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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Strategi Pemasaran 

1. Pengertian Strategi 

Strategi berasal dari bahasa Yunani, Strategies yaitu Stratos dan 

ageia. Stratos berarti militer sedangkan ageia berarti memimpin yang 

artinya seni atau ilmu untuk menjadi jenderal. Konsep ini relevan dengan 

situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang agar dapat selalu 

memenangkan perang.
24

 Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk 

semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya 

dan agama.
25

 

Adapun menurut kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

istilah strategi adalah suatu ilmu untuk menggunakan sumberdaya-

sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan tertentu.
26

 Jadi pada intinya 

strategi itu merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari suatu 

perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka panjang melalui perumusan 

tentang apa yang dilakukan dan bagaimana dilakukan dengan mengalokasi 

sumber daya dari perusahaan tersebut. 
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Menurut Sondang Siagian untuk memenuhi persyaratan-

persyaratan strategi yang baik, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi 

antara lain : 

a. Strategi sebagai keputusan jangka panjang harus mengandung 

penjelesan singkat tentang masing masing komponen dari strategi 

organisasi yang bersangkutan, dalam arti terlihat kejelasan dari ruang 

llingkup, pemanfaatan sumber dana dan daya, serta keunggulannya, 

bagaimana menghasilkan keunggulan tersebut dari sinergi antara 

komponen komponen tersebut diatas. 

b. Strategi sebagai keputusan jangka panjang yang mendasar sifatnya 

harus memberikan petunjuk tentang bagaimana strategi akan 

membawa organisasi lebih cepat dan efektif menuju tercapainya tujuan 

dan berbagai sasaran organisasi. 

c. Strategi organisasi dinyatakan dalam pengertian fungsional, dalam arti 

jelasnya satuan kerja sebagai pelaksana utama kegiatan melalui 

pembagian kerja yang jelas sehingga kemungkinan terjadinya tumpang 

tindih, saling lempar tanggung jawab dan pemborosan dapat dicegah. 

d. Pernyataan strategi itu harus bersifat spesifik dan tepat, bukan 

merupakan pernyataan pernyataan yang masih dapat 

diimplementasikan dengan berbagai jenis interprestasi yang pada 

selera dan persepsi individu dari pembuat interprestasi.
27
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2. Pengertian Pemasaran 

Ada beberapa definisi mengenai pemasaran dari beberapa ahli 

diantaranya : 

a. Menurut Philip Kotler (Marketing) pemasaran adalah kegiatan manusia 

yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mellui 

proses pertukaran. 

b. Menurut Philip Kotler dan Amstrong pemasaran adalah sebagai suatu 

proses sosial dan managerial yang membuat individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan 

dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.
28

 

c. Menurut W J. Stanton pemasaran adalah sistem keseluruhan dari 

kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menetukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial.
29

 

Pada dasarnya manajemen pemasaran adalah proses perencanaan 

dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi dan distribusi 

dari barang-barang, jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran 

dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan 

organisasi.
30

 

Muhammad Syakir Sula dan Hermawan Kartajaya dalam buku 

Marketing Syariah, mendefenisikan pemasaran sebagai sebuah disiplin 

                                                             
28

Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 7. 
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bisnis strategis yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan nilai dari satu inisiator kepada para pemegang sahamnya, yang 

dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip 

muamalat (bisnis) dalam islam.
31

 Jadi pada intinya pemasaran adalah suatu 

proses sosial dan manajerial dimana indvidu dan kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan 

bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.
32

 

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.
33

 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 dipilih tersebut dapat dijalankan 

dengan sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar prespektif 

produk, harga, promosi, dan distribusi (bauran pemasaran) untuk melayani 

pasar sasaran.
34
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Peneranan strategi pemasaran yang tepat dan efektif dapat 

mendorong minat nasabah dalam menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

Menurut Buchari Alma, strategi pemasaran adalah memilih dan 

menganalisa pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang 

ingin dicapai oleh perusahaan atau usaha dan menciptakan suatu bauran 

pemasaran yang cocok dan dapat memuaskan pasar sasaran tersebut.
35

 

Dengan kata lain strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran 

kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha dan pemasaran 

perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan 

serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan yang selalu 

berubah.
36

 

