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ABSTRAK  

 

DINI RUSNIAWATI, NIM 2014.1.3.00152 berjudul “Analisis Strategi 

Pemasaran Produk Gadai Syariah (Rahn) Dalam Meningkatkan Minat Nasabah 

(studi kasus unit pegadaian syariah pekalipan)”. 

 

Penelitian ini mengarahkan pada suatu permasalahan tentang strategi 

pemasaran produk gadai syariah yang diterapkan oleh pegadaian syariah dalam 

meningkatkan minat nasabah, hal ini menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih mendalam mengenai strategi pemasaran yang di terapkan di pegadaian 

syariah untuk menarik minat nasabah, akad yang digunakan pegadaian syariah, 

apakah terdapat perbedaan strategi pemasaran yang diterapkan di pegadaian syariah 

dengan pegadaian konvensional, produk-produk apa saja yang terdapat di unit 

pegadaian syariah pekalipan, dan kendala/hambatan yang dihadapi pegadaian syariah 

unit pekalipan.  

Strategi pemasaran merupakan upaya memasarkan sebuah produk, baik 

berupa barang atau jasa dengan menggunakan pola atau taktik tertentu sehingga 

jumlah penjualan menjadi lebih tinggi dan tujuan sebuah perusahaan tercapai sesuai 

target/harapan yang diinginkan. 

 Penelitian ini termasuk pada penelitian survey. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

 Adapun hasil penelitian, strategi pemasaran produk gadai syariah yang 

dilakukan unit pegadaian syariah pekalipan menggunakan marketing mix (bauran 

pemasaran) berupa 4p yaitu strategi produk, strategi price, strategi place dan strategi 

promotion, adapun strategi yang diterapkan sesuai marketing syariah yaitu etis dan 

teistis dapat meningkatkan minat nasabah, strategi pemasaran yang dilakukan 

pegadaian syariah sama seperti konvensional yang membedakan hanya proses dan 

akad yang digunakan. Kendalanya yaitu pesaing, cara penyelesaian kendalanya 

dengan cara memberikan pelayanan yang ramah  dan baik terhadap nasabah agar 

tidak berpaling keperusahaan lain.   

 Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran kepada pegadaian 

syariah unit pekalipan agar lebih meningkatkan lagi inovasi dan kreativitas dalam 

pemasaran, strategi pemasaran yang dilakukan unit pegadaian syariah pekalipan 

sudah bagus namun disayangkan masih banyak nasabah kurang memahami strategi 

pemasaran yang diterapkan di pegadaian tersebut, unit pegadaian syariah harus lebih 

bersosialisasi lagi dengan masyarakat agar lebih mengetahui strategi pemasaran yang 

diterapkan di pegadaian syariah. dan dapat berkembang lebih pesat. 

 

KATA KUNCI : Strategi pemasaran Dan Minat Nasabah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini semakin banyak berkembangnya suatu lembaga 

keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan 

syariah. Secara esensial lembaga keuangan konvensional berbeda dengan 

lembaga keuangan syariah. Lembaga konvensional lebih menggunakan sistem 

bunga dalam penyelenggaraan sistem keuangannya. Sedangkan lembaga 

syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. 

Lembaga ini berperan sebagai intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana 

dan pihak yang kekurangan dana.1 Prinsip utama yang dijadikan dalam 

operasional lembaga keuangan syariah yaitu bebas dari unsur maisir, gharar, 

riba, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada 

perolehan yang sah menurut syariat islam, menyalurkan zakat, infak, sedekah 

dan wakaf (zisma).2 Ada beberapa macam atau jenis lembaga keuangan 

syariah salah satunya adalah pegadaian.  Saat ini banyak yang berkesan bahwa 

masyarakat memilih meminjam ke bank dari pada kelembaga lain, padahal 

proses peminjaman di bank memerlukan waktu yang lama dan persyaratan 

yang cukup rumit. Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu 

                                                             
1 Abdul ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah, (depok: PT Rajagrafindo persada, 2017), cet.1, 

h.128 
2 ibid  
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perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum 

Pegadaian yang menawarkan akses yang mudah, proses yang jauh lebih 

singkat dan persyaratan yang mudah dan mempermudah masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan dana. Indonesia sebagian besar masyarakatnya 

menganut agama Islam maka Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk 

gadai yang berbasis syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa 

keuntungan yaitu cepat, praktis, dan menentramkan. Produk yang di maksud 

dalam pegadaian adalah gadai syariah (rahn). 

Pegadaian menurut Susilo adalah suatu hak yang diperoleh oleh 

seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang 

bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang 

mempuyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai 

utang.  Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan pada orang 

lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah 

diserahkan  untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat 

melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.3 Implementasi operasional 

pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti 

halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang 

pinjaman dengan jaminan barang  bergerak. Prosedur untuk memperoleh 

kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti 

identitas diri (ktp) dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat 

                                                             
3 Adrian sutedi, Hukum Gadai Syariah,(Bandung: Alfabeta, 2011), h.1 
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diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit). Begitu 

pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah 

uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat. Akan 

tetapi jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi dan 

pendanaan, pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya 

sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah adalah 

lembaga pembiayaan dengan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Akad yang digunakan dalam pegadaian syariah ini biasanya ada dua 

akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. 4 

Strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan sebuah 

produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan 

taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Menurut 

Brech, pemasaran adalah proses menentukan permintaan konsumen atas 

sebuah produk atau jasa, memotivasi penjualan produk/jasa tersebut dan 

mendestribusikannya pada konsumen akhir dengan memperoleh laba.5 

Menurut Carman pemasaran merupakan proses di mana struktur permintaan 

terhadap produk dan jasa diantisipasi atau diperluas melalui konsepsi, 

promosi, distibusi, dan pertukaran barang6. 

                                                             
4 Abdul ghofur, op.cit, h.132 
5 Fandy tjiptono dan Gregorius Chandra,  Pemasaran Strategik, (Yogyakarta: Andi (Anggota 

IKAPI),2017) Cet. 3, h.2  
6 Ibid  
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Landasan hukum tentang pemasaran syariah terdapat pada Al qur’an 

surat Annisa ayat 29  

  

   

  

    

     

    

    

     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. 

               

Maksud dari ayat diatas adalah janganlah orang-orang yang mukmin 

menjadi tamak (rakus) terhadap hak orang lain, dengan mengambil hak-hak 

itu tanpa melalui jalan yang benar. Karena itu, janganlah kamu memakan 

(mengambil) harta saudara-saudaramu (orang atau pihak lain) dan jangan pula 

kamu bersengketa karena masalah harta yang kamu peroleh dengan jalan batil 

(curang). Jalan batil menurut syara’ adalah harta orang atau pihak lain dengan 

cara yang tidak diridhoi oleh pemiliknya, atau membelanjakan harta pada 

jalan-jalan yang haram. Carilah harta-harta itu dengan jalan perniagaan 

(bisnis) yang ditegakkan atas dasar kerelaan (persetujuan) diantara kedua 

belah pihak atau lebih, dengan tegas ayat ini memberi peringatan bahwa jual 

beli dilakukan atas dasar persetujuan bersama oleh kedua belah pihak atau 

lebih. Jual beli bukanlah hal yang abadi, karena itu jangan sampai melupakan 



5 
 

 
 

urusan akhirat. Mencari keuntungan dengan jual beli diperbolehkan, dengan 

cara yang hak dan tidak merugikan pihak lain. Janganlah sebagian dari kamu 

membunuh sebagian yang lain. Al-qur’an mengatakan, janganlah membunuh 

dirimu, maksudnya untuk memberi isyarat bahwa membunuh orang lain sama 

dengan membunuh diri sendiri. Apabila membunuh orang lain berdosa, maka 

membunuh diri sendiri lebih besar dosanya dan itu merupakan perbuatan yang 

sangat sadis (keji). Allah itu amat Rahim. Beliau mengharamkan umat 

manusia menganiaya orang lain, baik yang dianiaya hartanya atau jiwanya. 

Dianiaya hartanya yaitu dihalangi jalan usahanya, dipersulit jalan 

penghidupanya, atau dicurangi, ditipu, dirampok dan sebagainya. 7  

Ada berbagai macam karakteristik syariah marketing yang dapat 

menjadi panduan bagi para pemasar yaitu teitis (rabbaniah) adalah salah satu 

ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam pemasaran 

konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religious 

(diniyyah). Etis (akhlaqiyyah) keistimewaan lain dari syariah marketing, 

selain karena teistis  juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak 

(moral, etika) dalam seluruh aspek kehidupan. Realistis (al-waqi’iyyah) 

syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti- modernitas 

dan kaku. Syariah marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel, 

sebagaimana keluasan dan keluesan syariah islamiyah yang melandasinya. 

                                                             
7 Teungku Muhammad hasbi ash-shiddieqy, Tafsir Al-qur’anul Majid An-nur, 1,(semarang: 

PT Pustaka Rizki Putra, 2000),  h. 834  



6 
 

 
 

Humanistis (al-insaniyyah) keistimewaan syariah yang lain adalah sifatnya 

yang humanistis universal, yaitu bahwa syariah diciptakan untuk manusia 

yang derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta 

sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah.8 Strategi 

pemasaran konvensional dan syariah sangat berbeda prosesnya namun 

tujuannya itu sama yaitu untuk meningkatkan minat nasabah. Kesuksesan 

sebuah perusahaan dapat dilihat dari stategi pemasaran dan produk-produk 

perusahaan yang ditawarkan kepada masyarakat.  

