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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. STRATEGI PEMASARAN ISLAM 

1. Pengertian Pemasaran Islami 

Pasar Islami adalah pasar yang emosional (emotional market) dimana orang 

tertarik karena alasan keagamaan bukan karena keuntungan financial semata, tidak 

ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah ia mengandung nilai-nilai 

ibadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An’am ayat 162 sebagai berikut:  

ö≅ è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ |¹ ’ Å5 Ý¡èΣuρ y“$ u‹øt xΧ uρ † ÎA$ yϑtΒuρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9$# ∩⊇∉⊄∪     

 
Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku 
dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Al-An’am: 
162).16 
 
Dalam pemasaran Islam, bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata hanya 

untuk mencari ridha Allah, maka bentuk transaksinya insya Allah menjadi nilai 

ibadah dihadapan Allah SWT.17 

Menurut Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, pemasaran Islami adalah 

sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan values dari satu inisiator kepada stake holders-nya, yang dalam 

                                                            
16 Al-Quran Dan Terjemahannya Depertemen RI, (Semarang: CV. Asy Syifa), hlm. 119.  
17 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir, Syari’ah Marketing, (Bandung: PT Mizan 

Pustaka, 2006), hlm. 28. 
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keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip al-Qur’an dan 

hadits.18  

Menurut Kertajaya sebagaimana dikutip Bukhari Alma dan Donni Juni 

Priansa, bahwa secara umum pemasaran Islami adalah strategi bisnis, yang harus 

memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses, 

menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai, dari seorang produsen, atau satu 

perusahaan, atau perorangan, yang sesuai dengan ajaran Islam.19 

Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah 

bagi berlangsungnya kegiatan jual beli.  Keberadaan pasar yang terbuka memberikan 

kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga 

harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalisasikan faktor-

faktor produksi yang ada di dalamnya.20   

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam 

kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Ada 

beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis 

yaitu : 

a. Shiddiq artinya benar/jujur, dalam berdagang Nabi Muhammad selalu 

dikenal sebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam 

menginformasikan produknya. 

                                                            
18 Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan 

Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 1997), hlm. 340. 
19 Ibid., hlm. 343. 
20 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta:UII, 2008), hlm. 

229 
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b. Amanah artinya dapat dipercaya, saat menjadi pedagang Nabi 

Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu berupa 

hasil penjualan maupun atau sisa barang. 

c. Fathanah artinya cerdas, dalam hal ini pemimpin yang mampu 

memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab 

bisnisnya dengan sangat baik. 

d. Tabligh artinya menyampaikan, jika seorang pemasar harus mampu 

menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tetap 

sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran.21 

 

2. Prinsip Pemasaran Islami 

 Menurut Abdullah Amrin, prinsip-prinsip pemasaran Islami adalah sebagai 

berikut: 

a. Ikhtiar 

Salah satu bentuk usaha untuk mengadakan perubahan yang 

dilakukan oleh seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan 

yang dimiliki dengan harapan menghasilkan ridha Allah SWT. 

b. Manfaat, Berguna bagi pemakai barang/jasa dan memiliki nilai guna. 

c. Amanah/tanggung jawab.  

                                                            
21 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2014),  hlm. 160. 
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Bertanggung jawab terhadap apa yang dipromosikan dan menepati 

janji yang diberikan pada saat promosi, sehingga dilarang mengiklankan 

barang secara berlebihan. 

d. Nasihat 

Produk/jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur peringatan 

berupa nasihat, sehingga hati setiap konsumen yang memanfaatkan 

tersentuh terhadap tujuan kemanfaatan produk/jasa yang digunakan. 

e. Keadilan, berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya dalam seluruh 

aspek ekonomi. 

f. Transparan/keterbukaan 

Dalam setiap usaha, keterbukaan dan transparasi merupakan suatu 

hal yang penting. Karena prinsip usaha syari’ah adalah keadilan dan 

kejujuran. 

g. Kejujuran 

Dalam promosi, informasi mengenai produk/jasa harus sesuai dengan 

spesifikasi produk/jasa itu sendiri tidak boleh menyeleweng dengan 

kenyataan tentang produk/jasa tersebut.22 

h. Ikhlas/tulus 

Ikhlas/tulus merupakan salah satu nilai Islami yang terdapat dalam 

kegiatan promosi. Artinya dalam melaksanakan kegiatan promosi harus 

memiliki niat yang baik, ikhlas/tulus dan tidak ada itikad yang buruk.  
                                                            
22 Abdullah Amrin, Asuransi Syari’ah, (Jakarta: Media Komputindo, 2006), hlm. 200. 



 
 

18 
 

 

Kertajaya yang dikutip oleh Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa 

menyatakan bahwa karakteristik pemasaran Islami terdiri dari beberapa 

unsur yaitu ketuhanan, etis, realistis, dan humanistis. 

 

3. Karakteristik  Pemasaran Syariah.  

Ada empat karakteristik yang terdapat pada pemasaran syariah, adapun 

karakteristiknya adalah:  

a. Ketuhanan (Rabbaniyyah)  

Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang 

religius. Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum 

syari’at yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, 

sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang 

dilakukan. Dalam setiap langkah, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan 

harus selalu menginduk kepada syariat Islam.  

Seorang syariah marketer  meskipun ia tidak mampu melihat 

Allah, ia akan selalu merasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya. 

Sehingga ia akan mampu untuk menghindar dari segala macam perbuatan 

yang menyebabkan orang lain tertipu atas produk-produk yang dijualnya. 

Sebab seorang syariah marketer  akan selalu merasa bahwa setiap 

perbuatan yang dilakukan akan dihisab. Sebagaimana ayat dalam Al-

Qur’an berikut ini: 
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⎯ yϑsù ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹ yz …çν ttƒ ∩∠∪ 
 ⎯ tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ #vx© …çν ttƒ ∩∇∪   

 
Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan 
seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya. 8. Dan barangsiapa yang mengerjakan 
kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya pula.(QS. Al-Zalzalah: 7-8).23 

 
b. Etis (Akhlaqiyyah)  

Keistimewaan lain dari syariah marketer adalah 

mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. 

Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang sangat 

mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama 

apapun, karena hal ini bersifat universal. 

c. Realistis (Al-waqi’iyyah)  

Pemasaran syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, 

anti modernitas, dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang 

fleksibel. Syariah marketer  bukanlah berarti para pemasar itu harus 

berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi. Namun 

syariah marketer haruslah tetap berpenampilan bersih, rapi, dan 

bersahaja apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakan. 

