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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam ajarannya Islam menganjurkan kepada setiap pemeluknya agar 

tidak hanya beribadah untuk meraih kebahagiaan akhirat. Tetapi Islam juga 

menganjurkan agar manusia berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dunia, 

dalam hal ini manusia dituntut agar bekerja keras. Sebagaimana firman Allah 

swt dalam surat Al Jumuah: 10 

                              

    

Artinya: “Maka apabila shalat telah selesai dikerjakan, bertebaranlah kamu 

sekalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah 

Allah banyak-banyak semoga kamu beruntung”. [Q.S Al Jumu’ah : 

10] 

Bekerja adalah berbuat untuk menghasilkan sesuatu. Hasil kerja itu 

diharapkan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Proses dalam pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran.  

Pemasaran masuk ke dunia perbankan pada akhir tahun 1950-an, bukan 

dalam bentuk “konsep pemasaran”, tetapi dalam bentuk “konsep periklanan 

dan promosi.” Bank yang pertama kali memperkenalkan periklanan dan  

promosi, selanjutnya menemukan bahwa keuntungan mereka menjadi 

berkurang karena pesaing dari bank lain yang amat gesit meniru cara-cara 

yang mereka lakukan dalam pemasaran. Namun mereka memperoleh pelajaran 

lain, Memikat orang agar tertarik pada bank itu mudah, tetapi mengubah  
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mereka menjadi pelanggan yang setia itulah yang sukar. Bank-bank tersebut 

mulai merumuskan sebuah konsep pemasaran yang lebih besar, yakni 

mencoba memuaskan para pelanggan.
1
 

Pemasaran dikembangkan dengan pola yang tertata dalam suatu sistem 

yang sering kali disebut sebagai ilmu dan juga dikembangkan dengan cara 

masing-masing pelaku sehingga disebut dengan improvisasi dan karenanya 

disebut seni. Dengan demikian dapat dilihat bahwa manajemen pemasaran 

adalah seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkan, 

mempertahankan, dan menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, 

penyampaian dan  pengkomunikasian nilai pelanggan. Tujuan dari pemasaran 

adalah mewujudkan sasaran perusahaan yaitu mendapatkan konsumen, 

meningkatkan laba perusahaan melalui penjualan, memproduksi barang atau 

jasa yang memiliki daya jual tinggi dan menjadi market leader.  

Strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu 

dibidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan 

dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program 

promosi, penjualanan, program produk, dan pendistribusian.
2
 

Dalam peranan strategisnya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk 

mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka 

mencari pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok. 

Pertama, bisnis apa yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa 

yang dapat dimasuki dimasa mendatang. Kedua, bagaimana bisnis yang telah 

                                                             
1  Kotler, Manajemen Pemasaran,(Jakarta: Erlangga, 1996) Cet. Ke-6 h. 40. 
2
 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), h 

168. 
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dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses dalam lingkungan yang 

kompetitif atas dasar prespektif produk, harga, promosi, dan distribusi (bauran 

pemasaran) untuk melayani pasar sasaran.
3
 

Elemen-elemen yang ada dalam bauran pemasaran yaitu terdiri atas 

Produk (product), harga (price), lokasi (place), dan promosi (promotion), 

Sehingga setiap elemen membutuhkan suatu strategi sendiri. Namun tetap 

elemen tersebut akan terkait dengan strategi elemen lainnya.
4
 

Dengan adanya strategi pemasaran, maka implementasi program dalam 

mencapai tujuan organisasi dapat dilakukan secara aktif, Maka dari itulah 

strategi pemasaran sangat dibutuhkan oleh seluruh lembaga baik lembaga 

financial maupun operasional salah satu diantaranya ialah Baitul Maal Wat 

Tamwil (BMT). 

Secara terminologi Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah sebuah 

lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha 

produktif dan investasi dalam rangka menumbuh kembangkan dan 

meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah 

dan koperasi.
5
 

Di Indonesia banyak BMT tumbuh secara signifikan setiap tahunnya. 

Salah satunya BMT yang terbesar di Indonesia  saat ini adalah Koperasi 

Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri, 

kantor pusatnya di Jawa Timur. Saat ini merupakan Koperasi Syariah BMT 

                                                             
3  Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Penerbit Andi: 2008), Ed ke 3, h. 6. 
4 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Cet. Ke 5 

h. 186. 
5
Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Zikrul Hakim, 

2008), Cet. Ke-1, h. 63. 