Dalam fiqh Muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan 

yang disebut ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan 

utang. Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda 

berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan 

dalam utang piutang.9 Pegadaian syariah cabang cipto terletak di jalan Cipto 

Mangunkusumo, nomer 121 Pekiringan Kesambi, Cirebon. Pegadaian syariah 

cabang cipto mempunyai beberapa unit pelayanan syariah (ups) salah satunya 

adalah unit pelayanan syariah pekalipan terletak di jalan pekalipan no 127 

cirebon. Unit pelayanan syariah Pekalipan mempunyai produk-produk antara 

lain yaitu Gadai syariah (ar rahn), Arrum Haji, Mulia (logam batangan), 

Arrum BPKB,  Amanah, Arrum Emas, MPO (multi pembayaran online) dan 

Rahn tasjili tanah. 

                                                             
8 Herry sutanto dan khaerul umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (bandung: CV 

Pustaka setia, 2013), cet. 1, h. 65 
9Andrian sutedi, Op.cit, h14. 
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       Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul “ ANALISIS 

STRATEGI PEMASARAN PRODUK GADAI SYARIAH DALAM 

MENINGKATKAN MINAT NASABAH (STUDI KASUS PEGADAIAN 

SYARIAH UPS PEKALIPAN)”. 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, disusun 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di 

bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non 

keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dan ada yang mengartikan sebagai 

berikut lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kekayaan 

utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan 

dananya dalam surat berharga. Serta menawarkan jasa keuangan lain seperti: 

simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip 

syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional.10 berkembangnya 

perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi 

pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional yaitu sistem bunga. 

Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 

2000 mengadakan studi banding di Negara Malaysia, untuk mempelajari 

                                                             
 10Daesepty, pengertian lembaga keungan syariah, 2014 

(https://daesepty.wordpress.com/2014/03/22/lembaga-keuangan-syariah/)  

 

https://daesepty.wordpress.com/2014/03/22/lembaga-keuangan-syariah/


8 
 

 
 

kemungkinan berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia, di Malaysia 

nama lembaga tersebut adalah Ar Rahnu, beroperasi sudah lama dan milik 

pemerintah. 

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang 

dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini 

didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum 

pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) maupun nasabah 

pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip 

syariah.11 Faktor-faktor yang mempengaruhi  strategi pemasaran pada 

perusahaan  antara lain yaitu: 

 

1. Lingkungan mikro perusahaan  

Lingkungan mikro perusahaan terdiri atas para pelaku dalam lingkungan 

yang langsung berhubungan dengan perusahaan yang mempengaruhi 

kemampuanya untuk melayani pasar yaitu: 

a. Perusahaan 

b. Pemasok 

c. Para perantara pemasaran 

d. Para pelanggan  

e. Para pesaing 

f. Masyarakat umum 

                                                             
11 Andrian sutedi, Op.cit, h 85 
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2. Lingkungan makro 

Lingkungan makro terdiri atas kekuatan-kekuatan yang sifatnya 

kemasyarakatan yang lebih besar serta mempengaruhi seluruh pelaku 

dalam lingkungan mikro dalam perusahaan sebagai berikut: 

a. Lingkungan demografis/kependudukan 

b. Lingkungan ekonomi  

c. Lingkungan fisik 

d. Lingkungan tekhnologi 

e. Lingkungan sosial/budaya 

C. Fokus masalah dan subfokus  

Agar penelitian lebih fokus, maka dilakukan pembatasan masalah 

sebagai berikut: 

Aspek yang dikaji pada penelitian ini hanya terfokus pada Strategi 

pemasaran produk gadai syariah dalam meningkatkan minat nasabah. 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka disusun 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh pegadaian syariah 

unit pelayanan syariah (ups) pekalipan dalam meningkatkan minat 

nasabah? 
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2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan minat nasabah 

pada produk gadai syariah? 

3. Apa saja kendala/hambatan yang dihadapi pegadaian syariah dalam 

meningkatkan minat nasabah dan bagaimana penyelesaian masalahnya? 

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka disusun tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh 

pegadaian syariah (ups) pekalipan dalam meningkatkan minat nasabah 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan 

minat nasabah pada  produk gadai syariah. 

3. Untuk mengetahui apa saja kendala/hambatan yang dihadapi pegadaian 

syariah dalam meningkatkan minat nasabah dan bagaimana penyelesaian 

masalahnya. 

F. Kegunaan penelitian  

1. Secara teoritis  

Memberikan sumbangan gagasan tentang strategi pemasaran dalam 

meningkatkan minat nasabah study kasus pegadaian unit pelayanan syariah 

(ups) pekalipan. 

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis  
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Dapat menambah wawasan serta pengalaman peneliti sehingga 

mengetahui tentang strategi pemasaran dalam meningkatkan minat 

nasabah study kasus pegadaian unit pelayanan syariah (ups) pekalipan. 

b. Bagi perusahaan  

Dapat mendorong perusahaan agar lebih maju dan dapat bersaing 

dengan perusahaan lain. 

c. Bagi Masyarakat 

Masyarakat akan memilih dimana mereka akan menggadaikan barang 

bergerak, tentunya mereka akan memilih kualitas produk-produk yang 

bagus yang mereka akan pilih. 

d. Bagi IAI Bunga Bangsa  

Sebagai salah satu bahan referensi untuk perkembangan ilmu ekonomi 

islam dimasa akan datang. 

G. Sistematika penulisan  

Sistematika skripsi ini dibagi lima bab yang terbagi dalam beberapa 

sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, fokus masalah dan subfokus, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. 

Bab kedua membahas tentang strategi pemasaran, konsep inti 

pemasaran, segmentasi pasar, market targeting dan  positioning, bauran 
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pemasaran, gadai syariah (ar rahn) dan minat nasabah, hasil penelitian yang 

relevan dan kerangka berfikir. 

Bab ketiga berisi tentang metodologi penelitian, yang terdiri dari 

desain penelitian, setting penelitian/tempat dan waktu penelitian, data dan 

sumber data, tekhnik pengumpulan data dan teknik pengolahan data, 

pemeriksaan keabsahan data. 

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang 

terdiri dari deskripsi data hasil penelitian, pembahasan, keterbatasan 

penelitian. 

Bab kelima berisi tentang simpulan dan saran. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

 

A. Deskripsi Teoretik 

1. Strategi Pemasaran  

Strategi berasal dari kata bahasa Yunani “Strategos atau 

strategema” yang artinya “the act of a general “ atau “piece of generalship”. 

Istilah yang telah lama digunakan didunia militer kemudian diadatapsi 

kedalam praktik bisnis.12 Majalah The Economist merumuskan strategi 

sebagai upaya menjawab dua pertanyaan pokok: “Where do  you want to go? 

Dan “ how do you want to get there?”. Menurut Markides,13 definisi 

semacam ini bermasalah walaupun secara tekhnis benar, namun sifatnya 

terlalu luas sehingga secara praktis  tidak bermakna (meaningless). Ia 

mengajukan rumusan bahwa strategi merupakan pengambilan keputusan 

menyangkut tiga parameter utama:   

1) Siapa yang menjadi target pelanggan dan siapa yang tidak akan 

ditargetkan (dimensi Who). 

2) Produk dan jasa apa yang bakal ditawarkan kepada para pelanggan 

sasaran dan produk/jasa apa yang tidak akan ditawarkan (dimensi What). 

                                                             
12Fandy tjiptono dan Gregorius Chandra, op.cit, h.111  
13 Ibid., h.112  
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3) Aktivitas apa yang akan dan tidak dilakukan dalam rangka 

mewujudkan itu semua (dimensi How). 

Menurut Mintzberg mengajukan lima definisi strategi : Plant 

(Rencana), ploy (cara), pattern (pola), position (posisi), perspective 

(perspektif).14 Istilah pemasaran muncul pertama kali sejak kemunculan istilah 

barter. Proses pemasaran dimulai sebelum barang-barang diproduksi dan tidak 

berakhir dengan penjualan. Pemasaran adalah proses mempersiapkan 

komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang 

barang atau jasa dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia memuaskan dan 

keinginan.15 Menurut kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajer yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan 

pertukaran (exchange).16 

Dari definisi dapat disimpulkan bahwa konsep inti pemasaran sebagai berikut:  

a. Needs (kebutuhan) adalah segala sesuatu yang ingin dipenuhi yang 

berasal dari dalam diri manusia. Contohnya: rasa laper, rasa haus, 

kebutuhan seksual, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial. Needs 

tidak bisa diciptakan maka produsen harus mampu mengindentifikasi 

needs dan wants suatu produk dengan cara melakukan riset pasar. 

                                                             
14 Ibid. 
15 Aris kurniawan, Tujuan Strategi dan 6 pemasaran menurut Para Ahli, 2015, 

(http://www.gurupendidikan.co.id/tujuan-strategi-dan-6-pengertian-pemasaran-menurut-para-ahli/) 
16 Herry sutanto dan khaerul umam, op. cit., h37 

http://www.gurupendidikan.co.id/tujuan-strategi-dan-6-pengertian-pemasaran-menurut-para-ahli/
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Wants (keinginan) adalah kebutuhan yang dipengaruhi oleh 

kebudayaan atau individualitas seseorang. 