 

                                                            
23
 Al-Quran Dan Terjemahannya Depertemen RI, (Semarang: CV. Asy Syifa), hlm. 1087. 
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d. Humanistis (Insaniyyah)  

Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang humanistis 

universal. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan 

untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga 

dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan 

panduan syariah. Syariah Islam adalah syariah humanistis, diciptakan 

untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, 

warna kulit, kebangsaan, dan status. Sehingga pemasaran syariah 

bersifat universal.24 

 

4. Implementasi Strategi Pemasaran Islam  

Di dalam mengelola sebuah usaha, etika pengelolaan usaha harus dilandasi 

oleh norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan 

usaha tidak hanya ditentukan oleh peningkatan prestasi ekonomi dan finansial semata, 

akan tetapi keberhasilan itu harus diukur pula melalui tolok ukur moralitas dan nilai 

etika dengan landasan nilai-nilai sosial dalam agama. 

Dalam konteks Islam, setidaknya ada empat landasan normatif yang dapat 

dipresentasikan dalam aksioma etika, yaitu:  

a. Landasan tauhid  

                                                            
24 Hermawan Kartajaya Dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: PT. 

Mizan pustaka, 2006), hlm. 28-38. 
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Makna tauhid dalam konteks etika Islam adalah kepercayaan penuh 

dan murni terhadap keesaan Tuhan, dimana landasan tauhid merupakan 

landasan filosofi yang dijadikan sebagai pondasi bagi setiap muslim dalam 

melangkah dan menjalankan fungsi hidupnya, di antaranya adalah fungsi 

aktivitas ekonomi.  

b. Landasan keadilan dan keseimbangan  

Landasan keadilan dalam ekonomi berkaitan dengan pembagian 

manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha 

ekonomi. Landasan kesejajaran berkaitan dengan kewajiban terjadinya 

perputaran kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah 

terjadinya konsentrasi ekonomi hanya pada segelintir orang.  

c. Landasan kehendak bebas  

Memiliki kehendak bebas, yakni potensi untuk menetukan pilihan 

yang beragam. Kebebasan manusia tidak dibatasi, maka manusia memiliki 

kebebasan pula untuk menentukan pilihan yang salah ataupun yang benar. 

Oleh karena itu kebebasan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi 

haruslah dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan 

manfaat bagi masyarakat luas menurut Al-Qur’an dan Sunah Rasul.  

d. Landasan pertanggungjawaban  

Landasan pertanggungjawaban ini erat kaitannya dengan 

kebebasan, karena keduanya merupakan pasangan alamiah. Pemberian 

segala kebebasan usaha yang dilakukan manusia tidak terlepas dari 
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pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, terhadap Tuhan, diri 

sendiri, masyarakat, dan terhadap lingkungan sekitarnya.25 

Adapun Implementasi dari Pemasaran Syariah adalah sebagai berikut:  

a. Berbisnis cara nabi muhammad saw. 

Nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-‘amanah 

(kejujuran). Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang 

paling menonjol dari orang yang beriman. Bahkan kejujuran merupakan 

karakteristik dari para Nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan 

berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Ada empat hal 

yang menjadi key success factors (KSF) dalam mengelola strategi 

pemasaran syariah, yaitu:  

1) Shiddiq (benar dan jujur), jika seorang pengusaha senantiasa berperilaku 

benar dan jujur dalam sepanjang kegiatannya, jika seorang pemasar 

bersifat shiddiq haruslah menjiwai seluruh perilakunya dalam  

melakukan pemasaran, dalam berhubungan dengan pelanggan, dalam 

bertransaksi dengan nasabah, dan dalam membuat perjanjian dengan 

mitra bisnisnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw berikut ini :  

َعْن َحِكْيِم ْبِن ِحَزاٍم َراِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل َرُسْوُل هللا صلى هللا َعلَْيِه 

قَا أَْو قَالَ َوَسلََّم ا َحتتّى يَتَفَّرقَا فَِاْن َصدََق  ْلبَيِّعَاِن بِالِخيَاِر َمالْم يَتفَرَّ

                                                            
25 Muhammad Najib, Investasi Syariah, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008),  hlm. 7-14. 
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َوبَيّنَا بُوِرَك لَُهَما فِي بَْيِعِهَما َوإِْن َكتََما َوَكذَبَا ُمِحقَْت بََرَكةُ بَْيِعِهَما 

 (رواه البخاري)
 

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, 
Rasullullah Shalllalahu Alaihi wa Sallam bersabda: 
Dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi 
belum saling berpisah, atau beliau bersabda:  Hingga 
keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur 
dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam 
jual-beli itu, namun jika keduanya saling 
menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual-beli 
itu akan dihapuskan. (HR.. Bukhori). 

   
2) Amanah (terpercaya, kredibel), artinya, dapat dipercaya, bertanggung 

jawab, dan kredibel, juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu 

sesuai dengan ketentuan. Diantara nilai yang terkait dengan kejujuran 

dan melengkapinya adalah amanah. 

3) Fathanah (cerdas), dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau 

kebijaksanaan. Pemimpin yang fathanah  adalah pemimpin yang 

memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang 

menjadi tugas dan kewajibannya. Dalam bisnis, implikasi ekonomi sifat 

fathanah adalah bahwa segala aktivitas dalam manajemen suatu 

perusahaan harus dengan kecerdasan, dengan mengoptimalkan semua 

potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. 

4) Tabligh (komunikatif), artinya komunikatif dan argumentatif dengan 

tutur kata yang tepat dan mudah dipahami. Dalam bisnis, haruslah 
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menjadi seorang yang mampu mengomunikasikan visi dan misinya 

dengan benar kepada karyawan dan stakeholder  lainnya. Juga 

menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan 

tidak harus berbohong maupun menipu pelanggan.26 

b. Muhammad sebagai syariah marketer 

Muhammad sebagai seorang pedagang, memberikan contoh yang 

sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi-

transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya 

mengeluh apalagi kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan 

barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan 

pelanggan. Reputasinya sebagai seorang pedagang yang benar dan jujur dan 

juga selalu memperlihatkan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi 

yang dilakukan. Muhammad juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam 

melakukan transaksi dagang secara adil. kejujuran dan keterbukaan  

Muhammad dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan teladan  

abadi bagi pengusaha generasi selanjutnya.27 

Muhammad bukan saja seorang pedagang, Beliau adalah seorang nabi 

dengan segala kebesaran dan kemuliaannya. Nabi Muhammad sangat 

menganjurkan umatnya untuk berbisnis, karena berbisnis dapat menimbulkan 

                                                            
26 Hermawan Kartajaya Dan Muhammad Syakir Sula,. Opcit., hlm. 120-135. 
27 Ibid,. hlm. 44. 
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kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga tanpa tergantung atau menjadi 

beban orang lain.   

c. Muhammad sebagai pedagang profesional  

Dalam transaksi bisnisnya, Muhammad sebagai pedagang profesional 

tidak ada tawar menawar dan pertengkaran antara Muhammad dengan 

pelanggannya. Segala permasalahan antara Muhammad dengan pelanggannya 

selalu diselesaikan dengan adil dan jujur, tetapi tetap meletakkan prinsip-

prinsip dasar untuk hubungan dagang yang adil dan jujur.  

d. Muhammad sebagai pebisnis yang jujur  

Muhammad telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari 

segala macam praktek yang mengandung unsur penipuan, riba, judi, gharar, 

keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. 

