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BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat, Infak dan Shadaqah

1. Zakat

Secara etimologi atau bahasa, zakat memiliki dua makna yaitu

bertambah dan pensucian. Sedangkan secara terminologi zakat berarti

ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada

delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu1.

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati itu antara lain sebagai

berikut.

a. Al-milk at-tam yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki

secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian

yang sah dimungkinkan untuk digunakan, diambil manfaatnya, atau

kemudian disimpan.

b. An-nama adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki

potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, deposito

mudharabah, perternakan, pertanian, usaha bersama, obligasi dan lain

sebagainya.

c. Telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran yang telah

ditetapkan oleh agama Islam.

1Fakhruddin al-Muhsin, Ensiklopedi Mini Zakat, (Bogor: Darul Ilmi, 2012), h. 7
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Firman Allah dalam surat Al-an’am ayat 141 :

















Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan

yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa
(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah
dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah,
dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan
disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang
yang berlebih-lebihan”.( QS. Al-An’am : 141)

Al-An’am ayat 141, menurut pendapat abu hanifah, keharusan penuh

senisab hanya diperlukan awal dan akhir tahun. Karenanya tidaklah gugur

zakat jika terjadi kekurangan nisab ditengah-tengah tahun, apabila pada

akhir tahun telah sempurna lagi. Inilah syarat yang harus terdapat pada akhir

tahun telah sempurna lagi. Inilah syarat yang harus terdapat pada harta yang

wajib dizakati dan syarat ini tidak mengenai tumbuhan dan buah-buahan.

Zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan diharuskan kita

mengeluarkannya setelah dipetik dari batangnya.2

2. Infaq

2Tengku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, h. 19
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Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu

(harta) untuk kepentingan sesuatu. Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari

harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang

diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal

hisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang

berpenghasilan tinggi maupun rendah, apa ia sedang lapang atau sempit. Hal

tersebut dijelaskan didalam QS. Al-Imran ayat 134 :










Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di

waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan

amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai

orang-orang yang berbuat kebajikan”.( QS. Al-Imran : 134).

Al-Imran ayat 134, bahwasanya hokum infak adalah sunnah, karena

infaq tidak mengenal nisab, dan infaq dikeluarkan setiap orang yang

beriman baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, apakah dia sedang

lapang ataupun sempit dan infaq tidak mengenal batas waktu kapanpun

biasa mengeluarkan infaq.

Jika zakat diberikan kepada mustahiq tertentu (8 Asnaf) maka infaq

boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua,



kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan.

Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain3.

a. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seseorang muslim

b. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam

kebinasaan

c. Didalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, hikmah dan

manfaat-manfaat  infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah,

merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana

yang dibutuhkan umat Islam untuk menolong kaum dhuafa.

3. Shadaqah

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang

suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut

terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq,

termasuk juga hokum dan ketentuan-ketentuannya.4 Hanya saja, jika infaq

berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal

yang bersifat nonmaterial. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar,

Rasullah menyatakan jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka

membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, tahlil, dan melakukan

amar ma’aruf nahi mungkar adalah sedekah.

3 http://www.uchinfamiliar.blogspot.com/pengertian-zakat-infaq-sedekah.html. diakses
pada tanggal 19 mei 2014

4 Ibrahim, yasin, Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah, (Bandung: Marja, 2008),
h. 45
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Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam Al-Qur’an, tetapi

maksud sesungguhnya adalah zakat. Hal tersebut dijelaskan didalam QS.

At-taubah : 60 dan 103.

















Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui
lagi Maha Bijaksana”.(QS. At-taubah : 60).

Bahwasanya telah disebutkan delapan orang yang berhak menerima

zakat yaitu orang fakir, orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat,

para muallaf yang dibujuk hatinya, riqob, orang yang mempunyai hutang,

orang-orang yang berada dijalan allah, dan orang- orang yang dalam

perjalanan sudah kehabisan bekal. Istinbath hokum dari surat At-taubah ayat

60, zakat wajib disalurkan kepada delapan ashnaf.












Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi

Maha mengetahui”.( QS. At-taubah : 103).

Ayat ini menyuruh kepda kepala keluarga (penguasa) mengambil

zakat dari harta anak kecil dan orang dewasa, untuk mensucikan harta

mereka. Istinbath dari surat At-Taubah ayat 103, bahwa zakat wajib

hukumnya bagi seluruh umat muslim baik anak kecil maupun dewasa

apabila mereka kaya/mampu.

