
BAB III

TINJAUAN UMUM STRATEGI PEMASARAN

A. Pengertian Strategi Pemasaran

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.Sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi

terhadap lingkungan sepanjang waktu.Secara umum pengertian strategi merupakan

cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi dalam bisnis dapat berupa

perluan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar,

rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joit venture.1Menurut Dafit strategi

adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktifitas-aktifitas

untuk menanggapi lingkungan dan membantu mencapai sasaran atau tujuan

organisasi.2

Secara keseluruhan pemasaran meliputi pengertian yang sangat luas.

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk

merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang- barang

yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan

perusahaan.3

1 David, Manajemen Strategi Konsep, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 18.
2 Richard. I. Dafit, Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 34.
3 Marius P. Angipura, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

Cet. Ke-2, h. 3.



Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana

individu dan kelompok mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui

penciptaan dan penawaran dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai (product

value) dengan orang atau kelompok lain.4Menurut William J. Stanton dalam Basu

Swastha pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli

yang ada maupun pembeli yang potensial.5

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,

penjualan, program produk, dan pendistribusian.6 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.7

Dengan kata lain strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran

kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha dan pemasaran perusahaan

4 Philip Kotler, dkk, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 1997), h. 7.
5 Swastha, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberrty, 2002), h. 42.
6 Sofyan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 168.
7 Buchari Alma, Kewirausahawan, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. Ke-12, h. 195.
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dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta lokasinya,

terutama sebagai tanggapan perusahaan yang selalu berubah.8

Adapun konsep yang mendasar dari suatu strategi pemasaran yaitu:9

1. Segmentasi pasar

Segmentasi pasar yaitu pemisahan pasar pada kelompok-kelompok

pembeli menurut jenis-jenis produk tertentu dan yang memerlukan bauran

pemasaran tersendiri.10

Segmentasi pasar penting dilakukan mengingat di dalam suatu pasar

terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya dan setiap

perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Dalam melakukan

segmentasi terdapat beberapa variable yang perlu diperhatikan seperti geografis,

demografi, psikogrofi (gayahidup), dan variable perilaku.11

Segmentasi memudahkan kita mengalokasikan sumber daya dengan cara

kreatif membagi pasar kedalam kelompok-kelompok kemudian menentukan

dimana kita dapat memberikan pelayanan terbaik dan perusahaan memiliki

keunggulan kompetitif yang paling besar.

Segmentasi juga merupakan simpul dari penentuan keseluruhan strategi,

taktik, dan nilai perusahaan. Segmentasi yang diikuti oleh pemilihan segmen-

8 Sofyan Assauri, Op.Cit, h. 168.
9Basu Swasta dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberti, 1997), h. 5.
10 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani,

2004), Cet. Ke-1, h. 444.
11Ibid.



segmen yang akan dijadikan target pasar perusahaan, menjadi acuan landasan

bagi penetapan posisi pasar. Oleh karena itu, segmentasi dapat menjadi faktor

kunci untuk memenangkan persaingan dengan melihat pasar dari sudut yang unik

dan dengan cara yang berbeda dari persaingan.

Segmentasi yang akurat adalah segmentasi yang diawali dengan riset

pasar.Karena itu, kemampuan melakukan riset dan segmentasi tentu

membutuhkan kecerdasan dan kemampuan dalam melakukan antisipasi dan

perencanaan kedepan. Kemampuan perencanaan yang baik dan matang adalah

bagian dari anjuran Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-

Hasyir 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.”12 (QS. Al-Hasyir:
18)

Allah telah mengajarkan ilmu segmentasi dalam Al-Qur’an dalam hal

membedakan antara hak bathil, laki-laki dan wanita, kaya dan miskin, dalam

melihat segmentasi suku-suku bangsa yang berbeda sebagaimana firman Allah

dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

12 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), h.
548.



Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.SesungguhnyaAllah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”13(QS. Al-Hujurat: 13)

Ayat pertama diatas menunjukkan adanya perbedaan atau segmentasi pada

aspek religious antara hak dan batil.Sementara pada ayat kedua menunjukkan

bahwa manusia dilahirkan dalam berbagai suku yang berbeda-beda.