Beliau juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran,  serta melarang 

orang-orang menggunakan timbangan dan ukuran lain yang tidak dapat 

dijadikan pegangan standar.   

e. Muhammad menghindari bisnis haram  

Nabi Muhammad melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena 

sistemnya maupun karena ada unsur-unsur yang diharamkan  didalamnya. 

Memperjual-belikan benda-benda yang dilarang menurut Al-Qur’an adalah 

haram. Al-Qur’an misalnya, melarang mengkonsumsi  daging babi, darah, 

bangkai, dan khamr, sebagaimana yang tercantum  dalam Firman Allah swt 

berikut ini:     
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Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama 
selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 
ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat 
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 
disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi 
nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak 
panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir 
Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. 
pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, 
dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-
ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa 
terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(QS. Al-Maidah: 3).28 

    
                                                            
28 Al-Quran Dan Terjemahannya Depertemen RI, (Semarang: CV. Asy Syifa), hlm. 157 
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f. Muhammad dengan penghasilan halal  

Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menghapus segala sesuatu 

yang kotor, keji, gagasan-gagasan yang tidak sehat dalam masyarakat, serta 

memperkenalkan gagasan yang baik, murni, dan bersih  di kalangan umat 

manusia. Al-Qur’an memerintahkan manusia untuk  memakan makanan yang 

bersih, mengambil jalan yang suci dan sehat,  seperti dalam Firman-Nya; 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ ã≅ ß™”9$# (#θè=ä. z⎯ ÏΒ ÏM≈ t6Íh‹©Ü9$# (#θè=uΗùå$#uρ $ ·s Î=≈ |¹ ( ’ ÎoΤÎ) $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×Λ⎧Î=tæ ∩∈⊇∪   

 
Artinya: Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-
baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-
Mu’minun: 51).29  

 
“Barang yang bersih” berarti sehat dan diperoleh dengan cara yang 

halal. Kenyataan bahwa perintah, “makanlah barang yang suci” mendahului 

“kerjakanlah amal yang saleh” menunjukkan bahwa perbuatan yang baik akan 

sia-sia tanpa disertai makanan yang halal.30 

g. Sembilan Etika (Akhlak Pemasar)  

Ada sembilan etika (akhlak) pemasar, yang akan menjadi prinsip 

prinsip bagi syariah marketer dalam menjalankan fungsi-sungsi pemasaran, 

yaitu:  

1) Memiliki kepribadian spiritual (takwa) 

2) Berperilaku baik dan simpatik (shidq) 

                                                            
29 Ibid.,  hlm. 532. 
30 Hermawan Kartajaya Dan Muhammad Syakir Sula,. Opcit., hlm. 56. 
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3) Berperilaku adil dalam bisnis (al-‘adl) 

4) Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah) 

5) Menepati janji dan tidak curang  

6) Jujur dan terpercaya (al-amanah)  

7) Tidak suka berburuk sangka (su’udzhon)  

8) Tidak suka menjelek-jelekkan (gibah) 

9) Tidak melakukan sogok (risywah).31 

Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa dalam bukunya “Manajemen Bisnis 

Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer”, 

menyatakan bahwa implementasi pemasaran Nabi Muhammad SAW antara lain 

sebagai berikut: 

a. Segmentasi dan targeting. 

Segmentasi dan targeting dipraktikkan Nabi Muhammad SAW tatkala 

ia berdagang ke negara Syam, Yaman, Bahrain. Muhammad mengenal betul 

barang apa yang disenangi oleh penduduk dan diserap oleh pasar setempat. 

Setelah mengenal target pasarnya (targeting), Nabi Muhammad SAW 

menyiapkan barang-barang dagangan yang dibawa ke daerah tersebut. Nabi 

Muhammad SAW betul-betul profesional dan memahami dengan baik 

segmentasi dan targeting sehingga sangat menyenangkan hati Khadijah, yang 

saat itu berperan sebagai bosnya. Barang-barang yang diperdagangkan 

                                                            
31 Ibid., hlm. 67. 
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Muhammad selalu cepat terjual, karena memang sesuai dengan segmen dan 

target pasarnya (targeting). 

b. Positioning. 

Positioning berarti bagaimana membuat barang yang kita hasilkan atau 

kita jual memiliki keunggulan, disenangi, dan melekat di hati pelanggan dan 

bisa melekat dalam jangka waktu yang lama. Positioning berhubungan dengan 

apa yang ada di benak pelanggan, berhubungan dengan persepsi, di mana 

persepsi tersebut akan melekat dalam waktu yang lama. 

Positioning Nabi Muhammad SAW yang sangat mengesankan dan 

tidak terlupakan oleh pelanggan merupakan kunci kenapa Muhammad 

menjadi pebisnis yang sukses. Beliau menjual barang-barang asli yang 

memang original serta sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Tidak pernah terjadi pertengkaran atau klaim dari pihak pelanggan bahwa 

pelayanan dan produk yang dijual Muhammad mengecewakan.32 

c. Bauran pemasaran (marketing mix). 

Ini adalah suatu strategi pemasaran untuk melayani pelanggan dengan 

cara memuaskannya melalui Product, Price, Place, Dan Promotion (4P). 

1) Produk (Product). 

Menawarkan produk harus terjamin kualitasnya dan produk yang 

dijual harus sesuai dengan selera serta memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Muhammad saw dalam praktik elemen produk 
                                                            
32 Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa,. Opcit,  hlm. 350. 
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selalu menjelaskan kualitas barang yang dijualnya. Kualitas produk yang 

dipesan oleh pelanggan selalu sesuai dengan barang yang diserahkan. 

Seandainya terjadi ketidakcocokan, beliau mengajarkan bahwa pada 

pelanggan ada hak khiyar, dengan cara membatalkan jual beli, seandainya 

terdapat segala sesuatu yang tidak cocok. 

2) Harga (Price). 

Penetapan harga ini tidak mementingkan keinginan pedagang 

sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan daya beli 

masyarakat. Pada ekonomi Barat, ada taktik menetapkan harga setinggi-

tingginya yang disebut "skimming price".  