Demand adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh 

kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. jadi, sebelum 

seseorang produsen memproduksi dan memasarkan produk, dia harus 

meriset apakah ada demand terhadap suatu produk secara kuantitatif. 

b. Product adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk dijual. 

Produk dalam arti luas meliputi produk fisik, servis/jasa, orang, 

organisasi, tempat, ide, right ( hak paten ). 

Jenis-jenis produk : 

1) Consumer goods, yaitu produk yang dibeli oleh konsumen untuk 

penggunaan pribadi. 

2) Industrial goods, yaitu produk yang dibeli untuk diolah menjadi 

barang lain atau untuk dijual kembali. 

Produk apa yang dipilih konsumen yang dapat memuaskan kebutuhan 

mereka? Tentu saja produk yang dapat memberikan benefit (manfaat) 

lebih besar dari pada cost (biaya). 

c. Customer value, cost, dan satisfaction  

Bagaimana konsumen memilih diantara banyak produk yang 

ditawarkan penjual yang dapat memenuhi kebutuhannya? 
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Konsep dasarnya adalah nilai pelanggan (customer value). Nilai 

pelanggan adalah perkiraan konsumen tentang kemampuan total suatu 

produk untuk memuaskan kebutuhannya. 

 

                                   Tabel 1.1 

Konsumen akan memilih produk yang memberikan manfaat yang lebih 

besar dari pada biaya (cost) yang harus dikeluarkan. Konsumen akan membeli 

produk dari perusahaan yang dalam persepsi konsumen tersebut menawarkan 

“ nilai terhantar pada pelanggan (customer delivered value) yang paling 

tinggi”.  

Customer delivered value (nilai terhantar pada pelanggan) adalah: 

1) Selisih antara nilai pelanggan total (total customer value) dan biaya 

pelanggan total (total customer cost). 

2) Nilai pelanggan total adalah sebundel manfaat yang diharapkan 

pelanggan dari barang atau jasa tertentu. 

3) Biaya pelanggan total adalah sebundel pengeluaran yang dikeluarkan 

pelanggan  untuk mendapatkan produk/jasa, antara lain  monetary 

cost, time cost, energy cost, psychis cost.  

Apakah pelanggan puas atau tidak terhadap produk yng dibelinya? Hal 

tersebut tergantung pada kinerja penawaran dibandingkan dengan 

harapannya terhadap penawaran tersebut.  

Nilai pelanggan  =  Benefit  

                 Cost  
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Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja produk atau  jasa yang ia rasakan dengan harapannya. 

d. Exchange, Transaction, Relationship 

Exchange (pertukaran) adalah cara seseorang mendapatkan segala 

sesuatu yang mereka butuh dan inginkan. Pertukaran juga dikatakan 

sebagai perdagangan nilai antara dua pihak atau lebih. Syarat 

exchange ada lima yaitu:  

1) minimal ada 2 pihak 

2) memiliki sesuatu 

3) dapat berkomunikasi 

4) bebas menerima atau menolak penawaran yang ada  

5) menginginkan berurusan dengan orang lain  

Pertukaran merupakan inti dari pemasaran, contoh pertukaran antara 

produsen dan konsumen. 

e. Market  

Market (pasar) terdiri atas semua pelanggan potensial yang 

memiliki needs dan wants tertentu serta mau dan mampu turut dalam 

pertukaran untuk memenuhi needs dan wants. Jenis-jenis pasar adalah 

sebagai berikut :  

1) industrial/producers market 

2) Reseller market 

3) Goverments market 
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4) Consumer market 

Untuk menjalankan usaha pemasarannya, perusahaan akan membuat 

marketing management, yaitu analysis, planning, implementasi dan 

control dari program-program pemasaran (berupa 4 p) agar 

pertukarannya dengan target market dapat berjalan dengan lancar. The 

marketing program terdiri atas sejumlah keputusan pada kombinasi 

alat-alat pemasaran (marketing tools). Marketing tools terdiri dari 4 p 

yaitu product, price, place dan promotion. Marketing mix adalah 

serangkaian controllable variable (variable yang dapat dikontrol) yang 

digunakan oleh perusahaan untuk memengaruhi penjualan.  

 

2. Segmentasi Pasar, Market Targeting, dan Positioning  

a. Segmentasi Pasar 

Tujuan pokok strategi segmentasi, targeting, dan positioning 

adalah memposisikan suatu merek dalam benak konsumen sedemikian 

rupa sehingga merek tersebut memiliki keunggulan kompetitif 

berkesinambungan. Sebuah produk akan memiliki keunggulan jika 

produk tersebut menawarkan atribut-atribut determinan (yang dinilai 

penting dan menarik oleh pelanggan). Untuk itu, langkah pertama yang 

harus dilakukan adalah melakukan segmentasi pasar. Konsep segmentasi 

pasar pertama kali diperkenalkan Wendell R. Smith pada tahun 1956 
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dalam artikel terkenalnya berjudul “product differentiation and market 

segmentation as Alternative Marketing Strategies”  yang dimuat di 

journal of Marketing. Menurut konsumen itu bersifat unik dan berbeda-

beda konsekuensinya, mereka membutuhkan program pemasaran yang 

berbeda pula. Secara garis besar segmentasi pasar dapat diartikan  

sebagai proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen 

menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki 

kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan/atau respon 

terhadap  program pemasaran spesifik. Segmentasi pasar merupakan 

konsep pokok yang mendasari strategi pemasaran perusahaan dan 

pengalokasian sumber daya yang harus dilakukan dalam rangka 

mengimplementasikan program pemasaran.17 

Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki 

kesamaan dalam hal tuntunan kepuasan produk. Perspektif permintaan 

dapat diintegrasikan dengan perspektif penawaran melalui proses 

segmentasi pasar strategi yang langkah-langkahnya sebagai berikut: 18 

tahap pertama: segmentasi  

1) Mensegmentasi pasar menggunakan variabel–variabel permintaan, 

seperti kebutuhan pelanggan, manfaat yang dicari, solusi atas 

masalah yang dihadapi, situasi pemakaian dan lain-lain. 

                                                             
17 Fandy tjiptono dan Gregorius Chandra, op.cit, h.178 
18 Ibid.,  
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2) Mendeskripsikan segmen pasar yang diidentifikasikan 

menggunakan variabel-variabel yang bisa membantu perusahaan 

memahami cara melayani kebutuhan pelanggan (misalnya, biaya 

beralih pemasok, pola berbelanja, lokasi geografis, ukuran 

pelanggan, daya beli, sentivitas harga, dan seterusnya) dan cara 

berkomunikasi dengan pelanggan. 

Tahap kedua: targeting 

3) Mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen menggunakan 

variabel-variabel yang bisa mengkuantifikasi kemungkinan 

permintaan dari setiap segmen ( misalnya, biaya distribusi), biaya 

memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan 

(misalnya, biaya produksi dan diferensiasi produk) 

4) Memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani 

berdasarkan potensi laba segmen tersebut dan kesesuaiannya 

dengan strategi perusahaan. 

Tahap ketiga : positioning 

5) mengidentifikasi konsep positioning bagi produk dan jasa 

perusahaan yang atraktif bagi pelanggan sasaran dan kompatibel 

dengan citra korporat yang diharapkan perusahaan. 
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b. Market targeting 

Evaluasi terhadap daya tarik segmen pasar bisa dilakukan dengan 

menggunakan Sembilan kriteria yang bisa dikelompokkan menjadi 

tiga faktor utama. Pertama, ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. 

Meskipun segmen yang besar dan berkembang pesat kelihatanya lebih 

menarik, ukuran segmen dan potensi pertumbuhan yang cocok bagi 

setiap perusahaan harus disesuaikan dengan sumber daya dan 

kapabilitas organisasi. Kedua, karakteristik struktural segmen, yang 

terdiri atas kompetisi, kejenuhan segmen, protektabilitas dan risiko 

lingkungan. Perusahaan wajib mencermati intensitas dan dinamika 

persaingan yang berkaitan dengan hambatan masuk, hambatan keluar, 

ancaman pendatang baru, tekanan dari produk/jasa substitusi, kekuatan 

tawar-menawar pemasok dan tawar-menawar konsumen. Ketiga, 

kesesuaian antara produk dan pasar. 19 

Dalam pemilihan segmen pasar, setiap perusahaan perlu 

mempertimbangkan lima alternatif pola seleksi sasaran seperti berikut: 

1) Single-segment concentration 

Perusahaan memilih satu segmen pasar tunggal, dengan sejumlah 

pertimbangan, misalnya keterbatasan dana yang dimiliki 

perusahaan, adanya peluang pasar dalam segmen bersangkutan 

yang belum banyak digarap atau bahkan diabaikan pesaing, atau 

                                                             
19 Ibid., h.182 
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perusahaan menganggap segmen yang paling tepat sebagai 

landasan untuk ekspansi ke segmen selanjutnya. 

2) Selective specialization  

Dalam strategi ini perusahaan memilih sejumlah segmen pasar 

yang atraktif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang 

dimiliki. 

3) Market specialization 

Dalam strategi ini, perusahaan berspesialisasi pada upaya melayani 

berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu.  

4) Product specialization 

Dalam spesilisasi produk, perusahaan memusatkan diri pada 

produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen 

pasar. 

