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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era perkembangan zaman yang sangat modern ini, diringi dengan 

perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, berkembang pula lembaga 

keuangan mikro syariah yakni BMT (Baitul Maal Wattamwil) yang sudah lama 

didambakan dan menjadi solusi akan kekhawatiran orang muslim dalam memilih 

lembaga jasa keuangan, yang kini sudah berkembang hingga ke pelosok Indonesia. 

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berpengaruh bagi 

masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam di dalamnya seperti bagi 

hasil, jual beli, ijarah dan titipan (wadiah). Dengan adanya BMT akan membantu 

masyarakat mikro kecil yang tidak terjangkau oleh perbankan, serta pelaku usaha 

kecil untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta membantu 

perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia.1 

BMT didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, 

sehingga diharapkan apabila menjadi anggota dari BMT ini, masyarakat dapat 

meningkatkan taraf hidup mereka melalui usaha dengan modal yang mereka 

pinjam, dapat mengembangkan ekonomi yang dilakukannya. Baitulmaal 

dikembangkan bertujuan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan 

                                                             
1 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, 

(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), 363 
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penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya secara 

halal dan sesuai dengan prinsip Islam.2 

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh satu 

pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung investasi yang telah dilakukan, 

sedangkan murabahah  atau disebut juga ba’i bitsamanil ajil yang berarti saling 

menguntungkan atau secara sederhana biasa diartikan jual beli barang dengan 

keuntungan yang sudah disepakati bersama. Jual beli murabahah merupakan 

pembelian yang dilakukan oleh satu pihak untuk kemudian dijual kembali kepada 

pihak lainnya yang telah mengajukan permohonan pembelian, dengan menyatakan 

harga perolehan dan keuntungan secara transparan, seperti yang sudah disepakati 

di awal oleh penjual dan pembeli.3 

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang 

ditawarkan BMT dengan menggunakan akad jual beli. Produk ini merupakan 

produk yang banyak digemari oleh nasabah karena besarnya keuntungan yang 

diambil oleh BMT atas transaksi murabahah ini bersifat tetap, menguntungkan dan 

mudah dalam penerapannya. 

Marketing Mix  memiliki peran penting dalam mempengaruhi konsumen agar 

dapat membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Khusus 

untuk produk yang berbentuk barang jasa diperlukan konsep yang sedikit berbeda 

                                                             
2 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 

(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012), hal 354 
3 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah, (Jakarta:Kencana,2012), hal 136 
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dengan produk barang.4 Elemen-elemen dalam marketing mix terdiri dari semua 

variabel yang dapat dikontrol perusahaan untuk dapat memuaskan para konsumen. 

Menurut Kotler konsep bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari 4P 

yaitu, produk, harga, lokasi serta promosi, sedangkan menurut Boom dan Bitner 

dalam bisnis jasa, selain 4P tersebut ada tambahan 3P dalam bauran pemasaran 

(marketing mix) yaitu orang, bukti fisik, dan proses.5 Tetapi dalam penelitian ini 

peneliti tidak menggunakan semua konsep bauran pemasaran diatas, melainkan 

hanya menggunakan 4 variabel saja yaitu yang terdiri dari orang, produk, lokasi dan 

promosi saja. 

BMT Amanah Bersama Bojonegoro merupakan satu-satunya BMT yang ada 

di kecamatan Kedungadem, kabupaten Bojonegoro. Lokasi strategis yang berada di 

pusat keramaian serta masyarakat yang mayoritas muslim, menjadikan kelebihan 

tersendiri dengan hadirnya BMT ini yang berlandaskan syariat Islam. BMT 

Amanah Bersama Bojonegoro ini memiliki berbagai produk yang ditawarkan 

seperti, pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, wakalah, hawalah dan 

ijarah serta berbagai bentuk simpanan lainnya. 