Dalam ajaran syariah tidak dibenarkan mengambil keuntungan 

sebesar-besarnya, tapi harus dalam batas-batas kelayakan. Dan tidak 

boleh melakukan perang harga dengan niat menjatuhkan pesaing, tapi 

bersainglah secara fair, bikin keunggulan dengan tampil beda dalam 

kualitas dan layanan yang diberikan. 

3) Lokasi/Distribusi (Place). 

Perusahaan memilih saluran distribusi atau menetapkan tempat 

untuk kegiatan bisnis. Dalam perspektif Barat, para penyalur produk 

berada dibawah pengaruh produsen, atau bahkan sebaliknya para 

penyalur dapat melakukan tekanan-tekanan yang mengikat kaum 

produsen, sehingga produsen tidak bisa lepas dari ikatan penyalur. 
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Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang atau perantara 

memotong jalur distribusi dengan melakukan pencegatan terhadap 

pedagang dari desa yang ingin menjual barangnya ke kota. Mereka 

dicegah di pinggir kota dan mengatakan bahwa harga barang ba waan 

mereka sekarang harganva jatuh, dan lebih baik barang itu dijual kepada 

mereka yang mencegah. Hal ini sangat dilarang oleh Nabi Muhammad 

SAW. Kemudian dalam hal perantara, para tengkulak yang suka 

menjalankan politik ijon, dan membeli buah di atas pohon, yang ditaksir 

berapa harganya. Hal ini dilarang Muhammad tidak dibenarkan membeli 

buah di atas pohon, karena belum jelas jumlah hasilnya, sehingga jual beli 

itu meragukan. 

4) Promosi (Promotion). 

Banyak pelaku bisnis menggunakan teknik promosi dengan 

memuji-muji barangnya setinggi langit dan tidak segan-segan 

mendiskreditkan produk saingan. Bahkan ada kejadian, produk pesaing 

dipalsukan kemudian dilepas ke pasar sehingga pesaingnya memperoleh 

citra tidak baik dari masyarakat. 

Tidak boleh mengatakan bahwa modal barang ini mahal jadi 

harganya tinggi, dan sudah banyak orang yang membeli produk ini, tapi 

kenyataannya tidak. Untuk melariskan jual belinya, pedagang tidak 

segan-segan melakukan sumpah palsu, padahal hal tersebut merusak. Juga 

tidak dibenarkan, para penjual main mata dengan teman-temannya agar 
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pura-pura berminat dengan barang yang dijual dan membelinya dengan 

harga mahal sesuai dengan harga yang diminta oleh penjual. Ini disebut 

najasi, praktik ini sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.33 

 

d. Konsep bauran pemasaran (marketing mix). 

1) Konsep Produk 

Konsep produk pada pemasaran Islami yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad SAW selalu menjelaskan dengan baik kepada pembeli akan 

kelebihan dan kekurangan produk yang dijualnya. Sebagaimana sabda 

beliau nabi Muhammad SAW bersabda: 

 

اِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل َرُسْوُل هللا صلى هللا َعْن َحِكْيِم ْبِن ِحَزاٍم رَ 

قَا أَْو قَالَ  َحتتّى يَتَفَّرقَا فَِاْن  َعلَْيِه َوَسلََّم اْلبَيِّعَاِن بِالِخيَاِر َمالْم يَتفَرَّ

َصدََق َوبَيّنَا بُوِرَك لَُهَما فِي بَْيِعِهَما َوإِْن َكتََما َوَكذَبَا ُمِحقَْت بََرَكةُ 

 اه البخاري)بَْيِعِهَما (رو
 

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasullullah 
Shalllalahu Alaihi wa Sallam bersabda: Dua orang yang 
jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah, 
atau beliau bersabda:  Hingga keduanya saling berpisah, 
jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka 
keduanya diberkahi dalam jual-beli itu, namun jika 
keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka 
barakah jual-beli itu akan dihapuskan. (HR.. Bukhori). 
 

                                                            
33 Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa,. Opcit, hlm. 358 – 361. 
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Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Ahzab: 70-71: 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà)®? $# ©! $# (#θä9θè%uρ Zω öθs% #Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪   

ôxÎ=óÁ ãƒ öΝä3 s9 ö/ä3 n=≈ yϑôãr& öÏøó tƒuρ öΝä3 s9 öΝä3 t/θçΡ èŒ 3 ⎯tΒuρ Æì ÏÜãƒ ©! $# 

…ã&s!θß™u‘ uρ ô‰ s)sù y—$ sù #·—öθsù $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪     

 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 
kepada Allah dan katakanlah Perkataan yang benar. (71) 
Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 
mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa 
mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia 
telah  mendapat kemenangan yang besar. (QS. Al-Ahzab: 
70-71).34 
 
Kejujuran adalah kunci utama dalam perniagaan Nabi 

Muhammad, kejujuran adalah cara yang termurah walaupun sulit dan 

langka ditemukan sekarang. Jika kita menjual produk dengan segala 

kelebihan dan kekuranganya kita ungkapkan secara jelas, maka yakin 

produk itu akan terjual dan juga akan dipercayai oleh konsumen kita. Dan 

mereka tidak akan meninggalkan kita karena merasa tidak dibohongi 

dengan ucapan kita. 

2) Konsep Harga 

Strategi harga yang digunakan Nabi Muhammad SAW 

berdasarkan prinsip suka sama suka. Dalam surat An-Nisaa ayat 29: 

                                                            
34 Al-Quran Dan Terjemahannya Depertemen RI,.OPCit, hlm. 341. 
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$ yγ•ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#þθè=à2ù' s? Νä3 s9≡uθøΒr& Μà6 oΨ ÷t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/ 

Hω Î) βr& šχθ ä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú#ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿω uρ (#þθè=çFø)s? öΝä3 |¡àΡ r& 4 ¨βÎ) 

©! $# tβ% x. öΝä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄®∪     

 
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 Penyayang 
kepadamu.( QS. An-Nisaa: 29).35 
 
Tidak diperbolehkannya pembatasan harga komoditi dimasa 

Muhammad SAW merupakan cerminan pemikiran yang mewakili konsep 

pricing. Nabi Muhammad saw bersabda dari Abdullah bin Umar Ra:  

ُجُل َعلَى بَْيعِ أَِخيِه َوالَ يَْخُطْب َعلَى ِخْطبَِة أَِخيهِ   الَ يَبِعِ الرَّ

 إِالَّ أَْن يَأْذََن لَهُ 

Artinya: Janganlah kamu menjual menyaingi penjualan 
saudaramu.jangan pula seseorang melamar diatas khitbah 
saudaranya kecuali ia mendapat izin akan hal itu. (HR. 
muslim).  