5) Full market coverage 

Dalam strategi ini, perusahaan berusaha melayani semua kelompok 

pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. 

c. Positioning  

Setelah mengidentifikasi segmen pasar potensial dan memilih satu 

atau beberapa diantaranya untuk dijadikan pasar sasaran, pemasar 

harus menentukan posisi yang ingin di wujudkan. Yang dimaksud 

dengan posisi dalam konteks pemasaran adalah cara produk, merek, 

atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan 
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dengan produk, merek, atau organisasi para pesaing oleh pelanggan 

saat ini maupun calon pelanggan. Dalam rangka menciptakan 

positioning yang tepat untuk suatu produk, pemasar harus 

mengkomunikasikan dan memberi mnfaat-manfaat tertentu yang 

dibutuhkan pasar sasaran. 

Secara garis besar, implementasi positioning terdiri atas tiga 

langkah utama yang saling berkaitan erat yaitu sebagai berikut: 

1) Memilih konsep positioning 

2) Merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam 

mengkomunikasikan posisi 

3) Mengkordinasikan komponen bauran pemasaran untuk 

menyampaikan pesan secara konsisten. 

3. Bauran pemasaran 

Menurut fandy tjipto, bauran pemasaran dapat dirangkum sebagai berikut: 

a) Product (produk) 

Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melelui pemuasan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

b) Pricing (harga) 

Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan 

taktis, seperti tingkat harga, struktur diskon, cara pembayaran, dan 

tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan.  
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c) Promotion (promosi) 

Bauran promosi tradisional meliputi berbagai metode untuk 

mengomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan potensial dan 

aktual.    

d) Place (tempat) 

Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa 

bagi para pelanggan potensial. 

e) People (orang) 

Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam 

bauran pemasaran. 

f) Physical evidence 

Karakteristik intangible (tidak berwujud) pada jasa menyebabkan 

pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum 

mengkosumsinya. Salah satu unsur penting dalam bauran 

pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat resiko tersebut 

dengan jalan  menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa.   

g) Process (proses) 

Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi 

konsumen high-contract service (layanan kontrak tinggi), yang 

sering kali juga berperan sebagai co-producer  jasa bersangkutan. 

h) Customer service  
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4. Gadai syariah (Rahn) 

a. Pengertian gadai syariah 

Dalam fiqih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan 

jaminan yang disebut ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai 

tanggungan utang. Ar-rahn menurut bahasa berarti al-tsubut dan al –

habs yaitu  penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan 

bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat, disamping itu rahn diartikan 

pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.20  Rahn dalam 

buku islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan 

tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum 

perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik 

keuntungan melalui system bunga atau sewa modal yang ditetapkan di 

muka. Dalam hukum islam tidak dikenal bunga uang, dengan 

demikian dalam transaksi rahn (gadai syariah) pemberi gadai tidak 

dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. 

Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk 

memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun 

(barang jaminan/agunan). 21 Secara tegas ar-rahn adalah memberikan 

suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan 

manakala si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai 

                                                             
20 Andrian sutedi, loc.cit 
21 Ibid., h.16 
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dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan 

diantara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas 

pengembalian barang yang dipinjamnya.22    

b. Sifat gadai syariah 

Secara umum rahn (gadai) dikategorikan sebagai akad yang 

bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada 

penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang 

diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas 

barang yang digadaikan. Rahn juga termasuk akad ainiyah, yaitu 

dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, 

seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan dan qirad.23  

c. Rukun gadai syariah 

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat 

terkait dengan sebelumnya, yakni akad utang piutang, Karena tidak 

akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan 

benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya. Utang 

piutang itu sendiri hukumnya adalah mubah (boleh) bagi yang 

berutang dan sunah bagi yang mengutanginya karena sifatnya 

menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang 

yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Meskipun 

                                                             
22 Ibid. 
23 Ibid., h.24 
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hukumnya mubah, persoalan ini sangat rentan dengan perselisihan, 

karena sering kali seseorang yang telah meminjam suatu benda atau 

uang tidak mengembalikan tepat waktu yang telah disepakati 

sebelumnya bahkan meninggalkan kesepakatan pengembalian dengan 

sembunyi atau pergi jauh menghilang entah kemana sehingga 

sipemberi utang pun merasa di tipu atau dirugikan. Karena 

pertimbangan diatas atau pertimbangan lain yang belum dapat 

diketahui oleh manusia, maka sangat relevan sekali jika allah 

menganjurkan agar akad utang piutang tersebut ditulis, dengan 

menyebutkan nama keduanya, tanggal , serta perjanjian pengembalian, 

penulisan tersebut dianjurkan lagi untuk dpersaksikan orang lain agar 

apabila terjadi kesalahan dikemudian hari ada saksi yang meluruskan 

dan tentu saksi tersebut harus adil, dalam penulisanya dikuatkan 

melalui menandatangani diatas materai agar mempunyai kekuatan 

hukum.24 

Barang yang dijadikan sebagai gadai tersebut harus senilai dengan 

pinjaman atau bahkan nilainya lebih dari nilai besarnya pinjaman, 

barang tersebut dipegang oleh yang berpiutang. Ayat tersebut 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat al-baqarah ayat 283 

yaitu 

                                                             
24 Ibid. 
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Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (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 Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka 

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain 

tidak percaya mempercayai.”25 

 

Maksud dari ayat diatas adalah jika kamu dalam perjalanan dan tidak 

menemukan penulis yang mengetahui bagaimana menulis surat 

perjanjian utang atau tidak memperoleh alat-alat tulis yang diperlukan, 

maka ambilah barang jaminan (agunan). Menyebut “safar (perjalanan) 

dan tidak memperoleh penulis yang menulis” bukanlah untuk 

menetapkan kedua hal itu sebagai syarat dasar meminta jaminan. Hal 

itu menjelaskan sebab-sebab yang membolehkan kita membuat surat 

perjanjian dan agunan yang kita pegang sebagai ganti surat perjanjian 

seperti yang diriwayatkan bukhori dan muslim. Jika kebetulan orang 

yang melakukan perjanjian utang-piutang itu saling mempercayai, 

maka hendaklah orang yang dipercayai itu melaksanakan amanatnya 

dengan sempurna pada waktu yang ditentukan. Hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah dan jangan mengkhianati amanat. Utang juga 

dinamai amanah, karena pemberi utang mempercayai orang yang 

berutang dengan tidak memerlukan jaminan. Janganlah kamu enggan 

memberikan kesaksian, apabila kamu diminta memberikan kesaksian 

didepan hakim, orang yang enggan memberi saksi, jiwanya berdosa. 

                                                             
25 Ibid., h.25 
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Mengapa jiwa dibebani dosa? Karena jiwalah yang bisa mengingat 

segala kejadian, jiwa juga sebagai alat rasa dan akal. Tidak ada sesuatu 

yang tersembunyi bagi Allah. Segala apa yang telah dijelaskan baik 

yang bersifat ijabi (positif) seperti menunaikan amanat, menepati janji 

ataupun salbi (negatif) seperti menyembunyikan kesaksian, Allah 

maha mengetahui dan akan memberikan balsn terhadap amalan-

amalan itu. Ayat-ayat ini menjelaskan beberapa hukum untuk 

memelihara harta, membuat surat utang, menghadirkan saksi dalam 

transaksi utang, dan lain sebagainya serta meminta agunan ketika tidak 

ada orang yang menulis surat dan tidak ada saksi. 26      

Dalam menjalankan pegadaian syariah harus memenuhi rukun 

gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain.27 

1) Ar-Rahin (yang menggadaikan) 

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

barang yang digadaikan. 

2) Al-murtahin (yang menerima gadai) 

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk 

mendapatkan modal dengan jaminan barang/gadai. 

3) Al-Marhun/rahn (barang yang digadaikan) 

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam 

mendapatkan utang. 

4) Al-Marhun bih (utang) 

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar 

besarnya tafsiran marhun.  

5) Shigat, ijab dan qabul 

                                                             
26 Teungku Muhammad hasbi ash-shiddieqy, op. cit., h.504 
27 Andrian sutedi, op.cit.,  h.27 
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Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi 

gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad 

transaksi yaitu:28 

1) Akad rahn, yang dimaksud adalah menahan harta milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak 

yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali 

seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah 

disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka 

penggadai menyetujui agunan miliknya dijual oleh murtahin. 

2) Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang 

atau jasa melalui upah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui 

akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas 

penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan 

akad. 

d. Syarat sah gadai syariah 

Sebelum dilakukan rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad 

menurut Mustafa az-zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan 

oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk 

mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya 

tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan 

                                                             
28 Ibid. 
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masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.29 Ulama fiqh berbeda 

pendapat dalam menetapkan rukun rahn, menurut jumhur ulama rukun 

rahn itu ada empat yaitu:30 

1) Shigat (lafad ijab dan qabul) 

2) Orang yang berakad (rahin dan murtahin) 

3) Harta yang dijadikan marhun 

4) Utang (marhun bih)  

e. Ketentuan gadai dalam islam 

1) Kedudukan barang gadai 

Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai 

hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh 

pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, murtahin (penerima 

gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang 

diterimanya, sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga 

keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan 

untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa 

persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. 

Namun akibatnya, ketika perjanjian gadai dilakukan, barang gadai 

ada di tangan pihak ketiga, maka perjanjian tidak sah, sebab 

                                                             
29 Ibid., h.37 
30 Ibid. 
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diantara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai 

diserahkan seketika kepada murtahin.31 

2) Kategori barang gadai 

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah 

barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah 

atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena 

hasil praktik riba, gharar, dan maysir. Jenis barang gadai yang 

dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah islam adalah 

semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi 

syarat sebagai berikut:32 

a) Benda bernilai menurut syara’ 

b) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi 

c) Benda diserahkan seketika kepada murtahin. 