2. Penentuan Posisi

Penentuan posisi adalah pernyataan akan identitas suatu produk, jasa,

perusahaan, lembaga, orang bahkan negara yang bisa menghasilkan keunggulan

di benak orang yang ingin dicapai.14

Menurut Suwarman posisi pasar adalah citra produk atau jasa yang ingin

dilihat oleh konsumen.Kunci dari posisi pasar adalah persepsi konsumen terhadap

produk atau jasa.15

Selain itu, Syakir Sula memberikan pengertian penentuan posisi adalah

pernyataan akan identitas suatu produk, jasa, perusahaan, lembaga, orang bahkan

negara yang bisa menghasilkan keunggulan dibenak orang yang dicapai. Dalam

13Ibid, h. 517.
14Ibid, h. 447.
15Ujang Suwarman, perilaku Kosumen Teori dan Penerapanya dalam Pemasaran,

(Bojokerto, Ciawi-Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), Cet. Ke-1, h. 43.



menentukan posisi produk, suatu perusahaan harus memberikan perhatian

terhadap empat pertimbangan berikut:16

a. Posisi pasar harus cocok dengan kekuatan.

b. Posisi pasar harus jelas berbeda dengan penentuan posisi.

c. Posisi pasar harus diterima secara positif (disukai dan dapat dipercaya)

oleh para konsumen.

d. Posisi pasar harus menopang untuk beberapa waktu.

Penentuan posisi merupakan suatu “janji” yang dibuat oleh perusahaan

terhadap konsumennya. Untuk membangun kredibilitas bagi positioning,

perusahaan harus memenuhi janjinya dengan cara membangun diferensiasi yang

kuat, sebaliknya, perusahaan yang “mengumbar janji” tetapi menawarkan produk

dibawah standar janjinya “under-deliver”.

3. Taktik Pemasaran

Syakir Sula membagi taktik pemasaran dalam tiga segmen elemen taktik

yaitu:17

a. Diferensiasi

Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam

industrinya dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai

pembeli.Perusahaan memilih atau beberapa atribut yang dipandang penting bagi

pembeli dalam industri dan menempatkan diirinya secara unik untuk memenuhi

16 Muhammad Syakir Sula, Loc. cit.
17Ibid.



kebutuhan ini.Karena posisi yang unik itu, perusahaan merasa layak untuk

menetapkan harga premium (premium prize).Strategi ini menitik beratkan pada

pembangunan persepsi pembeli, diantaranya kualitas, citra, dan inovasi.18

Sebuah perusahaan baik yang menghasilkan barang atau jasa, perlu

mengidentifikasi produknya agar mencapai keuntungan kompetitif. Deferensiasi

merupakan tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk

membedakan penawaran perusahaan dan penawaran pesaing.

Suatu perusahaan dapat membedakan produk yang ditawarkan dalam tiga

dimensi: content (apa yang ditawarkan), context (bagaimana menawarkanya),

daninfrastruktur (kemampuan untuk menawarkan). Contentmerupakan bagian

terwujud dan juga merupakan apa yang aktual ditawarkan oleh perusahaan

sesungguhnya ditawarkan kepada konsumen. Context merupakan bagian yang

tidak terwujud yang berhubungan dengan upaya perusahaan untuk membantu

konsumennya menerima produknya secara berbeda (dibandingkan dengan produk

yang ditawarkan oleh pesaing). Dimensi terakhir adalah infrastruktur, terdiri dari

teknologi atau orang yang mendukung diferensiasi content dan context.19

b. Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran adalah kombinasi dari variable atau kegiatan yang

merupakan inti dari system pemasaran. Atau dengan kata lain, bauran pemasaran

18 Philip Kotler, Op.cit, h. 31.
19 Muhammad Syakir Sula, Op.cit, h. 450.



merupakan kumpulan-kumpulan variable-variabel yang dapat digunakan

perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen.

Untuk mencapai tujuan pemasaran, maka komponen bauran pemasaran

harus saling mendukung satu dengan yang lainnya, atau dengan kata lain,

manajemen harus berusaha agar komponen-komponen bauran pemasaran itu

dapat terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Jadi

dengan bauran pemasaran itu akan dapat ditentukan tingkat keberhasilan

pemasaran yang diikuti kepuasan konsumen.