Yank perlu diperhatikan, jika seseorang telah berzakat tetapi masih

memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan untuk berinfaq atau

bersedekah.5

B. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik

perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga

agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.6 Kata mempengaruhi

masyarakat mangandung banyak makna:

5 Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada 2001), h. 70

6 April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat,
(Yogyakarta : Sukses, 2009), h. 12
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a. mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan.

Artinya mengingatkan kepada donator untuk sadar bahwa dalam harta

dan dimilikinyabukan seluruhnya diperoleh dari usahanya secara

mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai mahluk individu saja,

tetapi juga mengfungsikan dirinya sebagai mahluk social.

b. mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu

untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan

sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan

fundraising juga mendorong kepedulian social dengan memperhatikan

prestasi kerja atau annual report kepada calon donatur. Sehingga ada

kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala

sesuatunya.

c. mempengaruhi untuk membujuk para donatur dan muzakki untuk

bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu fundraising adalah

keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan

sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada

artinya suatu fundraising tanpa adanya transaksi.

d. mempengaruhi dalam pengertian fundraising dimaksudkan untuk

memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini

bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran akan menimbulkan keburukan.

Tentunya paksaan ini dilakukan dengan ahsan sebagai perintah Allah

dalam Al-Qur’an surat At-taubah ayat 103.7

7 April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, h. 12-17.



2. Tujuan Fundraising

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan fundraising bagi sebuah

organisasi pengelola zakat :

a. Yang menjadi tujuan pokok dari gerakan fundraising adalah

pengumpulan dana. Sesuai dengan istilahnya (fundraising) berarti

pengumpulan uang. Namun yang dimaksud disini bukanlah uang saja,

tetapi dana dalam arti yang luas. Termasuk didalamnya barang dan jasa

yang memiliki nilai materi. Walaupun demikian dana dalam arti uang

adalah penting. Mengingat sebuah organisasi nirlaba (OPZ) tanpa

menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan.

Sehingga apabila sumber daya yang tidak ada maka oganisasi akan

kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan

hidupnya. Oleh karena itu bias dikatakan bahwa fundraising yang tidak

menghasilkan dana adalah fundraising yang gagal, meskipun memiliki

bentuk keberhasilan yang lain.

b. Gerakan fundraising juga bertujuan menghimpun para muzakki dan

donatur. OPZ yang baik adalah OPZ yang setiap hari memiliki data

pertambahan muzakki dan donatur. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah

pertambahan jumlah dana untuk program pemberdayaan masyarakat

beserta operasionalnya. Ada dua hal yang dilakukan oleh OPZ untuk

tujuan ini, pertama, menambah jumlah sumbangan dana dari setiap

donatur dan muzakki, dan kedua, menambah jumlah donatur dan

muzakki itu sendiri.
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c. Jika kepercayaan masyarakat terhadap OPZ meningkat maka bisa

dipastikan citra OPZ juga ikut terbawa meningkat. Meningkatkan rasa

citra lembaga juga menjadi salah satu tujuan dari fundraising.

d. Ketika sebuah OPZ melakukan panggalangan dana ZIS, maka ada tujuan

jangka panjang untuk menjaga loyalitas muzakki dan donatur agar tetap

memberikan sumbangan dana ZISnya kepada OPZ.

e. Kadang-kadang untuk melakukan fundraising, sebuah OPZ membatsi

pada orang-orang tertentu. Sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan

untuk sampai pada donatur dan muzakki. Apabila OPZ memiliki citra

yang baik dimata masyarakat akan banyak simpati dan dukungan yang

diberikan kepadanya. Dukungan dan simpatisan yang berbentuk ini,

memudahkan lembaga dan fundraising. Sehingga semakin banyak relasi

dan pendukung sebuah OPZ juga merupakan diadakan fundraising.8

3. Fundraising dalam Islam

Pada awal masa Nabi Muhammad SAW, Sumber daya Negara Islam

pada saat itu sangat terbatas sehingga sulit mengatur pengadaan barang-

barang untuk publik. Dalam prmbangunan Masjid Nabawi menggunakan

pendanaan dari sumbangan tanah dan tenaga sukarela. Dalam perang tabuk,

30.000 pasukan dan 10.000 ekor kuda sepenuhnya dibiayai oleh sumbangan

sukarela. Bahkan ada sahabat yang menawarkan untuk membeli sumur agar

dapat digunakan umat pada masa kekeringan. Masyarakat Islam melakukan

hal tersebut karena memilki motivasi yang kuat tentang ajaran agama. Umar

8 April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, h. 22.



Bin Abdul Aziz sebagai Khalifah gemar bersedekah dan wara’. Beliau

menjadi seorang zahid yang hanya mencari kehidupan akhirat yang abadi.