3) Pemeliharaan barang gadai 

Para ulama syafiiyah dan hanabilah berpendapat bahwa biaya 

pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan 

alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap 

merupakan miliknya. Sedangkan para ulama hanafilah berpendapat 

lain: biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara 

keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai 

                                                             
31 Ibid., h.51 
32 ibid 
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dalam kedudukanya sebagai orang yang memegang amanat. 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya 

pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi rahin dalam 

kedudukan sebagai pemilik sah. Namun apabila marhun (barang 

gadai) menjadi kekuasaan murtahin dan murtahin mengijinkan 

untuk memelihara marhun, maka yang menanggung biaya 

pemeliharaan marhun adalah murtahin.33 

4) Pemanfaatan barang gadai 

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, 

baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini 

disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan 

sebagai amanat bagi penerimanya.  34 

5) Risiko atas kerusakan barang gadai 

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama 

syafii’yah dan hanabilah berpendapat bahwa murtahin (penerima 

gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau 

hilangnya barang tersebut tanpa disengaja.  35   

6) Penaksiran barang gadai 

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai 

dengan syariah islam pada dasarnya sama dengan perum pegadaian 

                                                             
33 Ibid., h.52 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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yang sekarang ini berlaku, yaitu mensyaratkan adanya penyerahan 

barang sebagai jaminan utang. Namun khusus untuk pegadaian 

meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan 

jaminan utang dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak. 

Lain halnya dengan perum pegadaian, lembaga ini hanya 

mengkhususkan barang yang bergerak saja.36       

7) Waktu dan sahnya serah terima rahn  

Proses pegadaian terjadi bersamaan dengan berlangsungnya akad 

jual-beli atau utang-piutang. Akan tetapi, bila ada orang yang 

sebelum berjual-beli atau berutang telah memberikan jaminan 

barang gadaian terlebih dahulu maka menurut pendapat yang lebih 

kuat hal tersebut diperbolehkan.37 

8) Pembayaran/pelunasan utang gadai 

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, rahin belum 

juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh 

marhun untuk menjual barang gadaiannya dan kemudian 

digunakan untuk melunasi utangnya.38 

f. Hak dan kewajiban para pihak gadai syariah39 

1) Hak dan kewajiban murtahin 

                                                             
36 Ibid., h.53 
37 Ibid., h.54 
38 Ibid., h.62 
39 Ibid. 
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Hak pemegang gadai 

a) Hak pemegang gadai 

Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada 

saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibanya sebagai 

orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhun 

tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan 

sisanya dikembalikan kepada rahin. 

b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang 

telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. 

c) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak 

untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai 

(hak rentetie)  

Kewajiban pemegang gadai 

a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas 

hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas 

kelalaianya. 

b) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk 

kepentingan sendiri. 

c) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada 

rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.  

2) Hak dan kewajiban pemberi gadai 

Hak pemberi gadai 
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a) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, 

setelah pemberi gadai melunasi marhun bih. 

b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan 

hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian 

murtahin. 

c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan 

marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih dan 

biaya lainnya. 

d) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila 

murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun. 

Kewajiban pemberi gadai  

a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang 

telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang 

telah ditentukan murtahin 

b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun 

miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin. 

g. Prospek gadai syariah  

Prospek suatu perusahaan secara relatif dapat dilihat dari suatu 

analisa yang disebut SWOT atau dengan meneliti kekuatan (strenght), 
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kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat), 

sebagai berikut :40 

1) Kekuatan (strenght) dari system gadai syariah 

a) Dukungan umat islam yang merupakan mayoritas penduduk. 

b) Dukungan dari lembaga keuangan islam di Indonesia  

c) Pemberi pinjaman lunak al-qardhul Hasan dan pinjaman 

mudhorabah dengan system bagi hasil pada pegadaian syariah 

sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 

2) Kelemahan (weakness) 

a) Berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi 

bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil 

adalah jujur dapat menjadi boomerang bahwa pegadaian 

syariah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang 

beritikad tidak baik. 

b) Memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama 

dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan bagian laba 

nasabah yang kecil- kecil  

c) Karena membawa misi bagi hasil yang adil, maka pegadaian 

syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional 

yang andal. 

                                                             
40 Ibid., h.63-70 
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d) Karena pegadaian syariah belum dioperasikan di Indonesia, 

maka kemungkinan disana-sini masih diperlukan perangkat 

peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya.         

3) Peluang (opportuny) 

Bagaimana peluang dapat didirikannya pegadaian syariah dan 

kemungkinannya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia 

dapat dilihat dari berbagai pertimbangan yang membentuk 

peluang-peluang dibawah ini: 

a) Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama adalah 

merupakan hal yang nyata di dalam masyarakat Indonesia 

khususnya yang beraga islam, masih banyak yang menganggap 

bahwa menerima atau membayar bunga adalah termasuk 

menghidup suburkan riba. Karena riba dalam agama islam 

jelas-jelas di larang maka masih banyak masyarakat islam yng 

tidak mau memanfaatkan jasa pegadaian yang telah ada 

sekarang. 

b) Adanya peluang ekonomi dan berkembangnya pegadaian 

syariah. 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat 

pegadaian syariah adalah sesuai prinsip-prinsip syariat islam, 

maka perusahaan gadai dengan sistem ini akan mempunyai 

segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. 
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4) Ancaman (threat) 

Ancaman yang berbahaya ialah apabila keinginan akan adanya 

pegadaian syariah itu dianggap berkaitan dengan fanatisme agama. 

Akan ada pihak-pihak yang menghalangi berkembangnya 

pegadaian syariah ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila 

umat islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya.  

h. Keuntungan/manfaat gadai syariah  

Menurut akram khan, bahwa gadai syariah sebagai konsep utang 

piutang yang sesuai dengan syariah, karenanya bentuk yang lebih tepat 

adalah skim qardhul hasan, disebabkan kegunaanya untuk keperluaan 

yang sifatnya sosial. Pinjaman tersebut diberikan gadai syariah untuk 

tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan 

darurat lainnya, terutama diberikan untuk membantu meringankan 

beban ekonomi para orang yang berhak menerima zakat.  

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian syariah apabila dibandingkan 

dengan lembaga keuangan bank syariah atau lembaga keungan syariah 

lainnya adalah: 41 

1) Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pinjaman, 

yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang 

sederhana. 

                                                             
41 Ibid., h.71 
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2) Persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan 

masyarakat (nasabah) untuk memenuhinya. 

3) Pada pegadaian konvensional tidak mempermasalahkan untuk apa 

uang pinjaman digunakan, jadi sesuai kehendak nasabah, namun 

pada pegadaian syariah penggunaan dana oleh nasabah lebih baik 

diketahui oleh pihak murtahin. Hal ini untuk menentukan akad 

yang lebih tepat. 

i. Persamaan dan perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah42 

Tabel 1.2 

Persamaan gadai (hukum 

perdata) dengan rahn (hukum 

islam) 

Perbedaan gadai (hukum perdata) dengan rahn 

(hukum islam) 

1) Hak gadai berlaku atas 

pinjaman uang. 

2) Adanya agunan (barang 

jaminan) sebagai jaminan 

utang. 

3) Tidak boleh mengambil 

manfaat barang yang 

digadaikan  

4) Biaya barang yang 

digadaikan ditanggung 

pemberi gadai.  

5) Apabila batas waktu 

pinjaman uang telah habis, 

barang yang digadaikan 

boleh dijual atau dilelang. 

1) Rahn dilakukan secara suka rela tanpa 

mencari keuntungan, gadai dilakukan 

dengan prinsip tolong menolong tetapi 

juga mencari keuntungan dengan menarik 

bunga. 

2) Hak rahn berlaku pada seluruh harta 

(benda bergerak dan benda tidak 

bergerak)  

3) Rahn menurut hukum islam dilaksanakan 

tanpa melalui suatu lembaga, sedangkan 

gadai menurut hukum perdata 

dilaksanakan melalui suatu lembaga 

(perum pegadaian). 

     

 

 

                                                             
42 Ibid., h.77 
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5. Minat nasabah 

a. Pengertian minat nasabah  

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku 

seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan 

seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Sedangkan nasabah 

merupakan konsumen-konsumen sebagai penyedia dana dalam proses 

transaksi barang ataupun jasa.43 Dalam kamus Bahasa Indonesia, 

minat diartikan “sebagai niat atau kehendak”.  Menurut theory of 

Reasoned Action (Teori Tindakan beralasan) dari Fishbein dan Ajzen 

yaitu “perilaku manusia dipengaruhi oleh kehendak/niat/minat. Minat 

merupakan keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu 

sebelum perilaku tersebut dilaksanakan. Adanya niat/minat untuk 

melakukan sesuatu tindakan akan menentukan apakah kegiatan 

tersebut akhirnya akan dilakukan. 

b. Macam-macam minat 

Minat dapat digolongkan beberapa macam ini sangat bergantung 

pada sudut pandang dan cara penggolongan misalnya berdasarkan 

timbulnya minat, berdasarkan arahnya minat, dan berdasarkan cara 

mendapatkan atau mengungkapkan minat itu sendiri.  