3. Konsep Strategi Pemasaran 

Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep yang mana 

masing-masing konsep memiliki tinjauan yang berbeda. Konsep ini timbul 

dari satu periode ke periode lainnya akibat pekembangan pengetahuan baik 

produsen maupun konsumen . Penggunaan konsep ini tergantung kepada 

perusahaan yang juga dikaitkan dengan jenis usaha dan tujuan perusahaan 

yang bersangkutan.
37

 Adapun konsep pemasarannya adalah sebagai berikut: 

a. Konsep Produksi 

Yaitu merupakan konsep yang menekankan kepada volume produksi yang 

seluas-luasnya (distribusi) dengan harga serendah mungkin. Konsep ini 

                                                             
35

 Buchari Alma, Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. Ke-12, h. 195. 
36

 Sofjan Assauri, Op.Cit., 168. 
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menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang tersedia selaras 

dengan kemampuan. Oleh karena itu, manajemen harus berusaha untuk 

meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. 

b. Konsep produk  

Yaitu konsep yang menekankan kepada kualitas, penampilan dan ciri-ciri 

yang baik. Dalam konsep ini terkandung pengertian bahwa konsumen akan 

menyukai produk yang menawarkan kualitas dan prestasi terbaik sarta 

keistimewaan yang menonjol. Oleh karena itu, produsen harus berupaya 

untuk memperbaiki produk secara terus-menerus. 

c. Konsep Penjualan 

Dalam konsep ini kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui 

usaha-usaha promosi yang gencar. 

d. Konsep Pemasaran 

Merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan, konsep ini menekankan 

kepada penentuan kebutuhan, keinginan dan minat pasar serta memberikan 

kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan konsumen dan masyrakat. 

4. Bauran Pemasaran 

Marketing mix merupakan strategi kombinasi dilakukan oleh berbagai 

perusahaan dalam bidang pemasaran. Penggunaan bauran pemasaran 

(marketing mix) dalam dunia perbankan dilakukan dengan menggunakan 

konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan bank. Dalam praktiknya konsep 
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bauraan pemasaran terdiri dari bauran pemasaran untuk produk yang berbentuk 

barang dan jasa diperlakukan konsep sedikit berbeda dengan produk barang.
38

  

Untuk membuat difensiasi tersebut efektif, perusahaan harus 

mengembangkan suatu bauran pemasaran yang tepat, Kotler menyebutkan 

konsep bauran pemasaran terdiri dari empat P (4P), yaitu  :  

a. Produk (Product) 

Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada sebuah 

pasar agar diperhatikan, diminta, dipakai, atau dikonsumsi sehingga 

mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk bisa berupa benda 

fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan.
39

 

Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektif dari 

produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai 

tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, 

sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.
40

 

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaaat baik dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh 

konsumen. Produk biasanya digunakan untuk dikonsumsi baik untuk 

kebutuhan rohani maupun jasmani. Untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan akan produk, maka konsumen harus mengorbankan sesuatu 

sebagai balas jasanya, misalnya dengan cara pembelian.
41
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Dengan demikian, pengertian dari suatu produk dalam ekonomi 

syariah haruslah memenuhi standarisasi mutu, berdaya guna, mudah 

dipakai, indah dan memiliki daya tarik. 

b. Harga (Price) 

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam 

kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, 

mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk yang 

ditawarkan nantinya.
42

 

Penentuan harga dalam ekonomi syariah didasarkan atas 

mekanisme pasar, yakni harga ditentukan berdasarkan kekuatan 

permintaan dan penawaran atas asas sukarela. Dengan syarat kedua belah 

pihak yang bertransaksi mengetahui produk dan harga yang dipasarkan.  

Islam memperbolehkan ketentuan monopoli, duopoli dan  oligopoli 

dalam penentuan harga serta keuntungan yang diperoleh dari suatu produk 

merupakan keuntungan normal.
43

 Islam melarang praktik ikhtiar, yaitu 

mengambil keuntungan di atas keunutungan normal dengan menjual lebih 

sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau yang sering kita kenal 

monopoly’s seeking.  

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menetapkan harga 

yang tepat terhadap suatu produk adalah: 

1) Menentukan tujuan penetapan harga 

2) Memperkirakan permintaan, biaya dan laba. 

3) Memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga dasar 
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4) Menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga.
44

 

Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan 

berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penentuan harga secara 

umum adalah sebagai berikut: 

1) Untuk bertahan hidup 

Dalam hal ini tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan 

maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasaran 

dengan catatan harga murah tapi dalam kondisi yang 

menguntungkan. 

2) Untuk memaksimalkan laba  

Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat 

sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat 

dilakukan dengan harga murah atau tinggi. 

3) Untuk memperbesar market share 

Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan 

jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan 

pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. 

4) Mutu produk 

Tujuan adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa 

yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi 

dari kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin. 
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Karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah 

produk yang harganya lebih tinggi dari harga pesaing. 

5) Karena pesaing 

Dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga pesaing. 

Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan tidak melebihi harga 

pesaing.
45

 

c. Tempat (Place) 

Penentuan tempat yang mudah terjangkau dan dilihat akan 

memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui, mengamati dan 

memahami dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Penentuan 

tempat didasarkan atas jenis usaha atau produk yang diciptakan. 

Misalnya untuk produk-produk sembako (customer good) yang tidak 

akan tahan lama akan lebih baik jika ditempatkan dekat keberadaan 

konsumen. Untuk barang-barang berharga dan bermutu tinggi akan 

lebih baik jika dibayarkan di tempat yang berkesan mewah. 

Penempatan suatu produk atau jasa sangat mempengaruhi 

tingkat harga, semakin representative suatu tempat maka berdampak 

akan semakin tinggi nilai suatu produk. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu BMT adalah 

pertimbangan sebagai berikut :
46

 

1) Dekat dengan kawasan industri atau pabrik 

2) Dekat dengan perkantoran 

3) Dekat dengan pasar 
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4) Dekat dengan perumahan atau masyarakat 

5) Mempertimbangkan jumlah yang ada di suatu lokasi 

d. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan suatu upaya untuk menawarkan barang 

dagangan kepada calon pembeli. Dalam kegiatan ini setiap perusahaan 

berusaha mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimiliknya 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pada dasarnya kita harus mempromosikan barang dagangan 

dengan cara yang paling tepat sehingga menarik minat calon pembeli. 

Faktor tempat dan cara menawarkan barang harus disajikan dengan 

cara yang menarik.
47

 

Salah satu tujuaan promosi adalah menginformasikan segala 

jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen 

yang baru. Seperti halnya dengan unsur bauran pemasaran yang lain, 

promosi juga mempunyai kombinasi dalam menunjang pemasaran 

suatu produk dan jasa. Dalam hal ini kombinasi unsur promosi lebih 

dikenal dengan promotional mix atau bauran promosi, yang meliputi 

periklanan, personal selling, publisitas, dan promosi penjualanan.
48

 

Bauran Promosi (Promotional mix) diantaranya ialah : 

1) Advertensi 

Advertensi merupakan suatu bentuk penyajian dan promosi 

dari gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor 
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tertentu yang bersifat nonpersonal. Media yang sering digunakan 

dalam advertensi ini ialah radio, televisi, majalah, surat kabar, dan 

billboard. 

2) Personal Selling 

Merupakan penyajian secara lisan dalam suatu pembicaraan 

dengan seseorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar 

dapat terealisasinya penjualan.  

3) Promosi Penjualan 

Merupakan segala kegiatan pemasaran selain personal 

selling, advertensi, dan publisitas, yang merangsang pembelian 

oleh konsumen dan keefek tifan agen seperti pameran, 

pertunjukkan, demonstrasi, dan segala usaha penjualan yang tidak 

dilakukan secara teratur atau kontinyu. 

4) Publisitas 

Merupakan usaha untuk merangsang permintaan dari suatu 

produk secara nonpersonal dengan membuat, baik yang berupa 

berita yang bersifat komersial tentang produk tersebut di dalam 

media tercetak atau tidak, maupun hasil wawancara yang disiarkan 

dalam media tersebut. 

