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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era perkembangan dunia bisnis yang dinamis dan penuh persaingan 

perusahaan dituntut untuk terus menciptakan suatu gerakan perubahan orientasi 

terhadap pelayanan mereka terhadap konsumen, menghadapi ancaman dari pesaing, 

dan menciptakan suatu produk. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk 

semakin inovatif dan mengalami kemajuan dalam menciptakan suatu produk yang 

sekiranya sesuai dengan selera masyarakat dan dapat diterima dan memenuhi dengan 

baik permintaan pasar, tanpa inovasi dari produk itu sendiri perusahaan akan semakin 

tenggelam dan tereliminasi dengan produk pesaing yang dapat memenuhi keinginan 

permintaan pasar. 

Dalam dunia bisnis, dibutuhkan suatu kegiatan dengan pemahaman yang 

serius, dimulai dari perencanaan kedepannya pada tahap penerapannya, tahap 

monitoring maupun evaluasi dari bisnis yang dijalankan.xDalam bisnis, tugas 

terpenting seorang pemasar ialah mampu memenuhi apaxyang diingikan dan 

dibutuhkanxolehxmasyarakat, sebelumnya perusahaan dapat melakukan survei (riset) 

terlebih dahulu pada pasar sasaran agar dapat mengtahui perkembangan selera dan 

kebutuhan konsumen. Sehingga, produk yang dipasarkan sesuai dengan manfaat atau 

kebutuhan masyarakat sehingga dapat diminati.
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Langkah awal yang dapat diambil bagi pengusaha ialah strategi 

pemasarannya, sehingga tujuan untuk mendapatkan laba usaha dapat tercapai. 

Seorang pengusaha dapat berguru dari pengusaha lain ataupun menciptakan strategi 

usahanya sendiri.  

Untuk mendukung programnya demi memperoleh respons dari pasar 

sasarannya pelaku pemasaran menggunakan berbagai alat untuk melancarkan 

programnya. Alat inilah yang kemudian disebut dengan bauran pemasaran 

(marketing-mix). Bauran pemasaran atauxmarketing mix adalahxistilah yang 

digunakan untuk menggambarkan kombinasi taktik (marketing tools) yang digunakan 

padaxkonteks bisnisxuntuk mencapai tujuannyaxdalam rangkaxmemasarkan produk 

atauxjasa secara efektifxkepada kelompokxkonsumer sasaran. 

BauranxPemasaran dalam konvensional umunya terkenal denganx4Pxyang 

dikonsepkan olehxMcCarthy. Namunxdemikian tidakxmenutupxkemungkinanxmasih 

adaxtambahan variable lainnya dikarenakanxoleh dinamisasi pasarxdan jumlah 

bauranxpemasaran itu sendirixyang masihxdebatable, sehingga berpotensixbagi para 

penelitixuntuk mengisixkurangnya perhatian pada pengembanganxkonsep (lack of 

theory-based factor structure) yang berkenaan dengan bauran pemasaran. Hal itu juga 

dialami oleh para ahli pemasaran yang fokus formulasikan bauran pemasaran dalam 

perspektif Islam. Dalam perspetif islam,xmarketing-mix telah diindetifikasikan 

olehxbeberapaxahlixmisalnya Bahari et al mengindetifikasikan bahwa marketing-

mixxterdiri darixproduct,xprice,xpromotion, danxplace. SementaraxHassan et al; 

Ishak dan Abdullah mengindetifikasi dalam marketing-mix terdapat product, people, 

pricing, promotion, dan place. Menurut Sulaiman dan Zakaria, konsep 4P 
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(product,xprice,xpromotion,xplace)xlebihxberfokusxpadaxstrategixdalamxmemasark

an suatu produk,xsedangkanx2Px(process,xpeople)xadalah hambatan penyempurnaan 

yang tujuan utamanya adalah padaxpraktikxbisnisdjasax(pelayanan). 