                                                             
43 Umay aljanah, Pengertian Minat, 2018 

(http://arsippkuliah.blogspot.co.id/2017/07/pengertian-minat-dan-perilaku-nasabah.html) 

http://arsippkuliah.blogspot.co.id/2017/07/pengertian-minat-dan-perilaku-nasabah.html
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1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

primitif dan minat kurtural. Minat primitif adalah minat yang 

timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, 

misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak atau nyaman, 

dan kebebasan beraktivitas. Minat kurtural atau minat sosial adalah 

minat yang timbul karena proses belajar, minat ini tidak secara 

langsung berhubungan dengan diri kita. Sebagai contoh: keinginan 

untuk memiliki mobil, kekayaan, atau pakaian mewah. Dengan 

memiliki hal-hal tersebut secara tidak langsung akan menganggap 

kedudukan atau harga diri bagi orang yang agak istimewa pada 

orang-orang yang memiliki mobil, kaya, berpakaian mewah, dan 

lain-lain.  

2) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang 

langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Sebagai 

contoh: seseorang belajar karena senang pada ilmu pengetahuan 

atau karena memang senang membaca, bukan karena ingin 

mendapatkan pujian atau penghargaan. Minat ekstrintik adalah 

minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan 

tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan minat 

tersebut hilang, sebagai contoh: seseorang yang belajar dengan 
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tujuan agar menjadi juara kelas atau lulus ujian, setelah menjadi 

juara kelas atau lulus ujian minat belajarnya menjadi turun. 

3) Bedasarkan cara mengungkapkan minat, dapat dibedakan menjadi 

empat yaitu: expressed interst, maniferst interest, lested interest, 

inventoried interest. 

a) expressed interest: adalah minat yang diuangkapkan dengan 

cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau 

menuliskan kegiatan-kegiatan baik berupa tugas maupun bukan 

tugas yang disenangi dan paling tidak disenangi. 

b) Manifest interest: adalah minat yang diungkapkan dengan cara 

mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan 

mengetahui hobinya.  

c) Tested interest: adalah minat yang diungkapkan cara 

menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif yang diberikan, 

nilai-nilai yang tinggi pada suatu objek atau masalah biasanya 

menunjukan minat yang tinggi pula terhadap hal tersebut. 

d) Inventoried interest: adalah minat yang diungkapkan dengan 

menggunakan alat-alat yang sudah distrandarisasikan, dimana 

biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukan kepada 

subjek apakah ia senang atau tidak senang terhadap sejumlah 

aktivitas atau sesuatu objek yang ditanyakan.  
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Sedangkan menurut Moh. Surya mengenai jenis minat, menurutnya 

minat dapat dikelompokan menjadi 3 jenis yaitu: 

a) Minat volunter yaitu minat yang timbul dari dalam diri siswa tanpa 

ada pengaruh luar. 

b) Minat Involunter yaitu minat yang ada dalam diri siswa dengan 

pengaruh situasi yang diciptakan oleh pengajar. 

c) Minat nonvolunter yaitu minat yang ditimbulkan dari dalam diri 

siswa secara dipaksa atau dihapuskan. Berdasarkan beberapa 

pendapat para ahli tersebut diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa adanya minat pada seseorang dapat dilihat 

dari beberapa jenis yaitu adanya perasaan senang, pernyataan lebih 

menyukai dari pada yang lain, adanya rasa keterikan, adanya 

peningkatan perhatian, adanya pemusatan perhatian, adanya 

aktivitas serta keterlibatan serta aktif pada kegiatan tersebut yang 

merupakan akibat dari rasa senang dan perhatian. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat Timbulnya Minat 

Crown and Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya 

minat yaitu:  

1) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan untuk makan, 

dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja 

atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan 
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lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan melakukan 

penelitian dan lain-lain.  

2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat 

untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Misalnya minat 

terhadap pakaian timbul karena ingin mendapatkan perhatian orang 

lain. Minat untuk belajar menuntut ilmu pengetahuan yang timbul 

karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat. 

3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan 

emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas 

akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan 

mempengaruhi minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya 

sesuatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal 

tersebut.  

Sedangkan menurut Swastha dan Irawan mengemukakan “faktor-

faktor yang memepengaruhi minat membeli berhubungan dengan perasaan 

dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang 

atau jasa maka hal itu akan memeperkuat minat membeli”.  kotler 

menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu:  

a)  Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan 

seseorang dapat memeperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan 
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yang ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu 

senggangnya, dan lain-lain. 

b) Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial 

ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya 

dari pada yang mempunyai sosial ekonomi rendah. 

c) Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang 

menggunakan waktu senggangnya. 

d) Pebedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan 

minat pria, misalnya dalam pola belanja.  

e) Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang 

tua  akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda dan 

seseorang. Faktor- faktor yang berkaitan dalam meningkatkan minat 

nasabah yaitu: 

a. Kepuasan pelanggan  

b. Mutu pelayanan 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Skripsi Laxmi Sulistyoningrum 2016 yang berjudul “ Analisis strategi 

pemasaran BMT Harapan Umat Pati cabang Puri dalam meningkatkan 

minat anggota terhadap produk tabungan simpanan pelajar, dari hasil 

penelitian ini BMT Harapan Umat Pati cabang Puri, simpanan pelajar 

menggunakan akad mudharabah dimana anggota yang menabung akan 

mendapatkan bonus setiap bulannya, untuk mencapai tujuan tersebut BMT 
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menetapkan strategi pemasaran dengan menggunakan segmentasi pasar. 

Segmentasi pasar yang digunakan BMT merupakan suatu langkah awal 

mempelajari bagaimana BMT dapat bersaing dan menarik minat anggota 

serta konsumen yang akan dijadikan sebagai target pasar produk simpanan 

pelajar. Target pasar merupakan alternatif kedua bagi BMT untuk 

mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Target pasar yang dilakukan 

BMT terhadap produk Simpel adalah semua market dimasuki baik dari 

segi geografis maupun demografis, terutama bagi mitra yang memiliki 

putra-putri yang masih membutuhkan pendidikan. Selain segmentasi pasar 

dan target pasar BMT Harapan Umat Pati cabang Puri strategi yang 

digunakan yaitu dengan bauran pemasaran yang terdiri dari 4 p yaitu: 

strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. 

Strategi pemasaran yang dilakukan BMT ternyata masih kurang menarik 

minat anggota karena kurangnya promosi terhadap mitra anggota tersebut. 

Walaupun masih kurang diminati dengan melakukan pemasaran yang 

dilakukan marketing  dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk menarik 

minat anggota tersebut. 

2. Skripsi Nadhirotul Ulbab, yang berjudul “ Strategi pemasaran produk-

produk gadai syariah dalam meningkatkan minat jumlah nasabah. Hasil 

penelitian tersebut bahwa strategi yang dilakukan pegadaian syariah adalah 

dengan memperkenalkan produk-produk gadai syariah kepada nasabah 

guna memberikan pelayanan  sebaik-baiknya kepada nasabah. Hal ini 
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dilakukan agar menentukan segmentasi pasar yang dituju, dan memilih 

pasar sasaran produk gadai nasabah yang potensial, diantaranya nasabah 

yang memerlukan dana cepat yang bisa diacairkan untuk keperluan 

pendidikan, kesehatan, perumahan, dan konsumsi. Untuk mencapai sasaran 

yang sudah ditentukan, strategi pemasaran yang dilakukan oleh pegadaian 

meliputi 4 variabel dalam bauran pemasaran yaitu:  strategi produk, strategi 

harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Strategi pemasaran yang 

dilakukan pegadaian ternyata berhasil dapat meningkatkan minat nasabah 

dari tahun ke tahun. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam memberikan 

pelayanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa, jangan 

memberikan yang buruk  dan tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas 

yang bagus kepada orang lain. Hal ini tercantum pada Al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 267 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-

buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”  

 

Maksud dari surat diatas yaitu  Tuhan memerintahkan kita untuk menafkahkan 

harta dengan memilih yang bermutu (kualitas) baik, bukan dipilih dari harta 

yang berkualitas rendah, baik berupa uang, barang dagangan, binatang atau 

dari hasil bumi, seperti buah-buahan, hasil pertanian, peternakan, dan yang 

lainnya. Allah kembali memberikan tekanan tentang harta yang akan 

dinafkahkan, janganlah kamu memilih harta yang buruk-buruk, sebaliknya, 

pilihlah harta yang baik, yang membuat penerimanya senang. Bagaimana kamu 

berbuat yang demikian itu, bersedekah dengan harta yang buruk-buruk, yang 

kamu sendiri tidak menyukai harta yang kamu nafkahkan itu, karena harta itu 

berkualitas rendah. Bahkan kamu tak akan mau menerima, jika (seandainya) 

disedekahi harta semacam itu, kecuali jika kamu menerimanya dengan 

memejamkan mata. Tidak seorang pun yang mau menerima harta yang buruk 

sebagai hadiah, dan orang yang bersedia menerima barang berkualitas rendah 

dengan memejamkan mata, biasanya hanya karena terpaksa akibat terdesak 

kebutuhan.tetapi perlu ditegaskan pula, sebagaimana halnya orang dilarang 

menyedekahkan hartanya dengan memilih berkualitas rendah, pengurus 

sedekah atau penerima sedekah dilarang memaksa orang yang memberi 

sedekah harus mengeluarkan yang baik-baik saja. Allah sendiri tidak 

memerlukan harta yang kamu nafkahkan itu, Allah memerintahkan kamu untuk 

mengeluarkan infak, manfaatnya juga untuk kamu sendiri. Karena itu 

janganlah kamu bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan harta-

hartamu yang buruk.44      

Dengan ini perusahaan berlomba-lomba mempromosikan produk-

produk perusahaan  untuk menarik hati pelanggan. Kepuasan pelanggan tercapai 

ketika kualitas memenuhi dan melebihi harapan yang diinginkan pelanggan. 

