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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Strategi 

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani yakni strategia ( stratos yang 

berarti militer dan ag yang berarti memimpin),  yang secara keseluruhan dapat 

diartikan seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi bisa diartikan 

sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan 

material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan atau tindakan 

tertentu.
23

 

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi 

bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yanag 

dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis. Jhon A. Bryne 

mendefinisikan starategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan 

direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, 

pesaing dan faktor-faktor lingkungan.
24

 

Menurut David strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan 

berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan 

tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama 

dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh 

organisasi.
25
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Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan 

terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta 

memperoleh keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu perusahaan 

sebagaimana diukur dengan daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, 

merupakan fungsi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan 

menggunakan kompetensi inti baru lebih cepat dari pada usaha pesaing untuk 

meniru keunggulan yang ada saat ini.
26

 

Menurut Throut bahwa inti dari strategi adalah bagaiman bertahan 

hidup dalam dunia yang semakin kompetitif, bagaimana membuat persepsi 

yang baik kepada konsumen, menjadi beda, mengenali kekuatan dan 

kelemahan pesaiang, menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhana 

dikepala, kepemimpinan yang member arah dan memahami realitas pasar 

dengan menjadi yang pertama dan kemudian menjadi lebih baik.
27

 

 

B. Pengertian Pemasaran dan Sumber Hukumnya 

Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setip usaha, baik usaha yang 

berorientasi profit maupun usaha-usaha social. Pentingnya pemasaran 

dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan 

suatu produk atau jasa. Pemasaran juga dapat dilakukan dalam rangka 

menghadapi pesaing yang dari waktu ke waktu semakin meningkat, para 

pesaing justru semakin gencar melakukan usaha pemasaran dalam rangka 

memasarkan produknya.
28
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Pemasaran juga dikatakan salah satu kegiatan dalam perekonomian 

yang membantu menciptakan nilai ekonomi, nilai ekonomi itu sendiri 

menentukan harga barang dan jasa. Faktor yang penting dalam menciptakan 

nilai tersebut adalah produksi, pemasaran dan konsumsi serta menjadi 

penghubung diantara keduanya. 

Banyak ahli yang telah mendefenisikan pemasaran ini, sehingga 

terkadang terjadi perbedaan antara ahli yang satu dengan yang lain terkait 

defenisi dari pemasaran itu sendiri.
29

 

Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses dan majerial 

dengan individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai 

dengan pihak lain.
30

 

Menurut William J. Santon mendefenisikan pemasaran dalam dua 

pengertian dasar, 

1. Dalam arti kemasyarakatan 

Pemasaran adalah setiap kegiatan tukar menukar yang bertujuan 

memuaskan keinginan manusia 

2. Dalam arti bisnis 

Pemasaran adalah sebuah system dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk merencanakan, emmberi harga, mempromosikan dan mendistribusi 

jasa barang-barang keinginan pasar.
31
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Pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan values dari suatu 

pihak kepada pihak lain yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan 

akad dan prinsip muamalah dalam Islam.
32

 

Pemasaran menurut persfektif syariah adalah segala aktifitas yang 

dijalnkan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (value 

creating activities) yang memungkinkan siapapun yang melakukannya 

bertumbuh serta mendayagunakan kemamfaatannya yang dilandasi atas 

kejujuran, keadilan, keterbukaan dan keikhlasan sesuai dengan proses yang 

berprinsip pada akad muamalah Islam atau perjanjian transaksi bisnis dalam 

Islam.  

Secara umum pemasaran bank dapat diartikan suatu proses untuk 

menciptkan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan 

kepuasan. 

Pengertian pemasaran dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah 

suatu proses yang berawal dari perencanaan sampai kepada barang atau jasa 

yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat (konsumen). 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat tetap hidup dan 

berkembang tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui usaha 

mempertahankan dan meningkatkan penjualannya, melalui usaha mencaridan 

membina langganannya serta usaha menguasai pasar. Tujuan ini hanya dapat 
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dicapai apabila bagian pemasaran perusahaan melakukan strategi yang mantap 

untuk dapat menggunakan kesempatan atau peluang yang ada dalam 

pemasaran, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan dipasar dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan. Strategi pemasaran mempunyai peranan yang 

sangat penting untuk keberhasilan usaha perusahaan umumnya dan dibidang 

pemasaran khususnya
33

 

Pemasaran adalah suatu kegiatan dalam perekonomian yang membantu 

dalam menciptakan nilai ekonomi. Faktor penting dalam menciptakan nilai 

tersebut adalah produksi, pemasaran dan konsumsi. Pemasaran menjadi 

penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi sebagaimana sabda 

Rasulullah saw:  

Artinya:  Rasulullah saw bersabda, “ barang siapa yang ingin dilapangkan 

rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah.” 

(Matan lain, Muslim 4638, Abu Daud 1443, Ahmad 12128) 

 

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa seorang muslim harus 

mencari rezeki yang halal dan ditunjang dengan melakukan silaturahmi. 

Didalam transaksi jual beli islam menyarankan agar kedua belah pihak yang 

melakukan jual beli agar bertemu langsung karena akan timbul ikatan 

persaudaraan antara penjual dan pembeli. Didalam keterikatan itu kedua belah 

pihak akan senantiasa saling membantu dan bekerja sama untuk saling 

meringankan. Hadits ini menggambarkan bahwa Allah SWT akan memberi 
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rezeki bagi orang yang selalu menyambung silaturahmi antar sesama. 