Abuznaidxmenyampaikan, dalamxIslam setiap kegiatan bisnis harusxtaat pada 

dua prinsip,xyaitu:  

1. Mentaati pada aturan atau tatanan moral yang telah ditetapkanxAllahxSwt.  

2. Empati,xmensyukuri rahmat dan ciptaan Allah Swt. Dengan jalan 

menahan diri darixtindakan yangxmerugikan orangxlain danxmencegah 

penyebaranxpraktikxyang tidakxetis.  

Implikasixdarixprinsipxtersebutxmakaxbauran pemasaran dalam Islam terdiri 

dari bauran pemasaran konvensional yang 7Px(xproduct,xpromotion,xplace, price, 

people, physical evidence dan processx) yang kemudian ditambahkan promise (janji) 

dan patience (kesabaran).
2
 

PemasaranxSyariah merupakan sebuahxdisiplin ilmu bisnis strategis 

yangxmengarahkan prosesxpenciptaan,xpenawaran danxperubahan valuexdari 

suatuxinisiator kepadaxstakeholders-nya, yangxdalam keseluruhanxprosesnyaxsesuai 

denganxakad danxprinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalamxIslam. Dan merupakan 

salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala 

proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah.
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2 Nur Asnawi danxAsnan Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, FIlosofi, dan Isu-isu Kontemporer, 

(Depok: RajagrafindoxPersada, 2017), hal 161. 
3 Nurul, Khamim, Rizal, Badrussa’diyah, Dea, Dian,  Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi, (Depok: 

Kencana, 2017: 47) . 
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Menurut Kertajaya dan Sula terdapat empat karakter pemasaran syariah yang 

menjadi panduan bagi pemasar yaitu Ketuhanan (Rabbaniyah/religious), 

Menjunjung tinggi akhlak mulia (akhlaqiyyah), Realistis (waqi’iyah), Humanistis 

(al-insaniyyah). Dari karakteristik inilah yang menjadikan pembeda antara 

pemasaran konvensional dengan syariah. Menariknya, pemasaran syariah meyakini 

bahwa segala sesuatu perbuatan kelak diminta pertanggung jawabannyaxkelak. 

Selainxitu, pemasaranxsyariahxmengutamakan nilaixakhlak danxetika moral dalam 

setiap pelaksanaannya. Karenanya, pemasaran syariah penting bagi tenaga pemasaran 

untuk melaksanakan presentasixpasar. 

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, 

yang bertugas menyalurkanxpembiayaan denganxbentuk pemberianxuang pinjaman 

kepada masyarakat yang membutuhkanxberdasarkan hukum gadaixmerupakan 

suatuxhal yang perlu disambut positif. Secara perbedaannya, gadai syariah dan 

konvensional hanya terletak pada akad dan niat dalam transaksi gadai. Secara 

penerapannya pegadaian syariah memiliki penerapan yang sama dengan 

penggadaianxkonvensional, yaituxmenyalurkanxuang pinjamanxdengan jaminan 

barang yangxbergerak. Akan tetapi,xrahn dalam hukumxIslam dilakukanxsecara 

sukarelaxatas dasar tolongxmenolong tanpaxmencari keuntungan;xsedangkan 

gadaixmenurut hukumxperdata disampingxberprinsip tolongxmenolong juga 

menarikxkeuntungan dengan caraxmenarik bunga atauxsewa modal yangxditerapkan. 

Dengan dasar hukum seperti itulah PegadaianxSyariah tidak menekankan 

padaxpemberian bungaxdari barang yangxdigadaikan. Meski tanpa xbunga, 

pegadaianxsyariah tetap memperolehxkeuntungan sepertixyang sudah diaturxoleh 
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Dewan SyariahxNasionalx(DSN),xyang memberlakukanxbiaya pemeliharaan dari 

barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah 

pinjaman.
4
 

Setiap produk yang dikeluarkan suatu perusahaan tentu membutuhkan 

perancanaan strategi pemasaran. Pentingnya pemasaran ialah bertujuan untuk 

memperkenalkan produk yang akan dijual sehingga masyarakat mengetahui dan 

tertarik untuk membeli produk tersebut. PT Pegadian Cabang Syariah Landungsari 

Malang menggunakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak karyawan 

Pegadaian Cabang Syariah Landungsari Malang dalam memasarkan produk Arrum 

Haji yaitu crosselling, literasi, dan  referal, disamping itu masih banyak lembaga 