Sebaliknya jika kualitas pelayanan kita buruk maka kepuasaan pelanggan tidak 

memenuhi dan melebihi harapan yang diinginkan pelanggan. Setiap perusahaan 

                                                             
44Teungku Muhammad hasbi ash-shiddieqy, op. cit., h.470.  
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pasti menyusun strategi pemasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan jenis penelitian survei untuk mengetahui bagaimana strategi 

pemasaran pegadaian syariah dalam meningkatkan minat nasabah. Menurut 

strauss dan corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara 

lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat 

digunakan untuk peneliti tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.45   

B. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian syariah unit pelayanan 

syariah pekalipan. Alasan mengapa penulis memilih tempat penelitian ini 

karena jarak tempat penelitian strategis dapat diakses data yang mudah di cari 

tahu dan mudah dilalui angkot GS.  Penelitian ini membutuhkan waktu selama 

1 bulan. Adapun penelitian dilaksanakan dari tanggal 4 mei 2018- 5 juni 2018. 

 

                                                             
45 Wiratna sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: PUSTAKA 

BARU PRESS, 2015), cet.1, h.21 
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C. Data dan Sumber data  

Jenis-jenis data dan sumbernya dapat dibagi berdasarkan cara  

memperolehnya antara lain: 

1) Data primer 

Sumber data yang diperoleh dari responden melalui data hasil wawancara 

peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini 

harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. 

2) Data sekunder  

Sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung melalui media 

perantara dan umumnya berupa bukti, dan catatan. Data yang diperoleh 

dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. 

D. Tekhnik pengumpulan data   

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:46 

1. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau 

responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. 

Dalam mengumpulkan data digunakan alat bantu yang merupakan 

                                                             
46 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

CV.PUSTAKA SETIA, 2012), h.131-141 
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instrument lain dari penelitian kualitatif. Jika teknik pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara dan observasi, paling tidak, alat 

bantu yang paling sederhana adalah sebagai berikut. 

a. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang 

dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman 

wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan 

berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah diteliti. 

b. Alat perekam 

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara 

agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan 

data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari 

subjek. 

Wawancara atau interview terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaan-

pertanyaan telah disiapkan, seperti menggunakan pedoman 

wawancara. Ini berarti peneliti telah mengetahui data dan 

menentukan fokus perumusan masalahnya. 

2) Wawancara semistruktur, yaitu wawancara yang sudah cukup 

mendalam karena ada penggabungan antara wawancara yang 

berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan 
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pertanyaan yang lebih luas dan mendalam dengan mengabaikan 

pedoman yang sudah ada. 

3) Wawancara tidak struktur, yaitu wawancara yang lebih bebas, 

lebih mendalam, dan menjadikan pedoman wawancara sebagai 

pedoman umum dan garis-garis besarnya saja. 

2. Observasi 

Menurut Nawawi & Martini, observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Tujuan 

observasi menurut Patton adalah mendeskripsikan setting yang 

dipelajari, aktifitas-aktifitas yang berlangsung, orang-orang yang 

terlibat dalam aktifitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif 

mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. 

3. Metode library research (studi perpustakaan/studi dokumentasi) 

Metode atau teknik documenter adalah teknik pengumpulan data 

dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode 

documenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal 

dari sumber non manusia. Sumber-sumber informasi non manusia ini 

sering diabaikan dalam penelitian kualitatif, padahal sumber ini 

kebanyakan sudah tersedia dan siap pakai. Dokumen berguna karena 

dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok 

penelitian. Salah satu bahan documenter adalah foto. 
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E. Pengolahan data  

Analisis data dimulai dengan pengolahan data mentah. Mengolah data 

berarti membuat data ringkasan berdasarkan data mentah hasil pengumpulan 

data. Pengolahan data berarti pemberian skor, pengelompokkan, perhitungan 

dan sebagainya mengenai data yang kita miliki, yang kita peroleh melalui 

tahap pengumpulan data. Jawaban dari responden diberi skor.  

F. Pemeriksaan keabsahan data  

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi empat 

teknik yaitu sebagai berikut.47 

1. Kredibilitas (credibility) 

Kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang 

dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua 

pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. 

2. Transferabilitas (transferability) 

Kriteria ini digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian 

yang dilakukan dalam konteks (setting) tertentu dapat ditransfer ke subjek 

lain yang memiliki tipologi yang sama.  

3. Dependabilitas (dependability) 

Kriteria ini dapat digunakan untuk menilai apakah proses penelitian 

kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah penelitian sudah 

cukup hati-hati, apakah dia membuat kesalahan dalam 

                                                             
47Ibid., hlm. 82 
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mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan 

penginterpretasiannya. Teknik terbaik yang digunakan adalah 

dependability audit dengan meminta dependen dan independen auditor 

untuk me-riview aktivitas peneliti. 

4. Konfirmabilitas (confirmability) 

Kriteria untuk menilai mutu tidaknya hasil penelitian. Jika 

dependabilitas digunakan untuk menilai kualitas dari proses yang 

ditempuh oleh peneliti, konfirmabilitas digunakan untuk menilai kualitas 

hasil penelitian, dengan tekanan pertanyaan apakah data dan informasi 

serta interprestasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada dalam audit 

trail. 

Dalam metodologi penelitian kualitatif, ada empat kriterian yang 

berhubungan dengan keabsahan data yaitu sebagai berikut.48 

1. Keabsahan konstruk (construct validity) 

Keabsahan  konstruk (konsep) berkaitan dengan suatu kepastian 

bahwa yang berukur benar-benar merupakan variable yang ingin 

diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan 

data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Menurut Patton, ada empat macam 

                                                             
48Ibid.,hlm. 143 
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triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, 

yaitu sebagai beerikut. 

a) Triangulasi data 

Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih 

dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang 

berbeda. 

b) Triangulasi pengamatan 

Adanya pengamatan di luar peneliti yang turut memeriksa hasil 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing 

bertindak sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan 

masukan terhadap hasil pengumpulan data. 

c) Triangulasi teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan 

bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada 

penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk 

dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut. 

d) Triangulasi metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, sepeti 

metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan 

metode observasi pada saat wawancara dilakukan. 
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2. Keabsahan internal (internal validity) 

Merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan 

hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 

Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi 

yang tepat. 

3. Keabsahan eksternal (eksternal validity) 

Merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam 

penelitian kualitatif tidak ada kesimpulan yang pasti, dapat dikatakan 

bahwa penelitian kualitatif memiliki keabsahan eksternal terhadap 

kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama. 

4. Keajegan (reabilitas) 

Merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian 

berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila penelitian yang 

sama dilakukan kembali. Hal ini menunjukan bahwa konsep keajegan 

penelitian kualitatif menekankan pada desain penelitian dan metode 

serta teknik pengumpulan data dan analisis data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Sejarah singkat pegadaian syariah unit pekalipan 

Dikeluarkannya UU No 7 thun 1992 dan penyempurnaannya 

menjadi UU No 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang 

didalamnya mengatur tentang perbankan syariah memberi peluang 

berdirinnya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. 

Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat islam dengan 

mendirikan perbankan islami seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), 

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Asuransi Takaful serta Reksadana 

Syariah.49  

Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat 

Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian. Perjanjian kerjasama antara 

Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia tentang Gadai Syariah 

disepakati pada tanggal 20 Desember 2002, dengan nomor 

446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Pegadaian syariah lahir 

pada tahun 2003 di Jakarta. Pertimbangannya karena maraknya bisnis 

ekonomi syariah di Indonesia sehingga penting sangat perlu untuk bisa 

mendirikan pegadaian syariah, untuk bisa menampung atau mengcover 

                                                             
49Andrian sutedi, op.cit., h.85   
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masyarakat-masyarakat yang mempunyai fanatisme atupun melintasi 

hukum-hukum syariat islam.50 

Pegadaian syariah pekalipan lahir sekitar tahun 2000, bertempat di 

jalan pekalipan nomer 127 cirebon, perkembangan nasabah dari awal 

berdiri sampai sekarang rata-rata meningkat 10%-20% pertahun. Nasabah 

awal pegadaian syariah unit pekalipan hanya terdapat 200 nasabah, 

dengan berjalannya waktu pegadaian syariah unit pekalipan melakukan 

strategi pemasaran untuk memuaskan pelanggannya. Jumlah Nasabah 

sekarang sekitar 1200 yang bergabung dengan pegadaian syariah unit 

pekalipan.51 

Pegadaian syariah cabang cipto memiliki 4 UPS (unit pelayanan 

syariah) yang berada dibawah pimpinan cabang tersebut yaitu UPS 

Perjuangan, UPS Pekalipan, UPS Cirebon Bisnis Center (Tuparev), dan 

UPS Tukmudal. 