Oleh karena acuan atau bauran promosi adalah kombinasi strategi 

yang paling baik dari unsur-unsur promosi tersebut, maka untuk dapat 

efektifnya promosi yang dilakukan oleh perusahaan, perlu ditentukan 

terlebih dahulu peralatan atau unsur promosi apa yang sebaiknya 
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digunakan dan bagaimana pengkombinasian unsur-unsur tersebut, agar 

hasilnya dapat optimal.
49

 

5. Pemasaran dalam Pandangan Islam 

Kata syariah berasal dari kata syara’a al-syai’ah yang berarti 

menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau berasal dari kata syir’ah  dan 

syari’ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil 

air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan 

bantuan alat lain.
50

 

Syekh Al-Qardawi mengatakan, cakupan dari pengertian syariah 

menurut pandangan Islam sangat luas dan komprehensif (al-syumul). 

Didalamnya mengandung makna mengatur seluruh aspek kehidupan, 

mulai dari ibadah, aspek keluarga, aspek bisnis (perdagangan, industry, 

perbankan, asuransi, utang-piutang, pemasaran dan hibah), aspek ekonomi 

(permodalan, zakat), aspek hokum dan peradilan, aspek undang-undang 

hingga hubungan negara.
51

 Dalam Islam pemasaran adalah salah satu 

bentuk muamalah yang dibenarkan dalam kehidupan, sepanjang dalam 

segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh 

ketentuan syariah.
52

 

Kata kunci dalam definisi pemasaran syariah adalah bahwa dalam 

seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran maupun proses 

perubahan nilai, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad 
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dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Sepanjang hal tersebut dapat 

dijamin dan penyipangan prinsip-prinsip muamalh tidak akan terjadi, 

maka bentuk transaksi apapun dalam bisnis dibolehkan dalam syariah 

Islam. Karena itu, Allah mengingatkan agar senantiasa menghindari 

perbuatan zhalim dalam bisnis termasuk proses penciptaan, penawaran dan 

proses perubahan nilai dalam pemasaran. 

Adapun empat karakteristik syariah marketing yang dapat menjadi 

pandua bagi para pemasar, yaitu sebagai berikut:
53

 

a. Teistis (rabbaniyah) 

Salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak memiliki dalam 

pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang 

religious (diniyah). 

b. Etis (akhlaqiyyah) 

Keistimewaan lain dari syariah marketing, selain karena teistis 

(rabbaniyyah), juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak 

(moral, etika) dalam seluruh aspek kehidupannya. 

c. Realistis (al-waqiyyah) 

Syariah marketing bukanlah konsep ekslusif, fanatis, antimodernitas, 

dan kaku. Syariah marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel, 

sebagaimana keluasaan dan keluwesan syariah Islamiyah yang 

melandasinya. 
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d. Humanistis (al-insaniyyah) 

Keistimewaan syariah marketing yang lain adalah sifatnya yang 

humanitis universal. Pemasaran adalah bagian dari aktifitas jual beli. 

Pada dasarnya, Islam sangat menghargai mekanisme dalam 

perdagangan. Penghargaan tersebut berangkat dari ketentuan Allah 

SWT, bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dan dengan rasa 

suka sama suka, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, surah 

Al-Baqarah: 198 

                          

                   

                

Artinya:    Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah 

bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di 

Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) 

Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan 

Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk 

orang-orang yang sesat. (Al-Baqarah: 198) 

 

Disamping itu, strategi pemasaran dalam prespektif Islam harus 

memperhatikan standar keharaman dalam Islam, baik haram dari segi 

zat, haram selain zat, dan tidak sahnya akad yang dilakukan.
54

 

Kemudian untuk mengetahui pemasaran dalam pandangan Islam, 

maka dapat dilihat marketingmix yang ada dalam strategi pemasaran. 

Hal ini dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: 
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1. Produk  

Kotler dan Keller mendefinisikan produk sebagai segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar untuk memenuhi keinginan 

dan kebutuhan (2009:358). Namun, jika ditinjau dari prespektif 

syariah, Islam memiliki batasan tertentu yang lebih spesifik mengenai 

definisi produk. Menurut Al-Muslih (2004:331-386), ada tiga hal yang 

perlu dipenuhi dalam menawarkan sebuah produk: 

a. Produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan 

ukuran/takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak/ kadaluarsa dan 

menggunakan baham yang baik 

b. Produk yang diperjual-belikan adalah produk yang halal dan  

c. Dalam promosi maupun iklan tidak melakukan  kebohongan. 

Pernyataan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin (1-3) 

                           

             

Artinya:  “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. 