Silaturahmi disini dapat diartikan dengan menyebarkan informasi dan 

komunikasi atau membangun jaringan. Seorang produsen harus memasarkan 

produknya, agar dikenal khalayak umum. Selain itu agar semakin banyak 

jaringan yang akan memakai produknya. Hal ini membuktikan bahwa 

silaturahmi adalah satu strategi pemasaran yang tepat dalam islam.
34

 

 

C. Konsep dan Strategi Pemasaran 

Menurut Sofjan Assauri konsep pemasaran adalah suatu falsafah 

manajemendalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan 

keinginan konsumen dengan didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang 

diarahkan untuk memberi kepuasan kepada konsumen sebagai kunci 

keberhasilan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
35

 

Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep dimana masing-

masing konsep memiliki tujuan yang berbeda. Konsep ini timbul dari satu 

periode ke periode lainnya akibat perkembangan pengetahuan baik produsen 

maupun konsumen. Penggunaan konsep ini tergantung kepada perusahaan 

yang juga dikaitkan dengan jenis usaha dan tujuan perusahaan yang 

bersangkutan.
36

 Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 
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1. Konsep Produksi 

Menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka dan oleh karenanya 

manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efesien distribusi. 

Konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi panutan 

para penjual dan merupakan konsep yang menekankan kepada volume 

produksi yang seluas-luasnya dengan harga serendah mungkin.
37

 

2. Konsep Produk 

Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen akan menyenangi 

produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta 

keistimewaan yang mencolok, oleh karena itu perusahaan harus 

mencurahkan upaya terus menerus dalam perbaikan produk. Konsep ini 

menimbulkan adanya pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran. 

Konsep produk merupakan konsep yang menekankan kepada kualitas, 

penampilan dan cirri-ciri yang baik. 

3. Konsep Penjualan 

Konsep penjualan berfikir bahwa konsumen tidak akan membeli 

cukup banyak produk terkecuali perusahaan menjalankan suatu usaha 

promosi dan penjualan yang kokoh. Dalam konsep ini kegiatan pemasaran 

ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi gencar. 

4. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai 

sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan 
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pasar sasaran dan pemberian kepuasan yang diinginkan secara slebih 

efektif dan lebih efisien  dari yang dilakukan pesaing. 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah 

menetukan kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran dan memberikan 

kepuasan yang  secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing 

sedemikian rupa sehingga data mempertahankan dan mempertinggi 

kesejahteraan masyarakat. 

5. Konsep Pemasaran Kemasyarakatan 

Konsep ini merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan 

dimana konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan 

dan minat pasar serta memberikan kepuasan sehingga memberikan 

kesejahteraan kepada konsumen dan masyarakat.
38

 

Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapaitujuan 

organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus lebih efektif 

dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih 

Konsep inti dari kegiatan pemasaran: 

a. Kebutuhan, keinginan dan permintaan 

Konsep paling dasar yang melandasi  pemasaran adalah kebutuhan 

manusia. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, dimana 

bicara soal kebutuhan maka terbagi atas kebutuhan primer, sekunder dan 

tersier. 
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Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh 

budaya dan kepribadian individual. Permintaan adalah keinginan manusia 

yang didukung oleh daya beli. 

b. Produk (Jasa dan barang) 

Manusia memuaskan kebutuhan dan keinginan dengan produk. 

Poduk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar unuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan. 

c. Nilai, Biaya, dan Kepuasaan 

Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan nilai kegunaan. Nilai 

dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai yang dinikmati 

pelanggan karena memiliki serta menggunakan produk tersebut. Nilai 

disini ada yang diartikan sebagai nilai nominal, yaitu harga dari produk 

tersebut.
39

 

Pertukaran merupakan konsep inti dari pemasaran, mencakup 

perolehan produk yang diinginkan dari seorang dengan menawarkan 

sesuatu sebagai gantinya. 

Supaya muncul suatu potensi pertukaran, lima persyaratan berikut 

harus dioenuhi, diantaranya : 

1. Sekurang-kurangnya ada dua pihak yang melakukan pertukaran 

2. Masing-masing memiliki suatu produk yang bernilai untuk ditukarkan 

dengan pihak lain 
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3. Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan menyerahkan 

sesuatu 

4. Masing-masing pihak bebas untuk menerima sesuatu atau menolak 

tawaran untuk melakukan penawaran 

5. Masing-masing pihak yakin bertransaksi merupakan cara tepat dan 

yang tepat diinginkan 

d. Pasar 

Pasar adalah perangkat pembeli yang aktual dan potensi dari 

sebuah produk.ukuran suatu pasar tergantung kepada jumlah orang yang 

menbutuhkan kebutuhan, mempunyai sumber daya untuk terlibat dalam 

pertukaran dab bersedia menawarkan sumber daya. 

e. Pemasaran, Pemasar dan Prospek 

Pemasaran berarti mengelola pasar untuk menghasilkan pertukaran 

dengan tujuan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Sedangkan 

pemasar adalah pihak yang memasarkan atau menawarkan manfaat suatu 

produk kepada pihak lain yang menjadi pasar sasaran dari produk tersebut. 

