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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Rizka Ulfa Baiti, pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh 

Marketing Mix Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan IB Muamalat di 

Bank Muamalat KCP Salatiga”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan pengumpulan datanya melalui kuisoner yang disebar kepada nasabah  

tabungan IB Muamalat di Bank Muamalat KCP Salatiga. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari hasil uji regresi linear berganda menunjukkan variabel 

produk, lokasi, promosi, orang/pegawai berpengaruh terhadap keputusan menjadi 

nasabah  tabungan IB Muamalat di Bank Muamalat KCP Salatiga, sedangkan 

variabel bukti fisik tidak berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah  

tabungan IB Muamalat di Bank Muamalat KCP Salatiga.6 

Selain itu, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, 

sebelumnya pernah dilakukan oleh Olivia Firda Yuanita, pada tahun 2017 dengan 

judul “Pengaruh Produk, Kualitas Jasa, Promosi   dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Nasabah Penabung Studi pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji, 

Lamongan, Jawa Timur”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

                                                             
6Rizka Ulfa Baiti, “Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Manjadi Nasabah Tabungan IB 

Muamalat di Bank Muamalat KCP Salatiga”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga 2016) 
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hasil penelitian bahwa variabel produk, kualitas jasa, dan promosi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung, sedangkan variabel 

lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung.7 

Penelitian terdahulu lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, 

sebelumnya pernah dilakukan oleh Aan Khoiriyah, pada tahun 2017 dengan judul 

“Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah pada 

BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan hasil penelitian bahwa variabel produk, harga, promosi, dan tempat 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. Tapi dari 

keempat dimensi bauran pemasaran  tersebut yang paling berpengaruh adalah 

promosi.8 

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Zunda Ayu Afifah, pada tahun 2017 dengan judul “ Pengaruh 

Marketing Mix Terhadap Minat Menabung Nasabah Pada BMT PAS (Projo Artha 

Sejahtera) Bantul”. Penelitian ini menggunakan dengan metode kuantitatif dengan 

analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel tempat berpengaruh psitif dan signifikan terhadap minat menabung 

nasabah pada BMT PAS. Sedangkan variabel produk, harga dan promosi 

                                                             
7 Olivia Firda Yuanita, “Pengaruh Produk, Kualitas Jasa, Promosi dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Nasabah Penabung (Studi pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji, Lamongan, Jawa 

Timur)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 

Surakarta 2017). 
8 Aan Khoiriyah, “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah pada 

BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeristas Islam 

Negeri Raden Intan, Lampung 2017) 
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berpengaruh positif tidak signifikan terhadap terhadap minat menabung nasabah 

BMT PAS.9 

No. Peneliti 

Variabel 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Rizka Ulfa 

Baiti (2016) 

Variabel 

independen 

produk, lokasi, 

promosi, 

orang/pegawai. 

Variabel 

dependen 

keputusan 

menjadi nasabah. 

Persamaan 

dengan penelitian 

ini yaitu sama-

sama meneliti 

tentang marketing 

mix. 

Perbedaannya 

terletak pada 

variabel yang 

diteliti, dan lokasi 

penelitian. Jika 

lokasi dalam 

penelitian 

terdahulu ini 

adalah Bank 

Muamalat KCP 

Salatiga, namun 

lokasi penelitian 

ini yaitu BMT 

Amanah Bersama 

di Bojonegoro. 

2. Olivia Firda 

Yuanita 

(2017) 

Variabel 

Independen 

Produk, Kualitas 

Persamaan yaitu 

sama-sama 

menggunakan 

Perbedaannya 

yaitu penelitian 

terdahulu ini 

                                                             
9 Zunda Ayu Afifah, “Pengaruh Marketing Mix Terhadap Minat Menabung Nasabah Pada BMT 

PAS (Projo Artha Sejahtera) Bantul”, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017) 
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Jasa, Promosi dan 

lokasi. Variabel 

dependen 

Keputusan 

Nasabah 

Penabung 

marketing mix 

dengan variabel 

produk, promosi 

dan lokasi. 

menggunakan 

variabel produk, 

kualitas jasa, 

promosi, dan 

lokasi. Tetapi 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel orang, 

produk, lokasi, 

dan promosi. 