4 

 

 
 

dengan asset terbesar di Indonesia. Pada tanggal 22 Februari 2013 Koperasi 

Syariah BMT UGT Sidogiri dinobatkan sebagai ranking 1, The Best Islamic 

Microfinance dalam Islamic Finance Award and Cup 2013 di Jakarta, oleh 

Karim Busines Consulting.
6
 Dan pada tanggal 24 Februari 2014 penghargaan 

serupa  mampu diraih kembali.
7
 

BMT UGT Sidogiri memiliki banyak cabang, tersebar dihampir seluruh 

wilayah Indonesia salah satunya ada di Kota Pekanbaru. BMT UGT Sidogiri 

Kantor Cabang Pekanbaru berdiri sejak  tanggal 17 Juli 2012 hingga sekarang, 

alamatnya Jl. Delima No. 17 Pekanbaru. BMT UGT Sidogiri Pekanbaru 

memiliki pangsa pasar cukup besar di Kota Pekanbaru, mengingat Kota 

terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan Kota perdagangan dan jasa, 

termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi 

yang tinggi.
8
 

BMT UGT Sidogiri memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang 

ditawarkan dalam  menjalankan  usahanya hampir sama dengan bank syariah, 

adapun berbagai macam produk yang terdapat pada BMT UGT Sidogiri 

sebagai berikut:  

1. UGT GES (Gadai Emas Syariah) 

2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) 

3. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) 

4. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) 

                                                             
6 Mokh. Syaiful Bakhri, Sukses Koperasi Syariah di Sidogiri : The Best Islamic Micro 

Finance, ( Surabaya : Cipta Pustaka Utama, 2015), Cet. Ke-1, h. 103. 
7
Ibid, h. 126 . 

8
 http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru. diakses pada tanggal 10 Januari 2016. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru
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5. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) 

6. UGT PKH (Pembiayaan Khafalah Haji) 

Gadai syariah adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi 

milik nasbah (arrahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan 

barang tersebut bersifat ekonomis, sehingga bank (al-murtahin) memperoleh 

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari 

barang gadai yang  diserahkan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat 

membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan.
9
  

Gadai emas syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang 

sangat prospek untuk kedepannya karena pembiayaan ini sangat mudah, maka 

dari itu BMT Sidogiri Pekanbaru membuka produk pembiayaan gadai emas 

syariah mulai dari awal berdirinya BMT dan produk ini menuai respon yang 

positif dari masyarkat sehingga meningkatnya nasabah gadai emas syariah 

setiap tahunnya.
10

 

Berdasarkan studi pendahuluan melalui kegiatan pra riset penulis di 

BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru, penulis melihat kurangnya bauran  

promosi produk pembiayaan gadai emas syariah ini. Hal ini terlihat dari 

kurangnya bentuk promosi yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Cabang 

Pekanbaru dan meningkatnya nasabah gadai emas syariah. Padahal untuk 

memenuhi aspek strategi pemasaran salah satu elemen yang dibutuhkan ialah 

elemen strategi promosi (promotion). 

 

                                                             
9
 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), Cet.1. h. 3. 

10
Achmad Fauzi, Pimpinan Cabang BMT UGT Sidogiri Pekanbaru, Wawancara, 

Pekanbaru, 25 Februari 2016. 
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Tabel I.I 

Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Gadai Emas Syariah BMT UGT 

Sidogiri Pekanbaru Juli 2012- Juli 2016 

 

TAHUN 
JUMLAH 

NASABAH 

JUMLAH PEMBIAYAAN 

GADAI EMAS SYARIAH 

2012 -                 Rp.- 

2013 2 Rp.3.350.000 

2014 3 Rp.4.500.000 

2015 7   Rp.13.700.000 

2016 13   Rp.37.150.000 

TOTAL 25    Rp.58.700.000 

Sumber: BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru 

 

Berdasarkan dari tabel 1.1 terlihat perkembangan jumlah nasabah 

gadai emas syariah terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016 

di BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru. 

Maka dari itu berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih jauh agar bisa dituliskan dalam bentuk karya ilmiah dengan 

judul “Strategi Pemasaran Pembiayaan Gadai Emas  Syariah Dalam  

Meningkatkan Jumlah Nasabah Di BMT Usaha Gabungan Terpadu 

(UGT) Sidogiri Pekanbaru” 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai kepada sasaran yang 

diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini. 

Karena keterbatasan penulis baik pikiran, tenaga, maupun keterbatasan waktu, 

maka penulis hanya mengkaji tentang bagaimana strategi pemasaran 

pembiayaan gadai emas syariah dalam meningkatkan nasabah di BMT UGT 

Sidogiri Pekanbaru. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka pokok 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana strategi pemasaran pembiayaan gadai emas syariah dalam 

meningkatkan jumlah nasabah di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) 

Sidogiri Pekanbaru ? 