Untuk membuat direferensiasi tersebut efektif, perusahaan harus

mengembangkan suatu bauran pemasaran yang tetap. Bauran pemasaran meliputi

empat komponen yaitu:

1) Produk (Product)

Produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk

mendapat perhatian, permintaan, atau konsumsi yang dapat memenuhi

keinginan atau kebutuhan.20Produk merupakan titik sentral dari kegiatan

pemasaran (marketing).Semua kegiatan pemasaran lainnya digunakan

untuk menunjang pemasaran produk. Satu hal yang perlu diingat ialah

bagaimana pun hebatnya usaha promosi, distribusi dan harga yang baik

tidak diikuti oleh produk yang bermutu dan disenangi oleh komsumen

20Zainal Abidin Moh, Pengurusan Pemasaran, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 1992), h.
240.



maka kegiatan pemasaran tidak akan hasil. Oleh sebab ini perlu diteliti

produk apa yang anda pasarkan bagaimana selera konsumen masa kini

perlu mendapat perhatian serius.21

2) Harga (Price)

Dalam bauran pemasaran (marketing mix) harga merupakan faktor

penting dalam menentukan ranah pemasaran yang diolakasikan oleh sebuah

perusahaan.Dari keempat faktor yang menentukan marketing mix, harga

merupakan satu-satunya unsur yang memberikan pemasukan atau

pendapatan bagi perusahaan.Sementara menurut Bayu Swastha, harga

dapat difinisikan sebagai sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapat sebuah kombinasi dari barang

berserta pelayanannya.22

3) 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 yang tidak akan tahan lama akan lebih baik jika

ditempatkan dekat keberadaan konsumen.Untuk barang-barang berharga

21 Buchari Alma, Op.cit, h. 202.
22 Catur E. Rismiati, Pemasaran Barang dan Jasa, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 243.



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.23

4) Promosi (Promotion)

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir.Dalam

kegiatan ini setiap perusahaan berusaha mempromosikan seluruh produk

atau jasa yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak

langsung.Tanpa promosi jangan diharapkan pelanggan dapat mengenal

produk atau jasa yang ditawarkan.Oleh karena itu promosi merupakan

sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan

konsumennya.Salah satu tujuan 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

atau jasa. Dalam hal ini kombinasi unsur promosi lebih dikenal dengan

promotional mix atau bauran promosi yang meliputi periklanan, personal

selling, publisitas dan promosi penjualan.24

4. Nilai Pemasaran

23 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2004), h 243.
24 Catur E. Rismiati, Op.cit, h. 253.



Ada lima strategi nilai secara umum antara lain.25

a. Suatu perusahaan dapat memilih untuk memberikan manfaat lebih kepada

konsumen dengan biaya lebih sedikit dibandingkan dengan ditawarkan oleh

pesaing.

b. Perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih sedikit dengan harga yang

sedikit lebih murah (sedikit manfaat dan sedikit biaya).

c. Perusahaan memberikan manfaat yang lebih kepada konsumen dengan biaya

kepada konsumen dengan biaya yang sama dibandingkan dengan yang

ditawarkan oleh pesaing, lebih dengan harga sama.

d. Perusahaan dapat memberikan manfaat yang sama dengan biaya yang lebih

murah.

e. Perusahaan dapat juga memilih untuk memberikan manfaat yang kurang

dengan biaya yang lebih rendah.