  

Uraian diatas mengatakan bahwa hukum menjual produk 

cacat dan disembunyikan adalah haram. Artinya, produk meliputi 

barang dan jasa yang ditawarkan pada calon pembeli haruslah yang 

berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan. Persyaratan mutlak yang 
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juga harus ada dalam sebuah produk adalah harus memenuhi 

kriteria halal. 

2. Harga 

Dalam menentukan harga tidak boleh menggunakan cara-

cara yang merugikan pebisnis lainnya.Islam tentu memperbolehkan 

pedagang untuk mengambil keuntungan. Karena hakekat dari 

berdagang adalah untuk mencari keuntungan. Namun, untuk 

mengambil keuntungan tersebut janganlah berlebih-lebihan. 

Karena, jika harga yang ditetapkan adalah harga wajar, maka 

pedagang tersebut pasti akan unggul dalam kuantitas.  

Dengan kata lain, mendapat banyak keuntungan dari 

banyaknya jumlah barang yang terjual, dan tampak nyatalah 

keberkahan rizkynya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-

Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi: 

                    

                      

             

     

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu 

orang-orang yang beriman {278}Maka jika kamu tidak 

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa 

Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat 

(dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.{279}. 
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Dari ayat diatas, meminta umat muslim untuk bertaqwa 

kepada Allah (mengerjakan perintah dan meninggalakan segala 

larangan Allah) kemudian dengan sangat tegas memerintahan umat 

muslim untuk segera meninggalkan transaksi riba, jika masih ada 

juga yang mengambil sisa riba yang belum dipungut, Allah 

mengingatkan bahwa orang tersebut diperangi oleh Allah dan 

Rasulnya.
55

 

2. Promosi 

Pemasaran dalam tinjauan syariah menyandarkan pedoman 

etikanya pada nilai-nilai Islami yang terdapat dalam Al-Quran dan 

Hadist. Promosi dalam tinjauan syariah harus sesuai dengan sharia 

compliance yang mereflesikan kebenaran, keadilan dan kejujuran 

keppada masyarakat. Segala informasi yang terkait dengan produk 

harus diberitahukan secara transparan dan terbuka sehingga tidak 

ada potensi unsur penipuan dan kecurangan dalam melakukan 

promosi. Promosi yang tidak sesuai dengan kualitas dan 

kompetensi, conntohnya promosi yang menampilkan imajinasi 

yang terlalu tinggi bagi konsumennya, adalah termasuk dalam 

praktik penipuan dan kebohongan. Untuk itu promosi yang 

semacam tersebut sangat dilarang dalam Islam. 
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3. Tempat 

Definisi menurut Kotler mengenai distribusi adalah 

berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat 

produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen sasaran. 

Kotler dan Keller mengatakan distribusi melputi jenis hubungan, 

prantara, penyimpanan, lokasi dan trasportasi. Seorang pebisnis 

muslim tidak akan melakukan tindakan kedzaliman terhadap 

pesaing lain, suap untuk melicinkan sakuran pasarannya, dan 

machevialis tindakan lainnya. Dalam menentukan place atau 

saluran distribusi, perusahaan Islami harus mengutamakan tempat-

tempat yang sesuai dengan target market, sehingga dapat efektif 

dan efisien. Sehingga pada intinya, dalam menentuka 

marketingmix  harus didasari pada prinsip-prinsip keadilan dan 

kejujuran.
56

 Yusanto dan Widjajakusuma berpendapat perbedaan 

antara bisnis Islami dan non-Islami terletak pada aturan halal dan 

haram, sehingga harus terdapat kehati-hatian dalam menjalankan 

strategi.
57

 

B. Pembiayaan Gadai Syariah 

1. Pengertian Gadai Syariah (Ar-Rahn) 

Menurut bahasa, gadai (rahn) berarti al-tsubut dan al-habs yaitu 

penepatan dan penahanan. Menurut syara’ gadai (rahn) ialah menjadikan  
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 Kotler, P, Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan 

Pengendalian, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 175.  
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 Husein Umar, Marketing dalam Islam, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 