keuangan lainnya yang belum mempunyai produk sejenis yang ditawarkan, sehingga 

ini merupakan kesempatan emas bagi PT Pegadaian Cabang Syariah Landungsari 

Malang untuk bisa leluasa memonopoli pasar.
5
 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai strategi bauran pemasaran yang diterapkan dalam menarik minat 

nasabah dixPT.xPegadaian (Persero)xCabangxSyariahxLandungsarixKotaxMalang. 

Dari itu peneliti tertarik mengambil judu “ANALISIS BAURAN PEMASARAN 

PRODUK ARRUM HAJI DI PT.xPEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH 

LANDUNGSARI MALANG”. 

                                                            
4 Muhammad Hadi Sholikul, Pegadaian Syariah, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h.4. 
5 Abdus Salam, Pimpinan CPS Landungsari Malang, Wawancara, Landungsari, Sabtu 12 Oktober 

2019. 
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1.2 RumusanxMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahannya ialah:  

1. Bagaimana Bauran Pemasaran produk Arrum Haji yang diterapkan PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Landungsari Malang dalam memasarkan 

produk Arrum Haji? 

2. Bagaimana analisis SWOT terhadap Bauran Pemasaran produk Arrum Haji 

yang diterapkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Landungsari 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 

1. Mengetahui bagaimana strategi bauran pemasaran yang diterapkan PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Landungsari Malang dalam melakukan 

pemasaran pada produk Arrum Haji. 

2. Mengetahui bagaimana analisis SWOT terhadap strategi bauran pemasaran 

yang diterapkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Landungsari 

Malang dalam melakukan pemasaran pada produk Arrum Haji. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengetahui 

wawasan dalam bauran pemasaran Pegadaian Syariah pada produk Arrum Haji. 

Sebagaixsalahxsatu perusahaan (BUMN) BadanxUsahaxMilikxPemerintah, selain itu 
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jugaxdapatxmenambahkan wawasan masyarakat tentang Produk Arrum Haji di PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Landungsari Kota Malang tersebut.  

2. Manfaat Praktis 

Secaraxpraktisxsebagaixbahanxpertimbanganxuntuk memperbaiki bauran 

pemasarannya, serta dapat memberikan informasi mengenai strategi yang di gunakan 

pada PT. Pegadaian (Persero) CabangxSyariah Landungsari Kota Malang. 

1.5 Definisi Istilah 

Untuk memperjelas pengertian judul penelitian, oleh karena itu sangat 

diperlukan penguasaan istilah sebagi berikut: 

1. Bauran Pemasaran 

Bauran Pemasaran kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan 

perusahaan untuk mengahasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran.
6
 

2. Arrum Haji 

Pembiayaan Arrum Haji ialah layanan yang diberikan oleh pihak Pegadaian 

Syariah untuk memudahkan nasabah dalam pendaftaran dan pembiayaan haji.
7
 

3. Pegadaian Syariah 

Pegadaian Syariah ialah salah satu lembaga keuangan syariah/layanan gadai 

syariah yang merupakan kerjasama hasil kerjasama PT. Pegadaian (Persero) dengan 

Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “rahn” yang mana 

                                                            
6 Kotler.P & G. Armstrong, Dasar – dasar Pemasaran, Jakarta: Penerbit Indeks, 2004, h.78. 
7 https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162, diakses tanggal 25 Juli 2019, pukul 20:52. 

https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162
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bagi pihak PT. Pegadaian (Persero) dipandang sebagai pengembangan produk yang 

ditawarkan kepada masyarakat.
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8 Tri Andari, Penerapan Sistem Gadai Syariah Pada Layanan Pendaftaran Haji (Studi 

KasusxPegadaianxSyariah CabangxLandungsarixMalang), (Malang: Skripsi Universitas Negeri 

Malang, Skripsi diterbitkan, 2018), hal 34.  