2. Apa  faktor penghambat dan pendukung strategi pemasaran gadai emas 

syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di BMT Usaha Gabungan 

Terpadu (UGT) Sidogiri Pekanbaru ? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran 

pembiayaan gadai emas syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di 

BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pekanbaru ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui strategi pemasaran pembiayaan gadai emas syariah 

dalam meningkatkan jumlah nasabah di  BMT Usaha Gabungan 

Terpadu (UGT) Sidogiri Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung strategi 

pemasaran pembiayaan gadai emas syariah dalam meningkatkan 

jumlah nasabah di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri 

Pekanbaru. 
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c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran 

pembiayaan gadai emas syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah 

di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai strategi yang dilakukan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu 

(UGT) Sidogiri Pekanbaru dalam memasarkan produk gadai emas 

syariah ditinjau dari ekonomi Islam. 

b. Bagi institusi berguna sebagai bahan pertimbangan dan 

penyempurnaan dalam menjalankan strategi yang telah ada. 

c. Bagi perpustakaan diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

memperkaya referensi dan koleksi dalam karya penelitian di lapangan. 

d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 pada 

Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan Field Research. Lokasi 

penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Pekanbaru di Jl. Delima No. 17 

Komplek Ruko Rindu Serumpun III  Arengka Pekanbaru. Dan yang 

menjadi alasan penulis mengambil penelitian adalah Semenjak berdirinya 

pada 17 juli 2012 sampai sekarang jumlah dari perkembangan nasabah 

gadai emas syariah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri 

Pekanbaru menunjukkan trend yang positif. 
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2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah Kepala Cabang, Karyawan dan 

nasabah gadai emas syariah BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT)  

Sidogiri Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini 

adalah strategi pemasaran pembiayaan gadai emas syariah dalam 

meningkatkan jumlah nasabah di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) 

Sidogiri Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari  1 orang kepala cabang  

BMT, 4 orang  karyawan BMT  dan 25 nasabah gadai emas syariah.
11

 

Karena jumlah populasi sedikit, maka peneliti mengambil jumlah 

seluruhnya untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini (total sampling). 

4. Sumber Data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian  yang 

diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data 

yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

berupa wawancara dengan kepala cabang BMT, karyawan BMT Usaha 

Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pekanbaru dan penyebaran angket 

yang diperoleh dari nasabah. Data primer disebut juga dengan data asli 

atau data baru. 

                                                             
11

Agung Prayetno, Customer Service, Wawancara, Pekanbaru, 25 Februari 2016. 
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b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang penulis dapatkan dari 

literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

Data sekunder ini disebut juga dengan data tersedia. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. 

Dan hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 

masalahnya dan mendapatkan petunjuk-petunjuk cara 

memecahkannya.
12

  

b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan komunikasi langsung dengan 

responden
13

 dengan cara tanya jawab dengan beberapa narasumber 

menyangkut seputar masalah yang diteliti. 

c. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain 

bersedia memberikan respon atau responden sesuai dengan permintaan 

pengguna. Daftar pertanyaan ini langsung dilapangan atau kepada para 

nasabah gadai emas syariah. 

6. Metode Analisis Data 

 Data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan metode analisa 

deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan maka 

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat 

                                                             
12

 S. Nasution, Metode Research (Penelitian), (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 106. 
13 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 119. 
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tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 

akhirnya. 

7.  Metode Penulisan 

a. Deduktif, mengumpulkan data-data umum  kemudian di analisis dan 

diuraikan secara khusus. 

b. Induktif, mengumpulkan data-data khusus dan kemudian dianalisis lalu 

diuraikan secara umum. 

c. Deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan secara tepat kemudian 

dianalisa sesuai data yang diperoleh. 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang 

penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Pada bagian ini, dipaparkan tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini akan di jelaskan tentang sejarah singkat BMT UGT 

Sidogiri, visi dan misi BMT UGT Sidogiri Pekanbaru, struktur 

organisasi BMT UGT Sidogiri Pekanbaru, serta produk dan 

layanan yang ada BMT UGT Sidogiri Pekanbaru, kemudian 

keunggulan, kelemahan dan prestasi yang telah diraih  oleh BMT 

UGT Sidogiri. 
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BAB III  :  TINJAUAN TEORITIS 

  Pada bab ini berisikan tentang Pengertian strategi pemasaran, 

Dasar Hukum strategi pemasaran, konsep  pemasaran, pengertian 

gadai, dasar hukum gadai syariah dan pendapat ulama. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisikan tentang strategi pemasaran pembiayaan 

gadai emas syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di BMT 

Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pekanbaru, faktor 

pendukung dan penghambat strategi pemasaran pembiayaan gadai 

emas syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di BMT Usaha 

Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pekanbaru  serta tinjauan 

ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran gadai emas syariah. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan penutup, dimana bab ini dikemukakan 

beberapa kesimpulan dari penelitian serta saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