 
Konsep persaingan yang sehat dalam menentukan harga sudah 

ditekankan oleh Muhammad SAW. Islam memberikan kebebasan pasar, 

dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat 
                                                            
35 Al-Quran Dan Terjemahannya Depertemen RI, Opcit., hlm. 65. 
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melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. 

Justru itu kita lihat Rasulullah SAW, ketika sedang naiknya harga, beliau 

diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga, maka jawab 

Rasulullah SAW:  

اُق َوإِنِّي َألَْرُجْو أَْن  إِنَّ  زَّ هللاَ ُهَو اْلُمَسِعُّر اْلقَابُِض اْلبَاِسُط الرَّ

 أَْلقَى هللاَ َولَْيَس أََحدٌ يَْطلُبُنِي بَِمْظِلَمٍة فِي دٍَم َوالَ َمالٍ 

 
Artinya: Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, 
yang meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap 
ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di 
antara kamu yang meminta saya upaya berbuat zalim baik 
terhadap darah maupun harta benda. (Riwayat Ahmad, Abu 
Daud Tarmizi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya'la).  
 

3) Konsep Distribusi 

Banyak kecenderungan yang ada pada masa Muhammad SAW 

dalam pemasaran, salah satunya yaitu memotong jalur distribusi. 

Muhammad SAW melarang mencegat (menyongsong) pedagang (sebelum 

tiba di pasar), dan melarang orang kota membeli dagangan orang desa.  

Inti dari pelarangan tersebut adalah untuk menghindarkan adanya 

tengkulak (perantara). Pemotongan yang dilakukan secara resmi dapat 

merugikan beberapa pihak. Misalnya, kita pergi ke pasar besar, lalu 

membeli langsung sayuran pada petani yang baru datang dengan 
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dagangannya. Di sini kita memotong jalur distribusi petani, hal ini jelas 

merugikan pedagang kios yang seharusnya menjadi pembeli hasil petani.  

Kita memang mendapatkan barang yang kita inginkan dengan 

harga yang lebih murah tetapi yang kita lakukan telah merugikan orang 

lain. ini yang perlu kita hindari sebagai umat Islam. Dalam hal ini ingin 

ditekankan oleh Muhammad SAW adalah bahwa sebuah proses distribusi 

harus sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama dan tidak ada 

pihak yang dirugikan baik dari pihak produsen, distributor, agen, penjual 

eceran dan konsumen. 

4) Konsep Promosi 

Islam memaknai marketing sebagai dakwah, karena pada dasarnya 

dakwah ini adalah menjual dan mempromosikan nilai Islam yang kita 

yakini kebenarannya. Dalam berdakwah ini akan berurusan dalam 

penjualan produk yang sudah Allah berikan kepada kita melalui Nabi 

Muhammad. Oleh karena itu dalam prosesi marketing ini perlu 

memperhatikan beberapa hal, antara lain: 

a) Konten 

b) Sasaran/segmentasi pasar 

c) Pengemasan 

d) Pemasaran/promosi 

e) Closing/transaksi/kesepakatan 
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Lebih lanjut Muhammad SAW menekankan agar tidak melakukan 

sumpah palsu. Dinamakan bersumpah palsu menurut Beliau adalah usaha 

yang dilakukan untuk melariskan barang dagangannya lagi berusaha 

dengan cara yang tercela. Sebagaimana firman Allah dalam Asy-Syu’ara 

ayat 181 sebagai berikut: 

(#θèù÷ρ r& Ÿ≅ ø‹s3 ø9$# Ÿω uρ (#θçΡθä3 s? z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎÅ£ ÷‚ ßϑø9$# ∩⊇∇⊇∪    

 
Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 
Termasuk orang- orang yang merugikan.(QS. Asy-
Syu’aara: 181).36 
 
Tidak dibolehkannya pedagang melakukan pencampuran antara 

barang yang berkualitas baik dengan yang tidak baik. Harga yang 

ditetapkan pedagang, adakalanya terkandung unsur penipuan, ada yang di 

sadari dan ada pula yang tidak disadari, misalnya, harga yang ditetapkan 

berdasarkan negosiasi (tawar menawar), biasanya ditentukan oleh 

keahlian pelanggan dalam menawar, bisa jadi harga berbeda untuk barang 

yang sama, tempat yang sama. Apabila pelanggan bertemu satu sama lain, 

dengan membeli barang yang sama, tetapi harga berbeda. Pelanggan 

dengan harga tinggi merasa tertipu. Hal itu tidak diperbolehkan dalam 

aturan Islam.37 

 
                                                            
36 Al-Quran Dan Terjemahannya Depertemen RI, Opcit., hlm. 299.  
37 Thorik Gunara dan Utus hardiono, Marketing Muhammad, (Bandung: Madania Prima, 

2007), hlm. 58-64. 
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B. PENGERTIAN MINAT NASABAH 

Dari segi bahasa nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau 

menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).38 Minat nasabah merupakan bagian 

dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut buku Umar Husein, 

minat konsumen merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap 

mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan 

membeli benar-benar dilaksanakan.39 

Minat menjadi sumber energi untuk melaksanakan tugas atau kegiatannya 

untuk memenuhi dirinya. Minat nasabah terhadap produk gadai (Rahn) di pegadaian 

syariah dapat dikemukakan bahwa minat merupakan faktor yang berasal dari dalam 

diri manusia dan berfungsi sebagai pendorong dalam berbuat sesuatu yang akan 

terlihat pada indikator “Rasa senang, memberi perhatian, dan berperan serta dalam 

kegiatan/kemauan”. 

Sehingga minat nasabah merupakan penentuan sejumlah orang kepada 

pemilihan antara suka dan tidak suka terhadap suatu obyek, nilai-nilai pengalaman, 

perbuatan, kesenangan, perhatian, dan pertisispasi seseorang terhadap suatu kegiatan 

yang yang disukainya. 

 

 

 

                                                            
38
 Aplikasi, kamus besar bahasa Indonesia, offline versi 1.6.  

39 Umar Husein, Manajemen Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. 
Gramedia Pusaka, 2002), hlm. 45. 
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1. Indikator-Indikator Minat Nasabah 

Minat nasabah dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai 

berikut, yaitu : 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. 

d. Minta eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.40 

 

2. Definisi Keputusan Nasabah  

Keputusan  adalah suatu hal yang diputuskan konsumen untuk 

memutuskan pilihan atas tindakan pembelian barang atau jasa. hasil 

pemutusan suatu ketepatan yang dipilih berdasarkan beberapa alternatif. 

Keputusan juga dapat diartikan untuk memutuskan suatu kesimpulan. 