Sedangkan 

kelemahan dari 

penelitian 

terdahulu ini yaitu 

terkadang 

nasabah yang 

mengisi kuisoner 

ini tidak memiliki 

waktu yang 

banyak, sehingga 

terjadi kelemahan 

emosional dalam 

mengisi kuisoner. 
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3. Aan 

Khoiriyah 

(2017) 

Variabel 

independen 

produk, harga, 

promosi dan 

tempat. Variabel 

dependen 

pengambilan 

keputusan 

nasabah. 

Persamaannya 

yaitu sama-sama 

menggunakan 

metode kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

konsep bauran 

pemasaran. 

Perbedaannya 

yaitu, salah satu 

variabel 

penelitian 

terdahulu yang 

digunakan diatas 

menggunakan 

variabel harga, 

tetapi penelitian 

ini menggunakan 

orang. 

 

4. Zunda Ayu 

Afifah 

(2017) 

Variabel 

independen 

produk, harga, 

tempat dan 

promosi. Variabel 

dependen minat 

menabung 

nasabah. 

Persamaan 

dengan penelitian 

terdahulu ini 

terletak pada 

variabel produk, 

lokasi, promosi 

serta lokasi 

penelitan ini 

dilakukan yaitu 

pada BMT. 

Perbedaannya jika 

penelitian 

terdahulu ini 

terdapat variabel 

harga dan 

variabel dependen 

tentang minat 

menabung 

nasabah pada 

BMT PAS, 

sedangkan 

penelitian  ini 
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tidak terdapat 

variabel harga 

melainkan diganti 

dengan variabel 

orang serta 

dengan variabel 

dependen tentang 

minat nasabah 

dalam memilih 

pembiayaan 

murabahah. 

2.2 Kerangka Teori 

A. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Marketing Mix merupakan strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai 

perusahaan dalam bidang pemasaran. Sehingga kombinasi yang terdapat dalam 

komponen marketing mix harus dilakukan secara terpadu yakni, pelaksanaan dan 

penerapan komponen ini harus dilakukan dengan memperhatikan komponen satu 

dengan komponen yang lainnya, karena hal ini saling berkaitan erat guna mencapai 

tujuan perusahaan dan tidak akan efektif jika dijalankan secara sendiri-sendiri.10 

Menurut Kotler, bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran 

(marketing mix) yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasarannya dalam pasar sasaran.11 

                                                             
10 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), 119 
11 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung:Alfabeta,2010), 48 
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Kotler menyebutkan konsep bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari 

empat P (4P), yaitu:  

1. Product (Produk) 

2. Price (Harga) 

3. Place (Tempat/saluran ditribusi) 

4. Promotion (Promosi) 

Sedangkan Boom dan Bitner menambahkan di dalam bisnis jasa, selain 4P 

seperti yang telah dikemukakan di atas, ada  tambahan 3P di dalam bauran 

pemasaran, yaitu :  

1. People (orang) 

2. Physical evidence (bukti fisik) 

3. Process (proses)12 

Penambahan unsur bauran pemasaran jasa dilakukan antara lain karena jasa 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk, yaitu tidak berwujud, tidak 

dapat dipisahkan, beraneka ragam, dan mudah lenyap. Tetapi dalam penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan konsep bauran pemasaran yang terdiri dari elemen 

orang, produk, lokasi, dan promosi. Dalam penelitian ini peneliti tidak 

menggunakan variabel harga melainkan menggantinya dengan variabel orang. Hal 

ini dikarenakan BMT Amanah Bersama Bojonegoro ini hanya memiliki pesaing 

dari bank-bank konvensional yang ada di kecamatan Kedungadem dan tidak 

memiliki pesaing yang sama menggunakan prinsip syariah karena BMT Amanah 

Bersama Bojonegoro ini merupakan satu-satunya BMT dan lembaga keuangan 

syariah yang ada di kecamatan Kedungadem.  