Sementara prospek adalah pihak yang menjadi target pasar potensi dari produk 

yang ditawarkan oleh pemasar.
40

 

Sedangkan strategi pemasaran menurut Nurrahmi Hayani dalam 

bukunya manajemen pemasaran. Strategi pemasaran adalah pengambilan 

keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi 

pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan 

kondisi pesaing.
41

 

                                                             
40

Ibid, h. 110. 
41

 Nurrahmi Hayani, Op, Cit, h.83 



 39 

Dalam kamus besar ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa strategi 

pemasaran merupakan proses pemasaran yang mencakup hal-hal mengenai 

analisis atas kesempatan, pemilik sasaran, pengembangan strategi, perumusan 

rencana, implementasi dan pengawasan.
42

 

Strategi pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

keberhasilan tujuan organisasi, karena didalamnya berisi gambaran atau 

pedoman yang jelas dan terarah apa saja yang dilakukan dalam menggunakan 

kesempatan dan peluang pada beberapa pasar sasaran. Strategi pemasaran 

antara lain dibutuhkan untuk menentukan konsumen mana yang akan dituju. 

Menurut W.Y. Stanton strategi pemasaran adalah sesuatu yang meliputi 

seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan 

menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen.Penerapan 

strategi pemasaran akan memudahkan manajer pemasaran mengetahui 

konsumen tertentu sebagai sasarannya, sehingga dapat diketahui kepuasan 

seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. 

Pada dasarnya strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, 

terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang memberikan panduan tentang 

kegiatan yang dijalankan untuk dapat tercapai tujuan pemasaran suatu 

perusahaan. 

Menurut Suliyanto dalam bukunya Studi Kelayakan Bisnis strategi 

pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang 
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memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada 

masing-masing tingkatan serta lokasinya.
43

 

Sebuah perusahaan harus dapat membaca keadaan pasar / situasi pasar 

saat itu, terhadap apa yang sedang dibutuhkan konsumen. Karena salah satu 

tugas dari seorang marketing adalah mencari tau apa yang sedang dibutuhkan 

konsumen. Dengan demikian kita tau produk apa yang sedang dibutuhkan 

konsumen. Sehingga dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk 

memasarkan produknya.  

Didalam strategi pemasaran, kita tidak bisa terlepas dari bauran 

pemasaran atau marketing mix yang diantaranya adanya produk yang ingin 

dipasarkan, barulah tetapkan harga, kemudian pilih tempat agar konsumen 

dengan mudah dapat memperoleh baranf, dan langkah terakhir lakukan  

promosi agar barang dapat lebih dikenal/diketahui khalayak ramai.
44

 

 

D. Tujuan Pemasaran Bank 

Setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha pasti 

mengandung suatu maksud dan tujuan tertentu. Penetapan tujuan disesuaikan 

dengan keinginan pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Dalam praktek 

tujuan suatu perusahaan dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang. 

Demikian pula dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu perusahaan 

memiliki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Berikut ini beberapa tujuan suatu pemasaran antara lain : 
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1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk maupun 

jasa 

2. Dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan akan suatu produk maupun 

jasa 

3. Dalam rangka memberikan kepuasan semaksimal mungkin terhadap 

pelanggan 

4. Dalam rangka ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing 

5. Dalam rangka memperbesar kegiatan usaha.
45

 

Tujuan pemasaran bank adalah sebagai berikut : 

1. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan 

merangsang konsumsi, sehingga daoat menarik nasanh untuk membeli 

produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. 

2. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayann yang 

diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak 

pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan kepada 

nasabah lainnya melalui ceritanya. 

3. Memaksimumkan pilihan dengan ragam produk bank dengan 

menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah memiliki berbagai 

pilihan 

4. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan 

kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. 
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E. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Marketing mix (bauran pemasaran) adalah seperangkat alat pemasaran 

yang digunakan perusahaan mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.
46

 

Marketing mix (bauran pemasaran) alat bagi pemasar yang terdiri atas 

berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar 

implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat 

berjalan sukses.
47

 

Marketing mix(bauran pemasaran) merupakan kegiatan pemasaran 

yang dilakukan secara terpadu. Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri-

sendiri tanpa dukungan dari elemen yang lain. Elemen-elemen yang ada dalam 

marketing mix adalahProduk (product), Harga(Price), Tempat (place), 

Promosi (promotion).
48

 

Maka dengan demikian marketing mix (bauran pemasaran) dapat 

disimpulkan sebagai serangkaian dari pada variabel pemasaran yang dapat 

dikuasai oleh perusahaan atau koperasi yang digunakan untuk mencapai tujuan 

dalam pasar sasaran dan variabel itu terdiri atas “4P”.Di dalam pengambilan 

keputusan dibidang pemasaran hampir selalu berkaitan dengan variabel-

variabel marketing tersebut karena itu marketing mixsangat penting sebagai 

alat yang dapat dipakai dalam pemasaran praktis variabel-variabel yang 

tergabung dalam marketing mix. 
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Unsur-unsur yang ada dalam marketing mix diantaranya : 

1. Strategi Produk (Product) 

Produk merupakan salah satu elemen penting dalam proses 

marketing (pemasaran), karena produk merupakan elemen yang dijadikan 

sebagai obyek transaksi pemasaran. Definisi produk adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen.
49

 

Produk merupakan produk sentral dari bauran pemasaran.jika 

produk gagal memuaskan kebutuhan konsumen, berapapun besarnya 

produk, potongan harga, atau distribusi tidak akan berhasil membujuk 

mereka untuk membeli.
50

 Produk adalah segala sesuatu yang bisa di 

tawarkan kepasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau 

dikonsumsi yang bisa memuaskan kebutuhan atau keinginan. Itu 

mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide. Sedangkan 

produk jasa adalah aktifitas atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual 

yang secara esensial tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan 

atas apapun.
51

 

Pada dasarnya, produk yang dibeli oleh konsumen dapat dibedakan 

menjadi tiga tingkatan, yakni : 
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a. Produk inti (core product) yaitu inti dari produk yang merupakan 

harapan yang ingin diperoleh atau didapatkan oleh seorang konsumen. 