Sedangkan keputusan nasabah adalah hal sesuatu yang diputuskan konsumen 

                                                            
40 Augusty Ferdinand, Motode Peneltian Manajemen, (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 2006), hlm. 129.  
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untuk memutuskan pilihan atas indakan pembelian barang atau jasa. Atau 

suatu keputusan setelah melalui beberapa proses yaitu pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, dan melakukan evaluasi alternatif yang menyebabkan 

timbulnya keputusan yaitu keputusan konsumen untuk menjadi nasabah atau 

tidak. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah  

Beberapa proses pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa 

yang dilakukan perilaku nasabah yaitu: 

1) Menganalisis kebutuhan dan keinginan. 

Pengambilan  keputusan oleh nasabah untuk menggunakan suatu 

jasa ini diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan.  

2) Pencarian informasi  

Pada tahap ini konsumen melakukan pencarian informasi tentang 

keberadaan jasa yang diinginkannya. Proses pencarian ini dilakukan 

dengan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan jasa 

yang diinginkan. Dari berbagai informasi yang diperoleh, nasabah akan 

melakukan seleksi atas alternatif-alternatif yang tersedia.   

3) Penilaian dan seleksi terhadap alternative. 

Pada proses seleksi inilah yang disebut sebagai tahap evaluasi 

informasi. Dengan menggunakan berbagai kriteria yang ada dalam 

benak nasabah, setelah satu produk yang dipilih untuk digunakan.  
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4) Keputusan untuk menggunakan jasa 

Bagi nasabah yang mempunyai keterlibatan tinggi terhadap jasa 

yang diinginkan, proses pengambilan keputusan akan 

mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya mengenai harga dan 

tingkat kebutuhan. 

5) Perilaku setelah memutuskan penggunaan jasa 

Dengan digunakannya jasa tertentu, proses evaluasi belum 

berakhir karena nasabah akan melakukan evaluasi pasca penggunaan 

jasa. Proses evaluasi ini akan menentukan apakah nasabah merasa puas 

atau tidak atas penggunaanya. Seandaianya nasabah merasa puas, maka 

kemungkinan untuk menggunakannya kembali pada masa depan akan 

terjadi, sementara jika nasabah tidak puas atas keputusan menggunakan 

jasanya, maka akan mencari kembali berbagai informasi jasa.41 

 

C. PEGADAIAN 

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang 

diperuntukan bagi manusia luas berpenghasilan menengah ke bawah yang 

membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 

kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak 

pada awal tahun ajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang kena musibah, 

                                                            
41  Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003), hlm. 45. 
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biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, biaya menghadapi lebaran idul fitri 

dan lain-lain. Dengan demikian, lembaga pegadaian mempunyai peran penting, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan dana segar (fresh money) akibat  adanya 

kebutuhan yang mendesak.42 

 

1. Pegadaian Syariah  

a. Rahn (Gadai Syariah) 

Kata Rahn berasal dari bahasa arab yang berarti tinggal, 

menggadaikan, mengutangi, jaminan utang. Menurut Nasrun Haroen 

berarti tetap, kekal dan jaminan. Dalam Islam Rahn sebagai sarana tolong 

menolong tanpa imbalan. Menurut Hendi Suhedi penetapan. 

Maka menurut bahasa telah tergambar maksud dari rahn adalah hak 

menahan barang orang lain pada dasarnya tidak boleh kalau tidak ada 

tijarah, akan tetapi sebagai jaminan utang dibolehkan. 

Pengertian rahn secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh 

Ulama Hanafiyah adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan 

terhadap hak (piutang) yang munkin dijadikan sebagai pembayar hak 

(piutang) itu sebagian atau seluruhnya. 

Menurut Ulama Syafi’i: menjadikan materi (barang) sebagai 

jaminan uatang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang 

berutang tidak bisa membayar utangnya. 
                                                            
42 Mardani, hukum bisnis syariah, ( Jakarta: kencana, 2014), cet-1, h. 202. 
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Menurut Hendi suhendi: pengertian Rahn menurut syara’ adalah 

akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai 

tanggungan utang. 

Maka dari pengertian Rahn tersebut dapat disimpulkan bahwa rahn 

adalah akad untuk menahan barang milik rahin sebagai jaminan utangnya.  

 

2. Dasar Hukum Gadai (Rahn)  

a. Alquran  

Surah Al baqarah ayat 283: 

βÎ)uρ óΟçFΖä. 4’ n?tã 9xy™ öΝs9uρ (#ρ ß‰ Éf s? $ Y6Ï?% x. Ö⎯≈yδÌsù ×π|Êθç7ø)̈Β ( ÷βÎ* sù z⎯ ÏΒr& 

Νä3 àÒ ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ ÏjŠ xσã‹ù=sù “Ï% ©!$# z⎯ Ïϑè? øτ$# …çμtFuΖ≈ tΒr& È,−Gu‹ø9uρ ©! $# …çμ−/u‘ 3 Ÿω uρ 

(#θßϑçGõ3 s? nο y‰≈ yγ¤±9$# 4 ⎯ tΒuρ $ yγôϑçGò6 tƒ ÿ…çμ̄Ρ Î* sù ÖΝÏO#u™ …çμç6ù=s% 3 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? 

ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄∇⊂∪     

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.(QS. Al-baqarah: 283). 
 



 
 

44 
 

 

Dari ayat tersebut tampak jelas bahwa rahn diperbolehkan oleh 

Allah sebagai jaminan utang, dengan berdasarkan asas kepercayaan.  

b. Hadist 

Yang menjadi landasan hukum atau dasar dari pada akad Gadai 

(Rahn) selain Al-Qur’an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang 

akad Gadai sebagai berikut: 

Dari Aisyah ra:  
 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  َّ ِ َصلَّى  َّ َم ِمْن َعْن َعائَِشةَ قَالَْت اْشتََرى َرُسوُل 

 يَُهوِدّيٍ َطعَاًما َوَرَهنَهُ ِدْرًعا ِمْن َحِديدٍ 
 
Artinya: Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari 
seorang Yahudi dengan cara menangguhkan 
pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau 
sebagai jaminan. (Shahih Muslim). 
 

Kemudian dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda : 

 

 ِ َّ َ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:-قَاَل َرُسوُل  َّ َ ْهُن ِمْن  َصلَّى  َال يَْغلَُق اَلرَّ

 َصاِحبِِه اَلَِّذي َرَهنَهُ, لَهُ ُغْنُمهُ, َوَعلَْيِه ُغْرُمهُ 

 
Artinya: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari 
pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan 
menanggung resikonya. (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan 
Ibnu Majah). 
 