                                                             
12 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), 120 
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Hasil observasi singkat yang dilakukan peneliti sebelum melakukan 

penelitian, masyarakat di kecamatan Kedungadem memilih bertransaksi di BMT 

Amanah Bersama Bojonegoro ini tidak mempertimbangkan harga melainkan 

karena faktor orang, produk, lokasi dan promosi serta karena ingin bertransaksi 

menggunakan prinsip syariah. Oleh sebab itu, peneliti mengganti variabel harga 

dengan variabel orang. 

1. Orang  

Menurut Zeithaml dan Bitner, orang (people) adalah semua pelaku yang 

memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi 

pembeli. Elemen-elemen dari ‘people’ adalah perusahaan, konsumen, dan 

konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan tindakan karyawan, bahkan 

cara berpakaian dan penampilan karyawan pun berpengaruh terhadap persepsi 

konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa (service encounter).13 

Semua karyawan yang berhubungan dengan konsumen disebut sebagai 

tenaga penjual. Oleh karena itu, people dalam jasa ini merupakan orang-orang yang 

terlibat langsung dalam menjalankan aktivitas perusahaan, dan merupakan faktor 

yang memegang peranan penting bagi semua organisasi. Elemen people ini 

memiliki dua aspek yaitu : 

1. Service People  

Untuk organisasi jasa, service people biasanya memegang jabatan ganda, 

yaitu mengadakan jasa dan menjual jasa tersebut. Melalui pelayanan yang baik, 

cepat, ramah, teliti, dan akurat dapat menciptakan kepuasan dan kesetiaan 

                                                             
13 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung:Alfabeta,2010), 62 



16 
 

 
 

pelanggan terhadap perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan nama baik 

perusahaan. 

2. Customer 

Faktor lain yang berpengaruh adalah hubungan yang ada diantara pelanggan. 

Karena pelanggan dapat memberikan persepsi tentang kualitas jasa yang pernah 

diterimanya dari perusahaan kepada nasabah lain. Keberhasilan dari perusahaan 

jasa berkaitan erat dengan seleksi, pelatihan, motivasi, dan manajemen dari sumber 

daya manusia.14 

Karyawan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Selain itu, karyawan juga harus memperlihatkan penampilan yang 

sopan dan rapi kepada nasabah. Islam mengajarkan bahwa penampilan yang baik 

merupakan cerminan diri. Seperti yang sudah disebutkan pada al-quran surat Al-

A’raf ayat 26 berikut ini : 

ٌر ۚ لَِباًسا يُ َوارِي َسْوآِتُكْم َورِيًشا ۖ َولَِباُس الت َّْقوَ  يَا بَِني آَدَم َقْد أَنْ زَْلَنا َعَلْيُكمْ  ِلَك َخي ْ ٰى ذَٰ

ِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ   ذَٰ

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu 

pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Dan 

pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari 

tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”15  

 

2. Produk 

a. Pengertian Produk 

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi oleh pasar sebagai 

                                                             
14 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung:Alfabeta,2010), 62-63 
15 Al-Qur’an 20 Baris Terjemah, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu,2014) 
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pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.16 Produk pada 

umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang 

tidak berwujud. Masing-masing produk dapat dikatakan berwujud atau tidak 

berwujud karena memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Produk yang 

berwujud berupa barang yang dapat dilihat, dipegang dan dirasa secara langsung 

sebelum membeli, sedangkan produk yang tidak berwujud seperti jasa, maka 

produk tidak dapat dilihat dan dirasa sebelum beli.17 

Pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan 

atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam 

hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh 

konsumen. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan produk tersebut, maka 

konsumen harus mengorbankan sesuatu sebgai balas jasanya, misalnya dengan cara 

melakukan pembelian. 

