemasaran, dan basis pelanggan yang dimiliki. 

5) Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen perlu dipantau dan dianalisis karena 

hal ini sangat bermanfaat bagi pengembangan produk, desain 

produk, penetapan harga, pemilihan saluran distribusi, dan 

penentuan strategi promosi. Analisis perilaku konsumen dapat 

dilakukan dengan penelitian (riset pasar), baik melalui 

observasi maupun metode surat.  

6) Analisis Ekonomi  

Dalam analisis ekonomi, perusahaan dapat 

memperkirakan pengaruh setiap peluang pemasaran terhadap 

kemungkinan mendapatkan laba. Analisis ekonomi teridir atas 

analisis terhadap komitmen yang diperlukan, analisis BEP 

(break even point),penilaian resiko/laba, dan analisis faktor 

ekonomi pesaing. Menurut Jurini dan Basu Swastha 

(2008:61),menyatakan bahwa : Setiap perusahaan menjalankan 

strategi pemasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Ada tiga tahap yang ditempuh perusahaan untuk menetapkan 

strategi pemasaran, yaitu: (1) memilih konsumen yang dituju, 

(2) mengidentifikasi keinginan konsumen, dan (3) menentukan 
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bauran pemasaran. Strategi pemasaran yang berhasil umumnya 

ditentukan dari satu atau beberapa marketing mix (bauran 

pemasaran) yang dijalankan suatu perusahaan.  

2.2.4 Deposito Mudharabah 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 

deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. 

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, 

deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad 

mudharabah yang sesuai dengan prinsip syarah yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan akad yang telah disetujui antara nasabah dan Bank 

Syariah/UUS. Deposito mudharabah adalah produk 

penyimpanan dana dengan akad mudharabah dimana pihak 

pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk 

dikelola oleh bank (mudharib) dengan bagi hasil (nisbah) yang 

telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. 

Deposito sebagai salah satu produk penghimpun dana 

memiliki dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan 

Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, 

sebagaimana yang telah diubah dengan PBI 

No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI tersebut menyebutkan bahwa 
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pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan 

penghimpunan dana dengan akad wadiah dan mudharabah. 

Deposito telah diatur dalam fatwa DNS No. 03/DSN-

MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menjelaskan bahwa 

keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dalam 

bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu 

produk investasi perbankan di bidang penghimpunan dana 

adalah deposito mudharabah, yaitu simpanan dana berjangka 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan 

bank. 

1. Landasan Syariah Deposito Mudharabah 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 

03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito 

memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito 

mudharabah sebagai berikut: 

a. Al-qur’an 

Firman Allah QS. An-nisa (4) : 29 

ْم 
ُ
ْم َبْيَنك

ُ
ك
َ
ْمَيال

َ
ْيْٓا ا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا َثأ

َ
َمُنْيا ل

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
اَرًة يٰٓا ْيَن ِتجَ

ُ
ْن َثك

َ
آْ ا

َّ
َباِطِل ِال

ْ
ِبال

ْم َرِحْيًما
ُ
اَن ِبك

َ
َ ك ْمۗ  ِانَّ اّٰلله

ُ
ْنُفَسك

َ
ْيْٓا ا

ُ
ا َثْلُجل

َ
ْمۗ  َول

ُ
ْنك  َعْن َثَراٍض م ِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
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batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

Firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 283 

ْم 
ُ
ِمَن َبْعُضك

َ
ْلُبْيَضٌةۗ َفِاْن ا اتًِبا َفِرٰوٌن مَّ

َ
ُدْوا ك جِ

َ
ْم ت

َ
ل ى َسَفٍر وَّ

ٰ
ْنُجْم َعل

ُ
۞ َوِاْن ك

ُجمُ 
ْ
ا َثك

َ
َ َربَّٗهۗ  َول َيجَِّق اّٰلله

ْ
َماَنَجٗه َول

َ
ِذى اْؤُثِمَن ا

َّ
ُيَؤد ِ ال

ْ
َىاَدَةۗ َوَمْن َبْعًضا َفل يا الشَّ

ْيَن َعِلْيٌم 
ُ
ُ ِبَما َثْعَمل ُبٗهۗ  َواّٰلله

ْ
ِثٌم َكل

ٰ
ُجْمَىا َفِانَّٗهْٓ ا

ْ
 ࣖيَّك

Artinya :  Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh 

seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang 

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia 

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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Firman Allah QS. Al-Maidah (5) : 1 

َمُنْيْٓا 
ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
ى يٰٓا

ٰ
ا َما ُيْجل

َّ
ْنَعاِم ِال

َ
ا
ْ
ْم َبِىْيَمُة ال

ُ
ك
َ
ْت ل

َّ
ِحل

ُ
ُعُلْيِدۗ ا

ْ
ْوُفْيا ِبال

َ
ا

ُم َما ُيِرْيُد 
ُ
ك َ َيحْ ْنُجْم ُحُرٌمۗ ِانَّ اّٰلله

َ
ْيِد َوا ى الصَّ ِ

 
ل ْم َغْيَر ُمحِ

ُ
ْيك

َ
 َعل

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang 

akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya”.  

 Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 98 

 َ  َفِانَّ اّٰلله
َ
ىل

ٰ
 َوِمْيك

َ
ِجٖه َوُرُسِلٖه َوِجْبِرْيل

َ
ِ َوَملٰۤىِٕك ه ِ

ا ّٰلل  اَن َعُدوًّ
َ
َمْن ك

ِفِرْيَن 
ٰ
ك
ْ
ل ِ
 
 َعُدوٌّ ل

Artinya : “Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-

Nya, rasul-    rasul- Nya, Jibril, dan Mikail, 

sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang 

kafir”. 
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b. Ijma 

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 

orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan 

tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 

dipandang sebagai ijma (DSN-MUI, 2000). 

c. Kaidah Fiqih 

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan 

hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan 

kaidah fiqh: “Hukum asal dalam muamalah adalah 

kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan 

keharamannya” (Salamah, 2016). 

d. Para ulama menyatakan bahwa dalam keadaan realitan 

banyak orang yang mempunyai kelebihan harta namun 

tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dalam usaha. 

Selain itu, tidak sedikit juga orang yang kurang memiliki 

harta tetapi ia bisa mempunyai kelebihan dalam mengelola 

usaha. Oleh karena itu diperukan adanya kerjasama diantara 

kedua pihak tersebut. 
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2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

 