Serta hadist lain dari nabi SAW:   
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 ِ َّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم     عن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل َرُسوِل  َّ  َصلَّى 

الظَّْهُر يُْرَكُب بِنَفَقَتِِه إِذَا َكاَن َمْرُهونًا, َولَبَُن الدَّّرِ يُْشَرُب 

 بِنَفَقَتِِه إِذَا َكاَن َمْرُهونًا, َوَعلَى الَِّذي يَْرَكُب َويَْشَرُب النَّفَقَةُ 
 

Artinya: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh 
dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak 
yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung 
biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah 
susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. 
(Shahih Muslim). 
 
Dari dasar tersebut dapat diambil praktik Rahn secara normatif dan 

teknis antara lain: 

1) Bolehnya menahan harta orang lain sebagai jaminan utang, pada 

dasarnya untuk kebutuhan konsumtif. 

2) Pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab murtahin, sehingga dia 

boleh menarik biaya pemeliharaan dengan akad ijarah. 

3) Kepemilikan barang tetap pada rahin, sehingga biaya pemeliharaannya 

menjadi tanggung jawabnya. 

4) Pemanfaatan barang jaminan tetap pada rahin, kecuali diizinkannya  

dimanfaatkan oleh murtahin.  
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3. Rukun Dan Syarat Rahn 

Menurut Nasrun Haroen, para ulama berbeda pendapat tentang rukun Rahn: 

menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: 

a. Sighat. 

b. Rahin dan murtahin (rahin dan murtahin) 

c. Marhun. 

d. Utang (marhun bih). 

Adapun menurut ulama hanafiyah rukun akad rahn adalah ijab kabul saja. 

Syarat rahn menurut jumhur, yaitu:  

a. Syarat sighot rahn, menurut ulama hanafiyah tidak boleh dikaitkan dengan 

syarat tertentu karena rahn sama dengan jual beli, menurut jumhur ulama 

boleh saja asal mendukung akad rahn. 

b. Syarat prang yang melakukan akad adalah baligh dan berakal. Menurut 

ulama Hanafiyah berakal saja, mumayyiz boleh melakukan akad rahn asal 

persetujuan wali. 

c. Syarat marhun: 

1) Dapat dijual 

2) Bernilai 

3) Jelas dan tertentu 

4) Milik sah 

5) Harta utuh 

6) Dapat diserahkan. 
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4. Norma Hukum Dan Fatwa Tentang Rahn Syariah 

Uraian rahn syariah menurut perspektif fiqh tersebut dikaji dan dianalisis dari 

segi penetapan norma hukum berdasarkan KHES dan dari segi Fatwa DSN. 

Berdasarkan Pasal 373 sampai dengan 376 KHES rukun dan syarat rahn adalah:  

1) Akad  

2) Rahin  

3) Murtahin 

4) Marhun  

5) Utang (marhun Bih). 

Berdasarkan pasal 373 ayat (2) dalam akad gadai terdapat tiga akad paralel, 

yaitu: Qord, Rahn, dan Ijarah. Berdasarkan pasal 373 ayat (3) 

- Syarat akad dinyatakan para pihak secara lisan , tulisan atau isyarat. 

- Syarat para pihak memiliki kecakapan hukum (pasal 374) 

- Syarat marhun adalah diterima oleh murtahin (pasal 375), serta harus 

bernilai dan dapat diserahkan serta ada ketika akad ( pasal 376)   

 

5. Ketentuan Gadai Syariah 

Ketentuan gadai syariah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional  

(DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn adalah sebagai berikut: 

 Pertama: Hukum  

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam 

bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
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 Kedua : Ketentuan Umum 

a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 

(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 

b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, 

marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, 

dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemnafaatannya itu sekedar 

pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 

c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 

Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan 

pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.  

d. Besar biaya pemeliharaan tidak boleh dan penyimpanan Marhun tidak 

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

e. Penjualan marhun, adapun ketentuannya adalah : 

1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk 

segera melunasi utangnya. 

2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun 

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 

3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya 

menjadi kewajiban Rahin. 
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 Ketiga: Ketentuan Penutup 

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan diantara kedua kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 43 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Ed-1, 

Cet-1,  h. 89-94. 
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D. KERANGKA BERFIKIR  
 

Berdasarkan kerangka teori tersebut diatas, maka kerangka pikir penelitian 

dapat digambarkan dengan kerangka sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 …………………………………………………….. 
 
Model persamaan Regresi diatas, digambarkan bagaimana untuk mengukur 

pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) yang ditampilkan 

dalam bentuk persamaan regresi berganda.44  

                                                            
44 Syekh Sayid, Pengantar Statistik Ekonomi Dan Sosial, (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2011), hlm. 107. 
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Tanda panah yang bergaris adalah menggambarkan pengaruh secara simultan 

antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), sedangkan tanda panah yang 

kecil yang tidak bergaris menggambarkan pengaruh secara parsial. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis secara simultan dan secara parsial variabel bebas (X) 

yakni produk, harga, tempat, promosi, rabbani, etis, realis, dan insani terhadap 

variabel terikat (Y) yakni keputusan nasabah menggunakan produk gadai.45 

 

E. PENELITIAN TERDAHULU 

Sebagai kajian terdahulu penulis adalah penelitian Selamat Siregar. Dosen 

program studi manajemen fakultas ekonomi universitas methodist Indonesia, dengan 

judul pengaruh strategi pemasaran terhadap keputusan nasabah pada PT. Bank 

Mandiri Cabang Krakatau Medan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran berpengaruh 

positif terhadap jumlah nasabah. Dimana nilai  t-hitung (12.630) > t-tabel = 1.72 dan 

p-value (0.000) < sig-α (0.05). Dan besarnya kontribusi strategi pemasaran terhadap 

keputusan nasabah PT. Bank Mandiri Cab. Krakatau adalah sebesar 77.6%.46 

Kajian terdahulu kedua adalah penelitian Busriadi, dengan judul penelitian 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gadai di Pegadaian Syariah 

kota Jambi. 

                                                            
45 Duwi Priyatno, Olah Data Statistik Dengan Program PSPP, (Yogyakarta: Mediakom, 

2013),  hlm. 130. 
46 Jurnal Ilmiah Methonomi Vol. 1 No. 2 (Juli – Desember 2015). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan (simultan) terdapat 

pengaruh yang positif antara kualitas pelayanan yang terdiri dari sistem syariah (x1), 

promosi (x2) nilai taksir (x3), prosedur pencairan pinjaman (x4), terhadap permintaan 

gadai (y). Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah prosedur 

pencairan pinjaman (x4), karena memiliki nilai koefesien regresi tertinggi.47 

Kajian terdahulu ketiga adalah penelitian Afdillah firdaus dengan judul 

Pengaruh strategi pemasaran terhadap minat konsumen membeli produk perumahan  

(kasus pada perumahan surya mandiri teropong PT. Efa Artha Utama). 