201. 
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suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan 

hutang, dengan adanya benda yang menjadi tenggungan itu seluruh atau 

sebagian hutang dapat diterima.
58

 Menurut E. Utrecht, gadai adalah suatu 

hak yang diperoleh penagih atas suatu benda bergerak, yang diserahkan 

oleh si berpiutang kepada sipenagih (menggugat) pembayaran hutang-

hutang itu didahulukan oleh hutang-hutang lainnya.
59

 Sedangkan menurut 

fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/VI/2002 Rahn sebagai salah satu upaya 

untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim dalam bidang jasa 

keuangan maupun non-bank. 
60

 

Gadai (rahn) dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh 

seseorang yang membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang 

dimilikinya sebagai jaminan kepada bank syariah dan atas izin bank 

syariah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan 

syarat harus dipelihara dengan baik. Bank syariah akan membebankan 

biaya jasa gadai sesuai kesepakatan.
61

  

Gadai Syariah adalah Penahanan suatu barang ( bergerak atau tidak 

bergerak) milik pihak lain (debitur) oleh suatu pihak (bank) dengan 

pemberian hak kepada bank untuk mengambil pelunasan atas piutang bank 

kepada debitur tersebut.
62

  

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa 

pengertian Rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam 
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sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat 

dijelaskan bahwa Rahn adalah  semacam jaminan hutang gadai.
63

 

2. Dasar Hukum Gadai Syariah 

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut islam, diatur dalam Al-

Quran surat Al-baqarah ayat dan 283:  

                            

                                  

                 

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (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. (Q.S Al-Baqarah 283) 

 

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah 

Rukun gadai syari’ah antara lain: 

a. Ar-Rahn (yang menggadaikan) 

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang 

yang akan digadaikan. 

b. Al-Murtahin (yang menerima gadai) 

Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk 

mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). 
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c. Al-Marhuni/Rahn (barang yang digadaikan) 

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam 

mendapatkan hutang. 

d. Al-Marhun bih (utang) 

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar 

besarnya tafsiran marhun. 

e. Sighat, Ijab dan Qabul 

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melaksanakan transaksi 

gadai.
64

 

Syarat-syarat gadai syari’ah adalah sebagai berikut: 

a. Rahin dan Murtahin  

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin 

harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. 

Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan 

transaksi pemilikan. 

b. Sighat 

1) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan 

suatu waktu dimasa depan. 

2) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang 

seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat 

tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan. 
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c. Maarhun bih (Utang) 

1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada 

pemiliknya. 

2) Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi utang tidak bisa 

dimanfaatkan maka tidak sah. 

3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya, bila tidak 

dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn itu tidak sah. 

d. Marhun (Barang) 

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima 

gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati 

bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang 

berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya 

adalah: 

1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut 

ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan 

tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat islam maka tidak dapat 

dijadikan agunan.  

2) Agunan itu harus dapat dijual dan dinilai seimbang dengan  

besarnya utang. 

3) Agunan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara 

spesifik). 

4) Agunan milik sah debitur 
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5) Agunan itu tidak terikat hak orang lain (bukan milik orang lain, 

baik sebagian maupun seluruhnya) 

6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa tempat. 

7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya 

maupun manfaatnya.
65

 

Disamping itu syarat-syarat diatas para ulama fiqh sepakat 

mengatakan, bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang 

yang di rahn itu secara hokum telah berada ditangan pemberi utang, dan 

uang yang dubutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu 

berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus 

rumah dan tanah itu diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah dan surat-

surat tanah itu yang diberikan piutang. Syarat yang terakhir demi 

kesempurnaan ar-rahn adalah barang jaminan itu dikuasai secara hokum 

oleh pemberi piutang.
66

 

4. Pendapat Ulama dan Ahli Hukum Islam Tentang Gadai  

a. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut. 

“menjadikan sesuatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang 

dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar 

utangnya.
67
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b.   Ulama hanabilah mengungkapkan sebagai berikut. 

“suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi 

dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar 

utangnya”.
68

 

c. Ulama malikiyah mendefinisikan sebagai berikut. 

“sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk 

dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)”.
69

 

d. Ahmad Azhar Basyir 

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan 

utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan 

syara’ sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya 

tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
70

 

e. Muhammad Syafi’I Antonio 

Gadai Syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah 

(rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman 

(marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai 

ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima 

gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil 

kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
71
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