Komponen produk digambarkan bahwa, produk yang dijual merupakan 

komoditas yang dibutuhkan, serta produk yang akan dipasarkan atau diperjual-

belikan haruslah produk yang halal, memiliki kualitas yang terbaik dan bersifat 

tahan lama, bukan malah sebaliknya menjual produk dengan kualitas yang tidak 

baik demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam hadist 

disebutkan: 

ًعا ِفيِه َعْيٌب ِإَلَّ بَ ي ََّنُه لَه  ََل َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم بَاَع ِمْن َأِخيِه بَ ي ْ

                                                             
16 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta:Andi, 2008), 95 
17 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung:Alfabeta,2010), 62 
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Artinya : “Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada 

saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia 

menjelaskannya kepadanya”(HR. Ahmad dan Ibnu Majah).18 

b. Tingkatan produk  

Untuk merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu memahami 

tingkatan produk, yaitu: 

1) Produk utama/inti (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan 

dan akan dikonsumsi  oleh pelanggan dari setiap produk. 

2) Produk generik, yaitu produk dasar yang mempu memnuhi fungsi produk 

yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat berfungsi). 

3) Produk harapan (expected product), yaitu produk formal yang ditawarkan 

dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan dan 

disepakati untuk dibeli. 

4) Produk pelengkap (augmented product), yaitu berbagai atribut produk yang 

dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat 

memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. 

a. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang 

mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang.19 

Jadi pada dasarnya, produk adalah sekumpulan nilai kepuasan yang 

kompleks. Nilai sebuah produk ditetapkan oleh pembeli nilai sebuah produk yang 

ditetapkan oleh pembeli hakikatnya berdasarkan dari manfaat yang akan mereka 

terima dari produk tersebut.20 

 

                                                             
18 Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Pedoman Hidup Seorang Muslim, terj. Mustofa ‘Aini, Lc  et. 

al. (Madinah:Muktabatul ‘Ulum wal Hikam, 1419 H), 551 
19 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta:Andi, 2008), 96 
20 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung:Alfabeta,2010), 51 
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c. Karakteristik Produk dalam Pemasaran Syariah 

Beberapa aspek pemasaran syariah yang harus benar-benar diperhatikan 

ketika berkaitan dengan produk, yaitu : 

1) Realistis 

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, seorang pebisnis/ 

pemasar harus kreatif agar dapat menciptakan sebuah terobosan baru yang dapat 

diterima oleh konsumen. Hal ini penting bagi pemasar Islam untuk memahami 

konsep ini, karena hal ini akan meningkatkan semangat dalam memasarkan produk 

mereka. 

2) Humanistik 

Seorang marketer/pemasar muslim harus bisa lebih agresif dalam 

memperomosikan produk atau jasa mereka, namun tetap secara manusiawi dengan 

diperlakukan secara baik, dan juga dilakukan pendekatan secara humanistik 

dibandingkan dengan pebisnis yang non-muslim. 

3) Transparansi  

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Dikisahkan Hakim bin Hizam: Rasulullah 

berkata, ‘Penjual dan pembeli memiliki hak untuk menyimpan atau mengembalikan 

barang selama mereka belum berpisah, atau sampai mereka berpisah; dan jika 

kedua pihak berbicara kebenaran dan menggambarkan cacat dan kualitas 

(barang), maka mereka akan diberkati dalam transaksi mereka, dan jika mereka 

berbohong atau menyembunyikan sesuatu, maka keberkahan transaksi mereka 

akan hilang’.” 
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Hadist tersebut secara jelas menegaskan bahwa ketidakjujuran dan menutupi 

kekurangan dalam memasarkan produk atau jasa dapat menjadi penghalang bagi 

konsumen dan produsen dari bahaya dunia maupun akhirat.21 

3. Lokasi 

Lokasi berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh perusahaan 

mengenai dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Keputusan mengenai 

lokasi yang akan digunakan melibatkan hal penting seperti lingkungan di mana dan 

bagaimana jasa itu akan diserahkan kepada pelanggan, sebagai bagian dari nilai dan 

manfaat jasa. 