Hasil penelitian ini meliputi 4 dimensi baik itu produk, harga, tempat, dan 

promosi, masing-masing indikator yang saling berkaitan dan berpengaruh positif 

terhadap minat konsumen pada PTt. Efa Artha Utama Pekanbaru.48 

 

F. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka masalah dalam penelitian ini, hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1. Uji T (parsial)  

Uji T parsial dalam penelitian ini memiliki 8 variabel X yakni produk, 

harga tempat, promosi, rabbaniyah, akhlaqiyah, alwaqiyah dan insaniyah 

terhadap Y (keputusan nasabah). Metode pengambilan keputusan dalam 

                                                            
47 Nur el-islam, volume 2 nomor 2 Oktober 2015. 
48 JOM FISIP UIR Vol. 4 No. 1 – Februari 2017. 
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hipotesis ini adalah H1 dan Ho. Dimana H1 artinya penjelasan berpengaruh 

positif dan Ho tidak berpengaruh positif. Adapun hipotesisnya adalah: 

a. Pengaruh produk (X1) terhadap keputusan nasabah (Y). 

Syifa Zakia Nurlatifah dan R.Masykur UIN Raden Intan 

Lampung (tahun 2017), meneliti pengaruh strategi pemasaran Word Of 

Mouth (Wom) dan produk pembiayaan syariah terhadap minat dan 

keputusan menjadi anggota (nasabah) pada Baitul Tamwil 

Muhammadiyah (BTM) Kota Bandar Lampung. 

Hasil penelitian, terdapat pengaruh positif produk terhadap 

minat. Semakin tinggi produk maka akan semakin tinggi juga minat 

nasabah. Secara positifsi p value nilainya 0,039 kurang dari 0,05 

artinya ada pengaruh yang positif produk terhadap nasabah.49 

Dari uraian diatas dapat dikemukakan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah  

H1: Diduga produk (X1) berpengaruh positif terhadap 

keputusan nasabah (Y). 

b. Pengaruh harga (X2) terhadap peningkatan jumlah  nasabah (Y). 

Afdillah firdaus (tahun 2017), meneliti pengaruh strategi 

pemasaran terhadap minat konsumen membeli produk perumahan  

(kasus pada perumahan surya mandiri teropong PT. Efa Artha Utama).   

                                                            
49 Jurnal  Manajemen  Indonesia Vol.17 No.3 Desember 2017. 
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Hasil penelitian variable startegi pemasaran dalam penelitian 

ini meliputi 4 dimensi baik itu produk, harga, tempat, dan promosi, 

masing-masing indikator yang saling berkaitan dan berpengaruh 

positif terhadap minat konsumen pada PT. Efa Artha Utama 

Pekanbaru.50 

Dari uraian diatas dapat dikemukakan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah  

H1: Diduga harga (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan 

nasabah (Y). 

c. Pengaruh tempat (X3) terhadap keputusan nasabah (Y). 

Selamat Siregar (tahun 2015), meneliti pengaruh strategi 

pemasaran terhadap keputusan nasabah pada PT. Bank Mandiri 

Cabang Krakatau Medan. 

Hasil penelitian bahwa strategi pemasaran produk, harga, 

tempat dan promosi berpengaruh positif terhadap jumlah nasabah. Hal 

ini diindikasikan oleh nilai  t-hitung (12.630) > t-tabel = 1.72 dan p-

value (0.000) < sig-α (0.05). Besarnya kontribusi strategi pemasaran 

terhadap keputusan nasabah PT. Bank Mandiri Cab. Krakatau adalah 

sebesar 77.6%.51 

                                                            
50 JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017 
51 Jurnal Ilmiah Methonomi Vol. 1 No. 2 (Juli – Desember 2015) 
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Dari uraian diatas dapat dikemukakan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah  

H0: Diduga tempat (X3) tidak berpengaruh positif terhadap 

keputusan nasabah (Y). 

d. Pengaruh promosi (X4) terhadap keputusan nasabah (Y). 

Busriadi, (tahun 2015), meneliti analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan gadai di Pegadaian Syariah kota Jambi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari uji parsial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh pada uji t 

adalah dimensi promosi, nilai taksir dan prosedur pencairan pinjaman, 

sedangkan dimensi sistem syariah belum memiliki pengaruh yang 

positif terhadap permintaan gadai di pegadaian syariah jelutung kota 

jambi.52 

Dari uraian diatas dapat dikemukakan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah  

H1: Diduga promosi (X4) berpengaruh positif terhadap 

keputusan nasabah (Y). 

e. Pengaruh faktor syariah (rabbaniyah, akhalqiyah, al-waqiyah, 

insaniyah) terhadap keputusan nasabah (Y). 

                                                            
52 Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015. 
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 Amalia Nuril Hidayati (tahun 2017), meneliti pengaruh  faktor 

marketing mix  dan faktor syariah  terhadap keputusan menjadi 

nasabah lembaga keuangan mikro syariah. 

Dalam tabel Coefficients diperoleh nilai Sig. sebesar 0,054 

lebih besar dibandingkan dengan  taraf positifsi (α = 5%) 0,05. Karena 

nilai Sig. > α maka disimpulkan untuk menerima H0, yang berarti 

tidak ada pengaruh yang positif faktor syariah terhadap keputusan 

menjadi nasabah BMT Sahara Tulungagung.53 

Dari uraian diatas dapat dikemukakan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah  

H0: Diduga faktor syariah (rabbaniyah/X5, akhlaqiyah/X6, Al-

waqiyah/X7, insaniyah/X8) tidak berpengaruh positif terhadap 

keputusan nasabah (Y). 

 

2. Uji F (simultan)  

Busriadi (tahun2015), meneliti analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan gadai di Pegadaian Syariah kota Jambi. 

Berdasarkan uji simultan (uji F) membuktikan terdapat pengaruh 

antara variabel sistem syariah, promosi, Nilai taksir, prosedur pencairan 

pinjaman terhadap variabel permintaan gadai Syariah Jelutung kota Jambi. 

Pengaruh variabel sistem syariah, promosi, nilai taksir, prosedur pencairan 
                                                            
53 Jurnal IAIN Tulungagung, Jawa Timur. Email:arfatha84@yahoo.co.id. 
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pinjaman terhadap permintaan gadai sebesar 37,6%. berdasarkan 

perhitungan koefesien determinasi (KD).54 

Dari uraian diatas dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini 

adalah  

H1: Diduga produk (X1), harga (X2), tempat (X3), promosi (X4), 

rabbaniyah (X5), akhlaqiyah (X6), al-waqiyah (X7) dan insaniyah (X8) 

secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah (Y). 

 

 

 

                                                            
54 Jurnal, Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015. 