Selain BMT Amanah Bersama Bojonegoro, terdapat juga lembaga keuangan 

syariah maupun lembaga keuangan konvensional lainnya yang kini semakin 

berkembang, sehingga membuat persaingan diantaranya menjadi sangat kompetitif 

dalam menarik minat nasabah. Hal ini tidak hanya berkutat dengan produk-produk 

yang ditawarkan saja, melainkan juga strategi pelayanan dan taktik pemasaran, 

yang membuat calon nasabah akan melihat dengan teliti produk-produk yang 

                                                             
4 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), 119 
5 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), 119-120 
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ditawarkan agar nantinya pilihan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkannya. 

Oleh kerena itu, diperlukan strategi marketing mix dengan variabel Orang, produk, 

lokasi dan promosi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai minat nasabah dalam memilh pembiayaan 

murabahah dengan menggunakan konsep marketing mix, yang didalamnya terdapat 

variabel Orang, produk, lokasi, dan promosi apakah berpengaruh atau tidak 

terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah di BMT Amanah 

Bersama Bojonegoro, karena pada dasarnya produk  pembiayaan murabahah ini 

merupakan produk yang paling banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dapat dilihat 

jumlah presentase pembiayaan murabahah mencapai 90% sedangkan jumlah 

nasabah pada pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, wakalah, 

hawalah dan ijarah hanya berjumlah 2% pada masing-masing pembiayannya dari 

total jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan di BMT Amanah Bersama 

Bojonegoro, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan  
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Nasabah dalam Memilih Pembiayaan Murabahah (Studi pada BMT Amanah 

Bersama Bojonegoro)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh marketing mix terhadap minat nasabah dalam memilih 

pembiayaan murabahah di BMT Amanah Bersama Bojonegoro ? 

2. Variabel manakah dari marketing mix yang paling dominan mempengaruhi 

minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah di BMT Amanah 

Bersama Bojonegoro ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh marketing mix terhadap minat 

nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah di BMT Amanah Bojonegoro  

2. Untuk menganalisis variabel manakah dari marketing mix yang paling dominan 

mempengaruhi minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah di BMT 

Amanah Bersama Bojonegoro 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terkait bidang 

lembaga keuangan mikro syariah yakni BMT. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat digunakan untuk mengkaji kajian teoritis yang berkaitan dengan 

pengaruh marketing mix terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan 

murabahah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, 

serta pengalaman bagi penulisnya khususnya dalam bidang BMT, sehingga 

menjadi pembelajaran bagi penelitian-penelitian yang akan diteliti penulis  

kemudian hari. 

b. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dan acuan untuk 

penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Serta diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai sumber diskusi, serta bahan bacaan bagi mahasiswa 

atau pihak-pihak yang memerlukan. 

c. Bagi BMT  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BMT dalam 

melakukan evaluasi pada aspek marketing mix agar nasabah lebih  tertarik 

dan berminat pada produk pembiayaan murabahah. 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian yang akan dilakukan ini dapat berfokus pada pokok 

permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menerapkan batasan penelitian 

yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan variabel dalam marketing mix dan hanya 

berfokus pada beberapa komponen saja, yaitu orang, produk,  lokasi, dan 

promosi. 



7 
 

 
 

2. Responden yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan nasabah  

yang menggunakan pembiayaan murabahah pada BMT Amanah 

Bojonegoro.  

1.6 Asumsi Dasar Penelitian 

Asumsi penelitian merupakan anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal 

yang dijadikan pijakan berpikir dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini diperlukan 

untuk membatasi variabel-variabel dalam penelitian. Seperti dalam penelitian ini, 

peneliti mengajukan asumsi bahwa marketing mix berpengaruh pada minat nasabah  

memilih pembiayaan murabahah yang dapat dilihat dengan menggunakan 

kuisoner, sehingga peneliti tidak perlu membuktikan apa yang telah 

diasumsikannya tersebut, akan tetapi langsung bisa dibuktikan mengenai penelitian 

langsung dengan memanfaatkan kuisoner yang disebarkan kepada nasabah BMT 

Amanah Bersama Bojonegoro, yang merupakan lokasi untuk melakukan penelitian. 

 