Selain itu, pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan yang 

cermat terhadap beberapa faktor berikut : 

1. Akses, misalnya lokasi yang mudah dijangkau oleh sarana transportasi 

umum. 

2. Visabilitas, misalnya lokasi tersebut dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan. 

3. lalu lintas (traffic), terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu (1) 

banyaknya orang yang berlalu lalang dapat memberikan peluang besar 

terjadinya impulse buying atau menarik perhatian konsumen untuk membeli 

secara tiba-tiba tanpa direncanakan sebelumnya, (2) kepadatan lalu lintas 

dapat pula menjadi hambatan. 

4. Tempat parkir yang luas dan aman. 

5. Ekspansi, tersedianya tempat yang cukup untuk perluasan usaha di kemudian 

hari. 

                                                             
21 Nurul Huda, et al., Pemasaran Syariah Teori & Aplikasi, (Depok:Kencana,2017), 125-126 
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6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. 

7. Persaingan, yaitu lokasi pesaing. 

8. Peraturan pemerintah.22 

Berman dan Evans menyatakan bahwa pengaruh lokasi ternyata bisa sangat 

signifikan. Kekeliruan dalam melakukan pemilihan lokasi dapat membawa dampak 

negatif, yang antara lain bisa mencakup : 

1. Pembuatan keputusan bisa menjadi rumit (karena adanya interdependensi 

semua aspek dalam organisasi). 

2. Biaya operasi bisa cukup tinggi (promosi, pengadaan, dan lain-lain). 

3. Fleksibilitasnya rendah (sulit pindah ke tempat lain, dan lain-lain). 

4. Semua atribut lokasi mempengaruhi keseluruhan strategi. 

5. Investasi (memiliki/menyewa toko) berada dalam resiko.23 

Sedangkan dalam perspektif Islam, tempat atau lokasi merupakan salah satu 

kunci sukses dalam strategi pemasaran yang efektif. Tempat yang strategis dan 

mudah dijangkau oleh pelanggan dalam jual beli merupakan representasi dari 

prinsip dasar Islam bahwa manusia sebagai wakil Allah SWT di muka bumi harus 

mengeloala sumber daya yang ada dengan cara yang adil.24 

Pemerataan atau keadilan distribusi produk dalam praktiknya adalah menjaga 

kelancaran saluran distribusi yang ada untuk memastikan bahwa produk samapai 

kepada konsumen agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Lokasi produsen 

menjual barangnya harus mudah dijangkau oleh konsumen, untuk menghindari 

adanya pencegatan atau monopoli barang di mana orang kota membeli barang yang 

                                                             
22 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung:Alfabeta,2010), 57 
23 Yazid, Pemasaran Jasa Konsep dan Implementasi, (Yogyakarta:Ekonisia, 2001), 186 
24 Nurul Huda, et al., Pemasaran Syariah Teori & Aplikasi, (Depok:Kencana,2017), 131-132 
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dibawa orang desa dengan harga murah sebelum sampai ke pasar dengan niat untuk 

mendapatkan keuntungan yang dilarang dalam Islam. Seperti hadits yang 

disebutkan berikut ini : 

ُهماَ قَاَل:قَاَل رَثُوُل اٌللِه َصلىَّ اللُه َعَلْيهِ  َلَع  َسلََّم:وَ  َوَعِن اٌْبِن اٌُعَمَرَرِضَى اٌللُه َعن ْ َلَ تَ تَ َلقَّوُااٌلسِ 

 َحتَّى يُ ْهَبَط ِبهاَ إِلَى ْاأَلْسَواِق.ُمت ََّفٌق َعَلْيِه.