Secara tidak langsung, hal ini memberikan sumbangsih terhadap faktor-

faktor mempengaruhi system administrasi serta psikologi pejabat dan para

rakyatnya.9

4. Dasar Hukum Fundraising

Adapun Dasar Hukum yang berkaitan dengan fundraising ini tertera

dalam UU RI, antara lain :

a. UU RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat :

Diantaranya dijelaskan dalam ba IV Pasal 14 berbunyi :

1) Badan amil zakat dan lembaga amil zakat wajib menyalurkan zakat

yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai

dengan ketentuan agama Islam.

2) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu

membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik

secara perorangan maupun kelompok melalui program aatau kegiatan

yang berkesianambungan.

Pasal yang tertera diatas hanya sebagai contoh, bahwa sesungguhnya

fundraising memang sudah benar-benar diatur dalam UU RI.10

C. Fungsi dan Peran ZIS bagi masyarakat Kota Pekanbaru

9 http://www.hendrakholid.net/blog/2010/03/16/ diakses pada tanggal 19 mei 2014
10 http://www.hendrakholid.net/blog/2010/03/16/ diakses pada tanggal 19 mei 2014
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LAZISMU Pekanbaru merupakan suatu lembaga yang berfungsi

sebagai mediator antara orang yang berlebih hartanya dan orang yang kurang

mampu. Dengan hadirnya LAZISMU Kota Pekanbaru mempunyai nilai

strategis khususnya bagi masyarakat pekanbaru dalam hal penanggulangan

kemiskinan dan segala hal yang menlingkarinya. Dengan adanya ZIS

masyarakat dapat mengembangkan usaha dari potensi yang dimiliki dan juga

terlepas dari jeratan kaum rentenir yang selama ini sangat meresahkan

masyarakat.11

D. Dasar hukum Zakat, Infaq dan sdadaqah

1. Penyebutan zakat dan infaq dalam Al-Qur’an

a. Zakat

Artinya: “Dan dirikanlah olehmu akan shalat dan berikanlah olehmu

akan zakat, dan ruku’lah bersama-sama orang-orang yang

ruku”. (QS. Al Baqarah :43)

b. Shadaqah

Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima

taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan

11 Aris Judianto, Direktur Fundraising LAZISMU Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru 20
mei  2014



bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha

Penyayang” (QS. At Taubah : 104)

c. Nafaqah

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian
besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani
benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan
mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan
orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah
kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang
pedih”. (QS. At Taubah : 34)

d. Haq
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Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung
dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa
(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah
dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah,
dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan
disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang
yang berlebih-lebihan”. (QS. Al An’am : 141)

Namun pada kehidupan sehari-hari, orang-orang lebih mengenal

kata zakat untuk shadaqah wajib sedangkan kata shadaqah digunakan

untuk shadaqah sunnah.

Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan

zakat baru muncul pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang

No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lalu disempurnakan

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini lebih menekankan pada

aspek pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, pengelolaan

zakat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat12.

E. Strategi Pemasaran

Pemasaran dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan agar

memudahkan terjadinya penjualan dan perdagangan, Rasulullah SAW

adalah orang yang menggeluti dunia perdagangan sekaligus sebagai

12 Kementrian Agama RI, Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, (Jakarta: 2012), h. 15



pemasar (marketer) yang handal.13 Kata kunci dalam defenisi pemasaran

syariah adalah bahwa dalam seluruh proses baik proses penciptaan,

proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value) tidak ada yang

boleh bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamlah dalam

Islam. Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

meharamkannya.

Strategi pemasaran adalah konsep yang dimuncilkan untuk

menghasilkan sebuah penjualan sehingga bisa mendatangkan keuntungan

bagi perusahaan. Demikian juga halnya dengan perusahaan yang berbasis

syariah untuk memperoleh keuntungan perlu adanya strategi pemasaran,

dalam hal ini perusahaan berbasis syariah sudah seharusnya

mempergunakan strategi pemasaran berbasis syariah juga sehingga

pelanggan, mereka tetap menggunakan produk atau jasa yang mereka

tawarkan.

Dalam Islam prinsip pemasaran itu disama dengan wakalah,

wakalah secara bahasa dapat diartikan perlindungan ( al-hafidz ),

pencukupan ( al-kifayah ), tanggungan ( al-dhaman ), atau pendegelasian.