5. Pelayanan

Pelayanan penting dilakukan oleh perusahaan kepada nasabah agar tetap

menggunakan produk dan jasa.Kegagalan dalam menyediakan pelayanan yang

diinginkan dapat menyebabkan munculnya keluhan dari pelanggan dan membuat

perusahaan kehilangan pelanggan. Dan Al-Qur’an telah mengajar kepada kita dan

memerintahkan kita dengan perintah yang ekspresif agar kaum Muslimin bersifat

simpatik, lembut, sapan yang baik dan sopan apabila dia berbicara dengan orang

25 Muhammad Syakir Sula, Op.cit, h. 448.



lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 86 yang

berbunyi:

Artiny: “apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan,
Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya,
atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).Sesungguhnya
Allah memperhitungankan segala sesuatu.”26(QS. An-nisa: 86)

6. Proses

Saat ini merupakan salah satu unsur tambahan marketing mix yang cukup

mendapat perhatian serius dalam perkembangan ilmu marketing. Bagaimana

proses atau mekanisme, mulai dari melakukan penawaran produk hingga proses

menangani keluhan nasabah yang efektif dan efisien, perlu dikembangkan dan

ditingkatkan.

Proses ini akan menjadi salah satu bagian yang sangat penting bagi

perkembangan lembaga keuangan agar dapat menghasilkan produk berupa jasa

yang prosesnya bisa berjalan efektif dan efisien, selain itu tentunya juga bisa

diterima dengan baik oleh nasabah.

B. Macam-macam Strategi Pemasaran

Untuk mengetahui strategi pemasaran mana yang bermanfaat, organisasi

pertama-tama harus mengetahui apa jenis kebutuhan yang ingin dipengaruhinya.

26 Departemen Agama RI, op.cit. ,h. 91.



Kebutuhan primer adalah kebutuhan akan bentuk atau kelas produk atau jasa dasar.

Kebutuhan selektif merupakan kebutuhan akan produk atau merek perusahaan

tertentu.

1. Strategi kebutuhan primer

Strategi kebutuhan primer dirancang terutama untuk menaikkan tingkat

permintaan akan bentuk atau kelas produk dari bukan pemakai yang sekarang dan

dari pemakai yang sekarang.27

a. Strategi menarik penggguna baru (bukan pengguna)

Dalam strategi ini, perusahaan harus mampu meningkatkan kesediaan

(willingness) atau kemampuan (ability) konsumen untuk membeli

produk.Dengan demikian, jumlah pengguna dapat meningkat.

1). Meningkatkan kesediaan untuk membeli

2). Meningkatkan kemampuan untuk membeli

b. Strategi menaikkan tingkat pembelian dari pengguna saat ini

Dalam rangka menaikkan tingkat pembelian, perusahaan harus

mengarahkan strategi pemasarannya pada kesediaan konsumen untuk

membeli lebih sering (more often) atau dalam volume pembelian yang lebih

banyak (more volume).

1). Menambah situasi penggunaan

2). Menaikkan tingkat konsumsi produk

27 Joseph P.Guiltinan, dkk, strategi dan program manajemen pemasaran, (Jakarta PT: Gelora
Aksara Pratama, 1990), h. 158.



3). Mendorong penggantian produk.28

2. Strategi kebutuhan Selektif

Yaitu dengan cara:

a. Strategi Mempertahankan Konsumen (Retention Strategies)

Ada beberapa bentuk strategi mempertahankan konsumen.

1). Memelihara kepuasan pelanggan terhadap prestasi produk

2). Menyederhanakan proses pembelian para pembeli

3). Mengurangi daya tarik atau peluang untuk beralih ke pesaing

b. Strategi Menjaring Pelanggan (Acquisition Strategies)

1). Posisi Berhadapan (head – to heas positioning)

2). Posisi Berbeda (Differentiated Positioning).29

C. Strategi Pemasaran dalam Islam

Buchari Alma memberikan sebuah definisi tentang marketing

syariah.Marketing syariahmerupakan strategi bisnis yang harus memayungi seluruh

aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses, menciptakan,

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

perorangan, yang sesuai dengan ajaran Islam.30

Merujuk kepada definisi yang disepakati oleh ahli-ahli marketing dunia di

atas, dalam definisi merujuk kepada kaidah fiqh yang paling dasar dalam Islam yaitu:

ریمھاحال أن یدل دلیل على تإباحةإل اة صل فى المعاملألا

28 Fandy Tjiptono, dkk, Pemasaran Strategik, (Yogyakarta PT: Andi, 2008), h. 285-287.
29Joseph P.Guiltinl, dkk, Op.cit, h. 164.
30 H. Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 258.