Artinya “Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda : Jangan kamu 

menyambut barang dagangan itu hingga masuk ke pasar”(HR. Bukhari,Muslim) 25 

4. Promosi  

Pada hakikatnya, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang 

merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 26 

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan 

membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran 

pemasarannya.27 

Secara garis besar macam-macam sarana promosi yang dapat digunakan 

sebagai berikut : 

a. Periklanan (advertising), merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk 

tayangan atau gambar dan atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, 

brosur, billboard, koran, majalah, televisi, dan radio. 

                                                             
25 An-Nawawy, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf, Tarjamah Riadhus Shalihin II, Terj. H Salim 

Bahreisy, (Bandung:PT.Alma’arif, 1987), 577 
26 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta:Andi, 2008), 219 
27 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung:Alfabeta,2010), 58 
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b. Promosi penjualan (sales promotion), merupakan promosi yang digunakan 

untuk meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada 

waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu pula. 

c. Publisitas (publicity), merupakan bentuk promosi yang bertujuan untuk 

meningkatkan citra di depan para calon nasabah atau nasabahnya melalui 

kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan amal atau sosial dan olahraga. 

d. Penjualan pribadi (personal selling), merupakan promosi yang dilakukan 

melalui pribadi-pribadi karyawan dalam melayani serta ikut mempengaruhi 

nasabah.28 

Pada dasarnya, promosi dalam pemasaran syariah harus beretika dan terbuka. 

Kebenaran dalam setiap informasi tentang produk yang dipasarkan merupak inti 

dari promosi pemasaran syariah. Perilaku tersebut di dasarkan pada ajaran Al-

Quran dan Hadist, dimana sesuatu yang dikerjakan oleh seorang Muslim harus 

dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penjual dan/pemasar 

berkewajiban mengungkapkan semua informasi, termasuk kerusakan barang yang 

tidak diketahui oleh pembeli, serta pernyataan palsu, melebih-lebihkan dan 

menutup-nutupi merupakan perilaku yang dilarang keras dalam proses penjualan. 

Sesuai dengan prinsip syariah yang dibenarkan dalam muamalah yaitu promosi 

yang jujur, transparan, dan menjelaskan apa adanya, seperti sabda Rasulullah  

dalam sebuah hadits berikut ini : 

َنا فَ َلْيَس ِمنَّا  َمْن َغشَّ

                                                             
28 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta:2010), 156 
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Artinya:”Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan 

kami”.29 

B. Minat 

1. Pengertian Minat 

Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah 

atau keinginan. Selain itu minat nasabah juga merupakan suatu kecenderungan 

bertindak seseorang untuk memilih sebelum keputusan membeli atau menggunakan 

jasa benar-benar dilakukan. 

Sedangkan menurut Walgito, minat adalah salah satu motif objektif (objectif 

motivase) yang tertuju pada sesuatu yang khusus. Apabila seorang individu telah 

mempunyai minat terhadap sesuatu maka perhatiannya akan tertarik terhadap objek 

tersebut dengan sendirinya. 

2. Macam-macam Minat 

a. Berdasarkan timbulnya, minat dibedakan menjadi dua yaitu,  minat primitif 

dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena adanya 

kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya seperti kebutuhan 

akan makan. Sedangkan kebutuhan kultural atau minat sosial adalah minat 

yang timbul karena adanya proses belajar, minat ini tidak berhubungan secara 

langsung dengan diri kita, misalnya seperti keinginan memiliki mobil. 

b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi dua yaitu, minat 

intrinsik dan minat ekstrinksik. Minat intrinsik adalah minat yang 

berhubungan langsung dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang 

lebih mendasar atau minat asli, misalnya seperti seseorang belajar karena 

                                                             
29 Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Pedoman Hidup Seorang Muslim, terj. Mustofa ‘Aini, Lc et. 