Wakalah secara istilah menurut Abdurrahman Al-Jaziri  dalam kitab fikih

‘ala Al-madzahib al-arba’ah adalah tindakan seseorang mewakilkan

dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang

merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan setelah mati.14

13 Jusmaliani, Bisnia Berbasis Syariah, ( Jakarta: Bumi Aksara. 2008 ) . h. 2
14 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan,

( Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia, 1999 ) h. 237
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Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya,

tidak semua orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk

menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan

seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk

mewakili dirinya. Salah satu dasar diperbolehkannya wakalah adalah

firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-Habul Kahfi,15 QS. Al-

Kahfi (18):19





























Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling

bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara

mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka

menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata

(yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu

15 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, ( Jakarta:
Gema Insani, 2001 ) h. 120



berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk

pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia

Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia

membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-

lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada

seorangpun. ( QS. Al-Kahfi ayat: 19) 16

Setiap perusahaan tentunya ingin mempunyai pelanggan yang

setia dan loyal terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan yang

dengan sendirinya akan mendatangkan keuntungan atau materi, kesetiaan

tercipta karna adanya kepercayaan, kepercayaan lahir dari hubungan yang

baik didasarkan sikap saling percaya, oleh karena itu perlu adanya sikap

yang saling percaya dengan memberikan keterangan atau informasi yang

benar agar kepercayaan itu terjaga.

Strategi pemasaran yang baik menurut syariah tentunya tidak

bertentangan dengan landasan-landasan islam. Salah satu contoh perilaku

nabi SAW dalam berniaga  mengingat bahwa rasulullah selain berdakwah

juga merupakan pedagang yang handal, adapun konsep pemasaran syariah

Muhammad SAW dikemas menurut Thorik G. Utur adalah sebagai

berikut17:

1. Mind Share (strategic) : inti dari penguasaan pasar, bagaimana sebuah

perusahaan diingat oleh pelanggan yang menjadi inti dari penguasaan

16 Departemen Agama RI. Op. Cit. h. 445
17 Thorik Gunara Hardiono Sudibyo, Marketing Muhammad SAW: Strategi Andal

dan Jitu Praktik Bisnis Nabi SAW. ( Jawa Barat: Madani Prima, 2007 ), h. 8
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Mind Share, strategi yang didalamnya terdapat proses segmenting,

targeting, dan positioning.

a) Segmentation (segmentasi) : segmentasi adalah cara membagi

pasar berdasarkan variabel-variabel tertentu seperti faktor geografi,

demografi, psikologi, perilaku dan akhirnya pada variabel terkecil

yaitu individu. Proses segmentasi juga dilakukan rasullullah SAW

dengan melakukan kunjungan ke kota-kota yang akan menjadi

sasaran berniaga, berangkat dari pengetahuan yang cermat dan

teliti beliau dapat menjual barang dagangannya dengan baik dan

mampu meraih keuntungan lebih banyak dibanding dengan

pedagang lain.18

b) Targeting ( target ) : targeting adalah proses pemilihan target

dan mencocokan reaksi pasar dengan kebuituhan dasar,

kemampuan daya beli dan keterbatasan yang dimiliki. Sebelum

sebuah produk, usaha, atau jasa diluncurkan kemasyarakat

pemilihan target setelah segmentasi menjadi sebuah keharusan.

Rasulullah pada awalnya melakukan prinsip targeting tetapi

kemudian beliau mengarahkan kepada semua segmen yang ada,

Rasulullah mampu melakukan targeting tidak hanya secara bisnis

tetapi juga secara personal. Langkah ini menghasilkan costumer

life time value (nilai yang bisa didapatkan oleh perusahaan dalam

jangka waktu tertentu selama pelanggan tersebut menggunakan

18 Ibid. h, 8



produk perusahaan tersebut ) dan berjuang pada long term

relationship.19

c) Positioning : positioning adalah bagaimana menempatkan

produk kedalam benak kostumer secara luas sehingga akan

tertanam dalam benak pasar bahwa perusahaan tersebut adalah

definisi dari kategori produk yang dijual. Pada zaman Rasulullah

SAW positioning bukan pada penggunaan merk, pada masa itu

merk yang diciptakan hanya berdasarkan letak geografis seperti

sutera cina, akibatnya positioning yang ada lebih condong pada

pembentukan personal branding pada diri Rasulullah SAW.20

19 Ibid. h. 18
20 Ibid. h. 12