Contoh produk inti adalah keinginan atau harapan masyarakat akan 

kemudahan dalam pengaturan pembiayaan pendidikan anak-anak 

mereka di masa yang akan datang.  

b. Produk formal (formal product), yaitu bentuk, kualitas atau mutu, 

merk dan kemasan yang menyertai produk tersebut. Dalam hal ini 

produk formal dapat dicontohkan dengan asuransi pendidikan dengan 

merek dan kualitas yang ada di dalamnya.  

c. Produk tambahan (augemented product) adalah produk formal dengan 

berbagai jasa yang menyertainya. Dalam hal ini produk tambahan 

dapat dicontohkan dengan pelayanan-pelayanan dalam pembelian 

produk maupun keuntungan-keuntungan tambahan yang dapat 

diperoleh konsumen.
52

 

Suatu produk yang dapat dibeli oleh konsumen harus memiliki 

sebuah konsep produk yang mencakup bentuk fisik produk, perluasan 

produk dan sisi manfaat produk. Bentuk fisik produk dikenal dengan 

istilah tangible, perluasan produk berhubungan dengan pelayanan, harga, 

dan penyalurnya atau dikenal dengan istilah extended product, dan 

kemanfaatan produk dikenal dengan istilah generic product. Dengan 

adanya kejelasan konsep produk, maka akan memudahkan masyarakat 

dalam memahami suatu produk.
53
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Setiap perusahaan harus memiliki tingkat kualitas yang akan 

membantu atau menunjang usaha untuk meningkatkan atau 

mempertahankan posisi produk di pasar sasaranya. Kualitas merupan satu 

dari alat untuk mencapai posisi produk.  Kualitas menyatakan tingkat 

kemampuan dari suatu merek atau produk tertentu dalam melaksanakan 

fungsi yang diharapkan.
54

 Kesadaran membangun kualitas tidak saja 

terkait melalui tahap pengembangan dari proses produksi, melainkan 

termasuk mendengar suara pelanggan dan harapan konsumen. Ruang 

lingkup ini secara jelas memaparkan terciptanya interaksi konsumen dalam 

sistem manajemen kualitas. Dipersyaratkan bahwa manejemen membuat 

metode interaksi antara perusahaan dengan konsumen dan mengkajinya 

secara teratur. 

Penentuan produk menurut ekonomi syariah harus memenuhi dan 

memperhatikan nilai kehalalan, bermutu, bermamfaat, dan berhubungan 

dengan kebutuhan kehidupan manusia. Melakukan jual beli yang 

mengandung unsure tidak jelas (gharar) terhadap suatu produk akan 

menimbulkan potensi terjadinya penipuan dan ketidak adilanterhadap 

salah satu pihak. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk melakukan 

transaksi terhadap suatu produk yang mengandung unsure gharar, kualitas 

dari produk harus menjadi perhatian utama dimana barang yang dijual 

harus jelas dan baik kualitasnya.
55
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Dalam dunia perbankan hal yang paling utama untuk menarik 

perhatian dan minat nasabah adalah keunggulan dari produk yang dimiliki, 

dan memberikan keunggulan makan bank perlu melakukan strategi 

produk. Adapun strategi produk yang dilakukan perbankan dalam 

mngembangkan suatu produk adalah sebagai berikut : 

a. Penentuan Logo dan Moto 

Logo merupakan ciri khas dari suatu bank, sedangkan moto 

adalah serangkain kata-kata yang berisikan visi dan misi bank dalam 

melayani masyarakat. Pertimbangan pembuatan logo dan moto harus 

memiliki arti positif, menarik perhatian dan mudah diingat. 

b. Menciptakan Kemasan 

Merek merupakan sesuatu untuk mengenal barang atau jasa 

yang ditawar, merek sering diartikan sebagai nama, istilah, symbol, 

desain atau kombinasi dari semuanya. Penciptaan merek harus yang 

mudah diingat, terkesan hebat dan modern, memiliki arti dan menarik 

perhatian. 

c. Menciptakan Kemasan 

Dalam dunia perbankan kemasan ini lebih diartikan kepada 

pemberian pelayanan atau jasa kepada nasabah disamping juga sebagai 

pembungkus untuk beberapa jenis jasanya seperti buku tabungan, cek, 

biliyet giro, atau kartu kredit. 

d. Keputusan Label 

Label merupakan suatu yang dilengketkan pada produk yang 

ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Didalam label 
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menjelaskan siapa yang membuat, dimana dibuat, kapan dibuat dan 

cara menggunakannya dan informasi lainnya. 

2. Harga (Price) 

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.
56

Philip Kotler 

berpendapat bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan, paling fleksibel, mudah diubah 

dengan cepat, tidak seperti tampilan produk dan perjanjian distribusi.
57

 

Harga adalah nilai tukar suatu produk yang ditanyakan dalam suatu 

moneter.
58

 Dari satu sudut pandang pemasaran, harga merupakan suatu 

moneter atau ukuran lainya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang 

ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu 

barang atau jasa.
59

 Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas 

yang terjual. Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi 

biaya, kerena kuantitas yang terjual berpengaruh  pada biaya yang 

ditimbulkan dalam kaitannya dengan efesiensi produksi. Oleh kerena 

penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total. Maka 

harga sangat memegang peranan penting dalam setiap perusahaan  

khususnya pemasaran. 