“hukum asal semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalilyang
mengharamkan”31

Di samping itu, strategi pemasaran dalam Islam harus memperhatikan standar

keharaman dalam Islam, baik haram dari segi zat, haram selain zat, dan tidak sah

akad yamh dilakukan.32

Selain merujuk pada pendapat para pakar pemaiaran dunia dan Firman Allah

dalam Al-Qur’an surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat lalim 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
bertobat.”33(QS: Shaad: 24).

Sehingga M.Syakir Sula, menyimpulkan bahwa pemasaran syariah

merupakan sebuah disiplin bisnis strategik yang mengarahkan proses penciptaan,

penawaran, dan perubahan nilai dari satu insiator kepada stakeholders-nya, yang

31Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. I Cet. Ke-II, h. 130.
32Adiwarman Karim, h. 30.
33 Departemen Agama RI, op.cit., h. 454.



dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah

dalam Islam.

Secara syar’i dalil-dalil tentang pemasaran dengan ruang lingkup atau elemen-

elemen yang ada di dalamnya dapat kita ketemukan dalam kaidah fiqh Islam disebut

dengan wakalah, wakalah secara bahasa berarti perlindungan (Al- Hafidz),

pencukupan (Al-kifayah), tanggungan (Al-dhaman), atau pendelegasian.

Wakalah secara istilah menurut Abdurrahman Al-jaziri dalam kitab Fiqh ‘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 dikaitan dengan tindakan setelah mati. Selanjutnya, wakalah yang

akan dibahas adalah yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang dari seseorang

kepada orang lain dalam mengurusi pemasaran dalam suatu perusahaan yang meliputi

strategi pemasaran, taktik pemasaran, dan peningkatan nilai pemasaran.

a. Landasan hukum wakalah, bersumber dari:

1). Al-Qur’an

Surat An-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang



hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal”.34 (QS. An-Nisa: 35)

Artinya:“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah 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
(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan
barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan”.35(QS. Al-Baqarah: 283).

2). Hadis Nabi

أن رسول هللا صلى علیھ وسلم بعث أبا رافع ورجال من أالنصا فروجاھمیمونة 

(رواه مالك).بنت الحارث

Artinya:“bahwasanya Rasulullah saw. Mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan
seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah bintil-
Harits” (Malik no.678, kitab al-Muwathta’, bab Haji).36

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada

orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang,

34 Departemen Agama RI, op. cit., h. 84.
35 Departemen Agama RI, op. cit., h. 49.
36 Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa’ Imam Malik, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.
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mewakilkan penetapan had dan membayarkannya, mewakilkan pengurusan

unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.

Nabi sendiri sebelum ditunjuk sebagai Rasul, berniaga ke negeri

Syam, dengan membawa barang dagangan Khadijah, seorang janda kaya,

bangsawan, dan rupawan. Rasulullah mewakilli segenap kepentingan dalam

menjual dan memasarkan produk bawaannya.

3). Ijma’

Wakalah dipandang sebagai sunnah, karena termasuk jenis ta’awun

(tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, seperti yang diperintahkan

dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Allah berfirman dalam surat Al- Ma’idah

ayat 2 yang berbunyi:

َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوال تََعاَونُوا َعلَى اإلْثِم َواْلُعْدَوان

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan
takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan)
dosa dan permusuhan.37 ( QS.Al-Maidah: 2).

عونأخیھ عونالعبدماكانالعبدف (رواه مسلم).واللھف

“Dan,Allah menolong hamba selama hamba menolongsaudaranya.”
(HR. Muslim no. 4867, kitab az-zikr).38

Dalam perkembangan fiqih Islam, status wakalah sempat

diperdebatkan. Apakah wakalah masuk dalam kategori niabah yakni sebatas

37Ibid, h, 106.
38 M. Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Muslim 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.
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mewakili, atau kategori wilayah atau wali? Hingga kini dua pendapat tersebut

terus berkembang.

Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah niabah atau

mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh

fungsi muwakkil. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah,

karena khalifah (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada

yang lebih baik, sebagaimana jual-beli, melakukan pembayaran secara tunai

lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit.39

39M. Syakir, op.cit., h. 430.