al. (Madinah:Muktabatul ‘Ulum wal Hikam, 1419 H), 551 
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memang senang membaca. Sedangkan minat ekstrinsik adalah minat yang 

berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut, misalnya jika 

tujuannya tersebut sudah tercapai maka ada kemungkinan minat tersebut akan 

hilang.30 

2. Aspek-aspek Minat 

a. Perhatian (Attention) 

Adanya perhatian yang besar dari konsumen terhadap suatu produk 

(barang atau jasa). 

b. Ketertarikan (Interest) 

Setelah adanya perhatian, maka akan timbul rasa ketertarikan  pada 

konsumen tersebut. 

c. Keinginan (Drisere) 

Selanjutnya akan ada perasaan untuk menginginkan atau memiliki suatu 

produk tersebut. 

d. Keyakinan (Conviction) 

Yakni keinginan yang timbul pada diri individu terhadap produk tersebut, 

sehingga menimbulkan keputusan (proses akhir) untuk memperolehnya 

dengan tindakan membeli. 

Pada prinsipnya, perilaku pembelian atau minat nasabah seringkali diawali 

dan dipengaruhi oleh banyaknya keinginan atau rangsangan dari luar dirinya, baik 

berupa rangsangan pemasaran maupun dari lingkungannya, yang kemudian 

diproses dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya 

                                                             
30 Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif 

Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 265-264 
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diambil keputusan untuk menggunakan produk. Karakteristik pribadi konsumen 

yang dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat kompleks dan 

salah satunya adalah motivasi untuk menjadi nasabah pada produk yang diinginkan. 

C. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.31 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi  sebagai berikut : 

1. Pembiayaan produktif. Jenis pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam pengertian yang luas, yaitu untuk peningkatan 

usaha, baik itu usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 

2. Pembiayaan konsumtif. Jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk 

memenuhi kebutuhan.32 

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang sudah disepakati. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian 

secara pesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian.33 

Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, 

kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.34 

                                                             
31 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang nomer 7 tahun 1992 tentang perbankan, 

Pasal 1 (nomer 12) 
32 Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 103 
33 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 54 
34 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 58 
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Sebenarnya di dalam Al-Quran dan Hadits Nabi SAW tidak pernah secara 

langsung membicarakan tentang murabahah, tetapi yang dibicarakan secara 

langsung adalah tentang jual-beli, laba, rugi, dan perdagangan. Oleh karena itu, 

landasan syariah yang digunakan dalam murabahah adalah landasan prinsip jual 

beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Landasan hukumnya yaitu: 

1. a. Al-Quran (QS. An-Nisa:29) 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تَ رَاضٍ   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

َرِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   أَنْ ُفَسُكمْ  تَ ْقتُ ُلوا َوََل  ۚ  ِمْنُكْم   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.35 

 

b. Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah : 275) 

 

 َوَأَحلَّ الل ُه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر ِبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.36 

 

2. Al-Hadits 

اْلُمَقَرَضُة, وَ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّي اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : َثالَ ٌث ِفْيِهنَّ اَْلبَ رََكُة: اَْلبَ ْيُع إَِلى َأَجٍل, 

ِعْيِر لِْلبَ ْيِت َلَ لِْلبَ ْيِع )رواه ابن ماجه عن صهيب(  َوَخْلُط اْلُبرِ  بِالشَّ

 

                                                             
35 Al-Qur’an 20 Baris Terjemah, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu,2014) 
36 Al-Qur’an 20 Baris Terjemah, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu,2014) 
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Hadits riwayat Ibnu Majah 

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang di 

dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqradhah (mudharabah), 

dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk 

dijual”.37 

 

3. Rukun dan Syarat Murabahah 

A. Rukun Murabahah 

 Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli, sehingga rukun-rukunnya 

sama dengan rukun jual beli, yaitu : 

a. Adanya pihak yang melakukan akad, dalam hal ini yakni penjual dan pembeli 

b. Adanya objek yang diakadkan. Mengenai objek yang diakadkan ini ada dua 

macam, yaitu : 