Sementara itu, dari sudut pandang konsumen, harga seringkali 

digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut di hubungkan 

dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. 
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Sedangkan menurut ekonomi syariah penentuan harga didasarkan 

atas mekanisme pasar, yakni harga ditentukan berdasarkan atas mekanisme 

pasar, permintaan dan penawaran atas azas sukarela (an taradhiin), 

sehingga tidak ada satu pihakpun yang teraniaya. Dengan syarat sebaiknya 

kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui mengenai produk dan 

harga dipasaran.
60

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga 

tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya 

akan meningkat pula. Demikian pula sebaliknya. Sering kali adalam 

penentuan nilai suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya 

dengan kemampuan barang atau jasa subtitusi. 

Harga sebagai sarana bauran pemasaran yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Untuk merealisasikan 

tujuan tersebut, maka perlu dicapai terlebih dahulu penetapan harga 

dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :
61

 

a. Memperoleh laba yang maksimum  

b. Mendapatkan share pasar tertentu  

c. Memerah pasar  

d. Mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan yang maksimum pada 

tahun itu  

e. Mencapai keuntungan yang ditargetkan  
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f. Mempromosikan produk. 

Strategi penetapan harga dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :
62

 

1) Penetapan harga dengan orientasi biaya, yakni penetapan harga yang 

didasarkan pada besaran biaya produksi dari suatu produk.  

2) Penetapan harga dengan orientasi permintaan, yakni penetapan harga 

yang didasarkan pada persepsi konsumen dan intensitas permintaan 

dan lebih ditekankan pada faktor biaya.  

3) Penetapan harga dengan orientasi persaingan, yakni penetapan harga 

yang didasarkan pada harga yang diterapkan oleh para pesaing. 

Penetapan harga harus dikoordinasikan dengan desain produk, 

distribusi dan penetapan promosi, untuk membentuk program promosi 

pemasaran yang konsisten dan efektif.perusahaan sering menetapkan harga 

terlebih dahulu dan kemudian menjadikannya dasar untuk keputusan 

bauran pemasaran lainnya pada harga yang akan diterapkan.
63

 

Dalam menentukan harga, perusahaan harus mengutamakan nilai 

keadilan. Jika kualitas produknya bagus, harganya tentu bisa tinggi. 

sebaliknya jika seorang telah mengetahui keburukan yang ada dibalik 

produk yang ditawarkan, harganya pun harus disesuaikan dengan kondisi 

produk tersebut.
64
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3. Tempat (Place) 

Lokasi atau tempat merupakan sarana yang digunakan untuk 

mendistribusikan produk kepada konsumen. Langkah awal dalam 

perencanaan pemasaran adalah penentuan lokasi. Perencanaan lokasi 

mempunnyai peranan yang sangat penting dan menunjang perkembangan 

perusahaan dan lokasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan 

sebuah perusahaan. Penentuan lokasi akan menentukan sejumlah 

keuntungan-keuntungan, seperti perusahaan akan berada pada posisi yang 

kuat dalam persaingan, kemampuan pelayanan terhadap kebutuhan dan 

keinginan konsumen dan sebagainya. Sebaliknya, kesalahan dalam 

mengambil keputusan penting dalam penentuan lokasi perusahaan, akan 

menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dengan hilangnya modal yang 

telah telanjur ditanam dan tambahan investasi untuk mencari lokasi yang 

lain.
65

 Hal tersebut juga dapat dipertegas dengan pendapat Ujang 

Sumarwan, dkk yang menyatakan bahwa tempat merupakan elemen vital 

yang berhubungan dan berkaitan erat dengan saluran distribusi yang 

digunakan untuk menjangkau target pasar.
66

 

Bahwa keputusan mengenai saluran distribusi merupakan salah 

satu salah satu keputusan paling kritis yang dihadapi manajemen.Saluran 

distribusi yang dipilih perusahaan mempengaruhi seluruh pemasaran 

lainnya. Oleh karena itu, manajemen harus dapat memilih saluran 
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distribusi dengan memperhatikan kemungkinan linkungan penjualan 

sekarang dan dikemudian hari.
67

 

Penentuan tempat menurut ekonomi syariah adalah yang mudah 

terjangkau dan terlihat akan memudahkan bagi konsumen untuk 

mengetahui, mengamati, dan memahami dari suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberikan pengeluaran 

yang meyakinkan kepada calon konsumen tentang barang dan jasa, yang 

mempunyai tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan 

dan meyakinkan calon konsumen.
68

 

Pemasaran modern tidak hanya membutuhkan pengembangan 

produk yang baik, memberi harga yang menarik dan membuatnya 

terjangkau oleh pelanggan sasaran. Tetapi perusahaan harus 

berkomunikasi dengan nasabah sekarang dan nasabah potensial dengan 

cara memperkenalkan barang. Untuk berkomunikasi secara efektif, 

spesialis promosi penjualan untuk merancang insentif pembelian, 

berinteraksi dengan pelanggan atau calon pelanggan melalui surat dan 

telepon sehingga dapat memberikan publisitas produk dan pengembangan 

kesan perusahaan.
69

 

Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

manajemen pemasaran dan sering pula dikatakan sebagai proses berlanjut. 
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ini disebabkan karena promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan 

selanjutnya dari perusahaan.
70

 

Agar barang dan jasa yang kita produksi dikenal, diketahui, 

dibutuhkan, dan diminati konsumen, maka wirausaha harus segera 

melakukan usaha-usaha sebagai berikut :
71

 

1) Memperbanyak saluran distribusi  

2) Memperluas segmentasi atau cakupan  

3) Menata penampilan tempat usaha  

4) Menggunakan cara penyampaian barang seefisien mungkin. 