1. Barang yang diperjual belikan. 

2. Harga barang yang diperjual belikan  

3. Shigat akad yakni ijab qabul 

B. Syarat Murabahah  

a. Penjual memberi tahu  biaya modal kepada nasabah. 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan. 

c. Kontrak harus bebas dari riba. 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian. 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.38 

 

                                                             
37 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 58 
38 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

102 
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4. Prosedur Skema  Pembiayaan Murabahah 

 

 

 

2. Akad Jual Beli 

 

6. Bayar 

5. Terima 

barang 

dan 

dokumen 
3. Beli Barang       4. Kirim 

 

Gambar 2.1 Prosedur Pembiayaan Murabahah39 

Tipe pertama, Lembaga Keuangan Syariah membeli dahulu barang yang akan 

dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli 

kemudian barang dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin 

keuntungan sesuai kesepakatan. Tipe kedua mirip dengan tipe pertama, tapi 

perpindahan langsung dari penjual kepada nasabah, sedangkan pembayaran 

dilakukan lembaga keuangan syariah  langsung kepada penjual pertama/ Supplier. 

Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian 

murabahah dengan lembaga keuangan syariah. Kedua pembelian dapat dilakukan 

                                                             
39 Lukman Haryoso, Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha 

di Kabupaten Semarang, Jurnal Law and Justice,  Vol. 2 No. 1 (April, 2017) 
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secara tunai (cash), atau tangguh, baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu 

tertentu. Pada umumnya, nasabah membayar secara tangguh.40 

5. Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya 

belum mencapai atau belum dapat memenuhi target yang diinginkan pihak lembaga 

keuangan syariah, seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, 

pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi 

lembaga kuangan syariah, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, 

diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan 

dalam pengembalian. 

A. Penyebab pembiayaan bermasalah  

Terdapat beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah  

1) Faktor Intern 

a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah 

b. Kurang dilakukukan evaluasi keuangan nasabah 

c. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah 

d. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang 

memperhitungkan aspek competitor. 

2) Faktor Ekstern 

a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan 

laporan tentang kegiatannya) 

b. Usaha yang dijalankan relatif baru 

                                                             
40 Lukman Haryoso, Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha 

di Kabupaten Semarang, Jurnal Law and Justice,  Vol. 2 No. 1 (April, 2017) 
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c. Bidang usaha nasabah telah jenuh 

d. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis  

e. Terjadi bencana alam 

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, 

dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, yang dikategorikan 

pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan 

dalam perhatian khusus sampai golongan macet. 41 

2.3 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian 

Keterangan 

Y :Variabel Dependen Minat Nasabah dalam Memilih Pembiayaan 

Murabahah 

X1 : Variabel Independen Orang 

X2 : Variabel Independen Produk 

X3 : Variabel Independen Lokasi 

X4 : Variabel Independen Promosi 

                                                             
41 Amilis Kina, Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT 

Syari’ah Pare, An-Nisbah, Vol. 03 No. 02 (April, 2017), 404-405 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis atau jawaban sementara pada penelitian ini adalah : 

H0: Diduga variabel orang tidak berpengaruh terhadap minat nasabah dalam 

memilih pembiayaan murabahah. 

H1: Diduga variabel orang berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih 

pembiayaan murabahah. 

H0: Diduga variabel produk tidak berpengaruh terhadap minat nasabah dalam 

memilih pembiayaan murabahah. 

H1: Diduga variabel produk berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih 

pembiayaan murabahah. 

H0: Diduga variabel lokasi tidak berpengaruh terhadap minat nasabah dalam 

memilih pembiayaan murabahah. 

H1: Diduga variabel lokasi berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih 

pembiayaan murabahah. 

H0: Diduga variabel promosi tidak berpengaruh terhadap minat nasabah dalam 

memilih pembiayaan murabahah. 

H1: Diduga variabel promosi berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih 

pembiayaan murabahah. 

 