Promosi sebenarnya tidak dilakukan oleh perusahaan atau penjual 

saja, tetapi juga dilakukan oleh penggunanya juga. Misalnya mereka 

memasang iklan pada sebuah surat kabar untuk mencari barang atau jasa 

yang diperlukan dari pihak lain. Selain itu, pembeli dan penjual dapat 

menggunakan perantara komunikasi seperti biro advertensi untuk 

melaksanakan kegiatan promosi mereka.Jadi dapat dikatakan bahwa 

pembeli, penjual dan perantara bisa terlibat dalam promosi. 

Promosi yang dilakukan dalam perusahaan harus berdasarkan 

prinsip syariah yang menggambarkan secara riil apa yang ditawarkan dari 

produk-produknya atau servis perusahaan tersebut. Promosi yang tidak 

sesuai dengan kualitas atau kompetensi, contohnya promosi yang 

menampilkan imajinasi yang terlalu tinggi bagi konsumennya, adalah 

                                                             
70

 Henri Simanora, Manajemen Pemasaran Internasional, (Jakarta : Salemba Empat, 

2000), h. 75 
71

Suryana, Op.Cit, h. 110 



 53 

termasuk dalam praktik penipuan dan kebohongan.Untuk itu, Promosi 

yang semacam tersebut sangat dilarang dalam syariah marketing.
72

 

Sampai saat ini perusahaan dan organisasi dalam mempromosikan 

komoditi dagangannya, sering menggunakan sarana advertensi, promosi 

penjualan,personal selling, dan publisitas. Kenyataannya membuktikan 

bahwa pengaruh promosi lebih besar jika dibandingkan dengan cara-cara 

yang lain. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, 

harus berhati hati dalam melakukan promosi, jangan sampai melewati 

batas syariahnya (menggunakan prinsip kejujuran) dan jangan 

memaksakan kehendak orang lain.
73

 

Kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas yang harus 

dikembangkan dan dipraktekkan oleh pengusaha muslim. Kejujuran dan 

kebenaran terutama sangat penting bagi seorang pengusaha muslim karena 

adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk 

memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak 

penjualan.
74

Sesuai dengan prinsip syariah, kualitas produk yang diberikan 

harus sesuai dengan yang ditawarkan.Jadi sangat dilarang 

menyembunyikan kecacatan dari produk-produk yang mereka tawarkan.
75

 

 

F. Tabungan dan Investasi 

Tabungan adalah simpanan yang boleh diambil kapan saja dengan 

menggunakan buku tabungan dan ATM. Menabung merupakan tindakan yang 
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dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim 

mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang sekaligus untuk 

menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.
76

 

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan 

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud 

dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 

bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Berdasarkan undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, 

tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ahatau investasi dana 

berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah yang penarikan dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik cek, bilyet giro dan alat 

lainnya yang dipersamakan. 

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 02/DSN-

MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis yaitu pertama, tabungan yang tidak 

dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan 

perhitungan bunga. Kedua tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah 

yakni tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Dan 

disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan Wadiah, yaitu : 

(1) Dana yang disimpan dibank adalah bersifat titipan (2) titipan dana ini bisa 

diambil kapan saja (on call) atau bersifat kesepakatan dan (3) tidak ada 
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imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (a’thaya) yang 

bersifat sukarela dari bank.
77

 

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini 

memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah 

membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan nasabah penabung kecil.
78

 

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan 

prinsip syariah. Dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang 

menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang 

berdasarkan prinsip Wadiah dan Mudharabah.
79

 

1. Tabungan Wadiah 

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan 

prinsip akad wadiah yaitu titipan murni yang harus dijaga dan 

dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. 

Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah 

menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini nasabah 

bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah 

untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, 

sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau 

barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana 

atau barang tersebut. 
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Ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut : 

a. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titioan murni 

yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan 

kehendak pemilik harta. 

b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan 

barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah 

penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. 

c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai 

sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan 

rekening. 

2. Tabungan Mudharabah  

Tabungan mudharabah berdasarkan akad adalah tabungan yang 

dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua 

bentuk yaitu mudharabah mutalaqah dan mudharabah muqayyadah. Dari 

hasil pengelolaan dana mudharabah bank syariah akan membagi hasil 

kepada pemilik sesuai nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam 

akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana bank tidak bertanggung 

jawab terhadap keruguan yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. 

Namun, apabila terjadi adalah mismanagement (salah urus) maka 

bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.
80

 

Sedangkan istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu investire 

(memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investment of law.  
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Para ahli alam bidang investasi memili pandangan yang berbeda 

mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgeral mengartikan investasi 

adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) 

yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan 

barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan 

datang.
81

Dari definisi ini, investasi dikontruksikan sebagai sebuah kegiatan 

untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, 

dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru. 

Kammaruddin Ahmad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk 

memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. 

Dari definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana diharapkan.
82

 

Didalam Kamus Ekonomi Investasi (Investment) diartikan 

pengorbanan nilai sekarang untuk nilai masa mendatang atau penggunaan 

modal untuk menghasilkan lebih banyak uang, baik melalui sarana yang 

menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi 

pada risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal.
83

 

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi antara 

lain: 
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1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. 

Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu kewaktu atau setidak-tidaknya bagaimana berusaha 

untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar 

tidak kurang dimasa yang akan datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilihan 

perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar 

kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti 

oleh inflasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak 

melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di 

masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat 

yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.
84

 

 

G. Tabungan Investa Cendekia 

Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka  dengan jumlah 

setoran bulanan tetap (installment)  yang didesain untuk mempersiapkan dana 

pendidikan putra/putri dimasa depan dan dilengkapi dengan perlindungan 

asuransi. Tabungan Investa Cendekia merupakan tabungan yang dibuat khusus 

untuk membantu orang tua dalam perencanaan kebutuhan dana pendidikan 

sedini mungkin  bagi si buah hati secara tepat dan cermat mengingat akan 

mahalnya biaya pendidikan saat ini. Tabungan Investa Cendekia disertai 
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dengan premi asuransi. Dengan kata lain tabungan investa cendekia 

merupakan tabungan untuk keperluan uang pendidikan anak. Produk inovatif 

ini sebagai solusi permasalahan nasabah yang merasa khawatir akan produk 

tabungan pendidikan yang ditawarkan di lembaga-lembaga lain. Sebagai orang 

tua tentunya  sangat menyadari bahwa pendidikan adalah bekal terpenting bagi 

si buah hati untuk menghadapi persaingan di era globalisasi.
85

 Dengan 

mempersiapkan dana pendidikan sejak dini merupakan tindakan bijaksana, 

dan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan si buah hati hingga perguruan 

tinggi.  

 PT. Bank Syariah Mandiri bekerja sama sebagai agen penjual asuransi 

Takaful (brancasurance). Manfaat asuransi ini hingga 50 kali setoran bulanan 

jika nasabah meninggal dunia atau cacat total, sedangkan jika meninggal 

bukan karena kecelakaan, maka nasabah akan mendapatkan santunan sebesar 

premi yang dibayar (untuk tahun pertama kepesertaan). Untuk diketahui, 

tabungan ini memiliki beberapa keunggulan seperti bagi hasil bersaing, 

perlindungan asuransi, dengan jumlah santunan sampai dengan 100 kali 

setoran bulanan ( untuk tahun kedua dan seterusnya), setoran bulanan yang 

fleksibel (minimal Rp. 100.000,- s.d. Rp.4.000.000,-). Kemudian didukung 

fasilitas online sistem, gratis registrasi SMS banking syariah mandiri. 

Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, dimana penabung 

akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati diawal 

pembukaan tabungan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.  

                                                             
85

Brosur Bank Syariah Mandiri “ Tabungan BSM Investa Cendekia mengantarmu meraih 

cita-cita”.  



 60 

Berdasarkan data dari dokumen Bank Syariah Mandiri KCP. Ujung 

Batu keunggulan Tabungan Investa Cendekia (TIC) adalah sebagai berikut: 

1. Bagi hasil yang lebih bersaing dibandingkan tabungan biasa 

2. Setoran bulanan fleksibel, mulai dari Rp. 100.000,- hingga Rp.4.000.000,- 

3. Keikutsertaan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan 

4. Premi terendah, hanya 2,5% - 6,5% dari setoran bulanan 

5. Penerima manfaat asuransi tidak harus ahli waris 

6. Santunan manfaat asuransi hingga 327 kali setoran bulanan (sesuai 

ketentuan asuransi), meliputi: 

a. Santunan tunai pada saat klaim 

b. Pembayaran sisa setoran bulanan
86

 

Manfaat Tabungan: 

1. Bagi hasil yang kompetitif 

2. Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan 

putra/i 

3.  Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan 

Manfaat perlindungan Asuransi adalah sebagai berikut: 

 Tahun pertama kepesertaan Tahun kedua dan seterusnya 

Meninggal dunia 

karena sakit 

(bukan karena 

kecelakaan) 

- Santunan meninggal 

sebesar 50x setoran 

bulanan (setelah 3 bulan 

kepesertaan dan max. 

Rp.50 juta) 

- Santunan manfaat 

asuransi sebesar 100x 

setoran bulanan. 

- Pembayaran sisa setoran 

bulanan untuk masa 

yang belum dijalani. 

Meninggal dunia 

atau cacat tetap 

total karena 

kecelakaan  

- Santunan manfaat 

asuransi sebesar 50x 

setoran bulanan. 

- embayaran sisa setoran 

bulanan untuk masa yang 

belum dijalani. 

- Santunan manfaat 

asuransi sebesar 100x 

setoran bulanan. 

- Pembayaran sisa setoran 

bulanan untuk masa 

yang belum dijalani. 
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Ketentuan premi asuransi: 

a. Premi asuransi akan didebet secara otomatis dari setoran bulanan 

tabungan. 

b. Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk:
87

 

Jangka waktu menabung Besarnya premi 

0-5 tahun 2,5% 

6-10 tahun 3,75% 

11-15 tahun 5% 

16-20 tahun 6,5% 

 

Persyaratan Tabungan Investa Cendekia: 

1. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah. 

2. Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal 

Karakteristik yang harus dipenuhi sebagai nasabah Tabungan Investa 

Cendekia: 

1. Berdasarkan prinsip syariah mudharabah muthlaqah. 

2. Periode tabungan 1 s.d 20 tahun. 

3. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk 

ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun). 

4. Setoran bulanan minimal Rp.100.000,- s.d Rp. 4.000.000,-.
88

 

 

H. Minat Nasabah 

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau 
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keinginan.
89

Menurut pendapat lain minat adalah kesukaan (kecenderungan 

hati) kepada sesuatu. Sedangkan menurut Andi Mapiare ialah campuran dari 

perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang 

mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Minat merupakan 

motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan 

dengan bebas memilih. 

Jadi dari beberapa definisi minat diatas dapat disimpulkan bahwa 

minat merupakan sikap seseorang yang mempunyai keinginan yang tinggi 

terhadap sesuatu atau suatu rasa kemauan yang kuat untuk melakukan suatu 

hal untuk mencapai tujuan tertentu.  

Kasmir menyatakan bahwa nasabah merupakan konsumen yang 

membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.  

Dengan kata lain nasabah adalah seseorang yang menjadi pelanggan 

(customer) dan menikmati jasa-jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa , 

semisal bank.  Minat menjadi nasabah dapat diartikan sebagai keinginan yang 

memungkinkan seseorang untuk menjadi nasabah suatu penyedia jasa.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat, antara lain: 

a. Dorongan dari dalam individu 

Dorongan dari dalam diri sendiri dapat mempengaruhi dan 

membangkitkan minat. Jadi semua berpulang kepada kita apakah kita 

berminat atau tidak, kita tertarik atau tidak. 

b. Motif sosial 

Motif sosial dapat menjadi faktor membangkitkan minat untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu. 

                                                             
89

 Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1999), h. 225.  



 63 

c. Faktor emosional 

Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi 

seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian 

tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.  

 

I. Pemasaran Dalam Islam 

Pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai (values) dari 

satu pihak ke pihak yang lainnya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai 

dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam islam.
90

 

Menurut Abdullah Amrin pemasaran menurut persfektif syariah adalah 

segala aktifitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan 

penciptaan nilai (value creating activities) yang memungkinkan siapapun yang 

melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan manfaat yang dilandasi 

kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang 

berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis 

dalam Islam. Pemasaran dalam fiqh Islam disebut juga dengan nama wakalah 

atau perwakilan. Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian atau 

pemberian mandad, kemudian juga dapat diartikan sebagai penyerahan dari 

seorang pihak ke pihak yang lain yang boleh dilakukan sendiri atau 

diwakilkan kepada pihak lain.
91
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Pemasaran syariah juga disebut sebagai disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan values dari suatu 

inisiator kepada stake holders nya dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan 

akad prinsip muamalah dalam Islam. Allah mengingatkan agar senantiasa 

menghindari perbuatan zalim dalam berbisnis termasuk dalam proses 

penciptaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran, sebagai 

mana Firman Allah dalam surat Shadd ayat 24 yang berbunyi : 

                         

                           

                        

Artinya :Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud 

mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun 

kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. 

(Q.S. Shaad : 24)
92

 

 

Konsep dasar marketing syariah adalah tata, cipta, rasa, hati, dan karsa 

(implementasi) yang dibimbing oleh integritas keimanan, ketaqwaan, dan 

ketaatan kepada syariat Allah SWT. Dalam Al-qur’an dijelaskan bagaimana 

ajaran Islam mengatur kehidupan bisnis (pemasaran) seorang muslim.
93

 

Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi : 
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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.(Q.S. An-Nisa 29)
94

 
 

Kemudian didalam surat Al-Furqon ayat 20 yang berbunyi : 

                      

                           

 

Artinya : dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan 

mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. 

dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang 

lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha 

melihat.(Q.S Al-Furqon 20) 

 

Surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi : 

 

                           

        

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.(Q.S. Al-Hasyr 18) 

 

Surat Thaha ayat 44 yang berbunyi : 

                     

Artinya :Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang 

lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".(Q.S Thaha 44) 

 

Ayat  diatas menjelaskan bahwa unsur konsep pemasaran dalam Islam 

itu adalah seperti kata laata’ kulu amwalakum bainakum bilbaatil yang artinya 

janganlah kamu makan dengan cara bathil yang menjelaskan bahwa kebutuhan 

dan keinginan untuk memperoleh produk (permintaan) tidak diperbolehkan 
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dengan cara bathil (berbohong, menipu, merampok, mencuri dan korupsi). 

Kemudian kata illa an takuun tijaaratin antaraadin minkum yang artinya 

kecuali dengan suka sama suka artinya memperoleh harus dilakukan melalui 

pertukaran dan transaksi dilakukan harus atas dasar suka sama suka. 

Kata wayamsyuuna fil aswaaqi yang berarti berjalan dipasar maknanya 

proses jual beli atau berbisnis rerjadi pada sejumlah kumpulan orang dipasar 

atau tempat terjadinya transaksi 

 Kata aufulkaila walatakuunuu mina mukhsirin yang berarti 

sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yng 

merugikan, maknanya tidak saja dari kesesuaian harga (pengorbanan biaya 

yang dikeluarkan oleh konsumen) dengan fisik produk.
95

 

Marketing islami pada dasarnya memiliki 4 (empat) prinsip dasar yang 

dapat menjadi panduan bagi para pemasar: 

1. Teitis (Rabbaniyah) 

Prinsip marketing islami yang tidak dimiliki pemasaran konvensional yang 

dikenal selama ini adalah sifatnya religius (diniyyah) 

2. Etis (Akhlaqiyah)  

 Marketing islam sangat mengedepankan masalah akhlak dalam segala 

aspek kehidupannya. 

3. Realisitis (Al-Waqi’iyah) 

Marketing islam adalah konsep pemasaran yang fleksibel karena 

senantiasa mengikuti perkembangan dan kebutuhan pada zamannya yang 
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didasarkan pada fiqh muamalah kotemporer, sebagaimana keluasaan dan 

keluwesan syariah islamiah yang melandasinya. 

4. Humanisti (Al-Insaniayyah) 

Marketing islami bersifat humanistis universal yakni sifat yang sangat 

humanis dan dapat diterima semua pihak.
96
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