2. Visi, Misi dan Budaya kerja  

Adapun visi pegadaian adalah sebagai berikut pada tahun 2013 

pegadaian menjadi “ champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil 

berbasis gadai syariah dan fiducia bagi masyarakat menengah kebawah. 

Adapun misi pegadaian adalah membantu program pemerintah 

                                                             
50 Wawancara dengan ibu lilies kepala cabang pegadaian syariah cipto pada hari selasa 5 juni 

2018 pukul 11.01  
51 Wawancara dengan bapak sukarna kepala unit pegadaian syariah pekalipan pada hari rabu 

30 mei 2018 pukul 15.13 
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meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah 

kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui 

penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum 

gadai dan fidusia. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan 

dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten, 

melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya. 

Adapun budaya kerja perusahaan yaitu: INTAN 

Inovatif  

Nilai moral tinggi  

Terampil 

Adi layanan 

Nuansa citra 

10 perilaku utama insan pegadaian yaitu: 

a. Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif 

b. Berorientasi pada solusi bisnis 

c. Taat beribadah 

d. Jujur dan berfikir positif 

e. Kompeten dibidang tugasnya 

f. Selalu mengembangkan diri 

g. Peka dan cepat tanggap 

h. Empatik, santun, dan ramah 

i.   Bangga sebagai insan pegadaian 
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j. Bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan 

3. Struktur organisasi 

Gambar 2.2  

STRUKTUR ORGANISASI 

PEGADAIAN SYARIAH UNIT PEKALIPAN 

 

 

 

 

 

  

a. Pimpinan cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

1) Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah 

ditetapkan. 

2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan operasional rahn, usaha, pembagian-pembagian 

tugas, menatausahakan barang jaminan bermasalah (taksiran 

tinggi, rusak dan palsu), mengawasi barang jaminan, pengelolaan 

modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen, serta 

penguasaan sarana dan prasarana. 

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan. 

4) Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan. 

PIMPINAN CABANG  

MANAJER OPERASIONAL 

PENGELOLA UPS 

FUNGSIONAL 1 FUNGSIONAL 2 
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5) Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang 

pegadaian syariah dan ups. 

b. Manajer Operasional 

Manajer operasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

1) Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi 

kegiatan operasional usaha non rahn. 

2) Mengawasi kredit macet serta asuransi kredit. 

3) Menangani jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak dan palsu) 

4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan. 

5) Membina bawahan dalam rangka pembinaan pegawai. 

c. Fungsional 1 dan 2 

Fungsional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk 

mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya 

dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan 

uang pinjaman. 

2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan 

dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan 

harga dasar barang jaminan yang akan dilelang. 

3) Merencanakan dan menginginkan barang jaminan yang akan 

disimpan guna keamanan. 
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4) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan 

administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

mendukung melancarkan pelaksanaan operasional kantor cabang. 

5) Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung 

administrasi dan pembayaran. 

d. Pengelola Ups   

Adapun tugas-tugas pengelola ups sebagai berikut: 

1) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan 

operasional UPS. 

2) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah 

barang jatuh tempo. 

3)  Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap 

barang jaminan yang masuk.  

4) Mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi administrasi 

kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan 

kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS. 

5) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan 

disimpan agar terjamin keamanannya. 

6) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk 

mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta 

menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan. 
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4. Produk-produk yang terdapat di pegadaian syariah unit pekalipan 

a. Pegadaian Logam Mulia adalah pilihan layanan investasi emas 

batangan secara cash (langsung) dan angsuran dengan harga yang pasti 

serta tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas. 

Terdapat empat keunggulan emas yaitu: liquid (dapat dijual 

dimanapun/kapanpun), bebas pajak, melindungi asset kekayaan / tahan 

inflasi dan nilai yang terus berkembang.  

Persyaratan untuk menjadi anggota hanya melampirkan FC kartu 

identitas (KTP, SIM, atau KK) dan pembayaran uang muka min 20% 

(angsuran). 

b. pegadaian Arrum BPKB adalah pembiayaan dengan prinsip syariah 

untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

sesuai Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008.  

Persyaratan untuk pegadaian Arrum BPKB adalah: 

1) memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 

tahun atau lebih usahannya. 

2) FC KTP dan KK 

3) Menyerahkan dokumen yang diperlukan seperti Surat keterangan 

usaha, BPKB asli, dan FC STNK dan faktur pembelian. 

c. Pegadaian Arrum Haji adalah produk dari pegadaian yang 

memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan 

emas sesuai fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014. 
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Persyaratan pegadaian Arrum haji sebagai berikut: 

1) FC KTP dan FC KK  

2) Biaya administrasi Rp 270.000 

3) Menyerahkan jaminan emas senilai Rp. 7.000.000 

4) Pembukaan rekening haji Rp. 500.000 

5) Biaya imbal jasa kafalah sekitar Rp 70.000- Rp.412.500 

6) Buku tabungan haji 

d. Pegadaian Arrum Emas adalah pembiayaan gadai sistem angsuran 

berprinsip syariah dengan jaminan emas sesuai fatwa DSN MUI No 

26/DSN-MUI/III/2008. 

Keunggulannya yaitu pinjaman berjangka waktu 12,18,24 dan 36 

bulan, pinjaman mulai Rp 1 jt- Rp 200 jt, perlindungan atas resiko 

kehilangan dan kerusakan barang. 

Persyaratan pegadaian Arrum Emas hanya FC KTP/SIM/PASPORT 

dan menyerahkan jaminan berupa emas/berlian. 

e. Amanah adalah produk yang menawarkan nasabah (karyawan 

tetap/pengusaha mikro) untuk memiliki kendaraan pribadi secara 

syariah, kendaraan impian dapat diangsur dengan prinsip syariah dan 

melalui proses pembiayaan yang mudah.  

Keunggulannya yaitu proses transaksi berprinsip yang adil dan 

menentramkam sesuai fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014, pelayanan 
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dilebih dari 4000 outlet pegadaian di seluruh Indonesia, uang muka 

terjangkau, dan biaya (mu’nah) yang berkompetitif terhadap taksiran. 

Persyaratan untuk karyawan tetap adalah masa kerja miniml 2 tahun, 

usia 21 tahun s/d masa kerja 1 tahun sebelum pensiun, usia jatuh 

tempo maksimal 70 tahun. 

Persyaratan untuk pengusaha mikro yaitu memiliki usaha produktif 

yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun, usia minimal 21 tahun, usia 

saat jatuh tempo maksimal 70 tahun. 

f. Rahn (gadai syariah) adalah solusi untuk pinjaman uang cepat cair. 

Produk ini memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. 

Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp 50.000- Rp 200.000.000 dengan 

jangka waktu pinjaman maksimal 40 hari. Buat yang ingin meminjam 

uang dengan produk ini hanya perlu membawa barang bukti (agunan) 

berupa perhiasan emas, bpkb, dan barang berharga lainnya. 

Persyaratan yang perlu dibawa hanya melampirkan FC ktp dan 

menyerahkan barang jaminan.    

g. Multi pembayaran online (MPO) 

Produk jasa yang menawarkan pembayaran-pembayaran online seperti 

pembayaran tagihan listrik, tagihan PDAM, pulsa, pembayaran BPJS 

ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, dan Tiket Kereta api. Fasilitas 

ini tersedia di outlet pegadaian syariah seluruh Indonesia.   
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h. Rahn Tasjili Tanah adalah produk gadai yang menawarkan nasabah  

untuk peminjaman dengan jaminan barang bukti berupa sertifikat 

tanah atau sertifikat rumah. Produk ini baru diterbitkan dan berlaku 

hanya di pegadaian syariah cabang cipto belum diterbitkan  ke unit-

unit pegadaian syariah.    

B. Pembahasan 

1. Strategi Pemasaran yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Unit 

Pelayanan Syariah (ups) Pekalipan dalam Meningkatkan Minat Nasabah  

Strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan sebuah 

produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan 

taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Menurut 

Herry sutanto dan khaerul umam menguraikan beberapa karakteristik dari 

syariah marketing yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar yaitu: 

a. Teitis (rabbaniyah) 

salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam 

pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang 

religious (diniyyah) 

b. Etis (ahlaqiyah) 

keistimewaan lain dari syariah marketing, selain karena teistis  juga 

Karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak (moral, etika) dalam 

seluruh aspek kehidupan. 
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c. Realistis (al-waqiyyah) 

syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti- 

modernitas dan kaku. Syariah marketing adalah konsep pemasaran 

yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluesan syariah islamiyah 

yang melandasinya. 

d. Humanistis (insaniyyah) 

keistimewaan syariah yang lain adalah sifatnya yang humanistis 

universal. yaitu bahwa syariah diciptakan untuk manusia yang 

derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, 

serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan 

syariah. 

 Bauran pemasaran menurut Fandy Tjipto, bauran pemasaran 

dapat dirangkum sebagai berikut: 

a. Product (produk)  

Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

b. Price (harga) 

Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan 

taktis, seperti tingkat harga, struktur diskon, cara pembayaran, dan 

tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. 
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c. Promotion (promosi) 

Bauran promosi tradisional meliputi berbagai metode untuk 

mengomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan potensial dan 

aktual.    

d. Place (tempat) 

Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa 

bagi para pelanggan potensial. 

e. People (orang) 

Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam 

bauran pemasaran. 

f. Physical evidence 

Karakteristik intangible (tidak berwujud) pada jasa menyebabkan 

pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum 

mengonsumsinya. Salah satu unsur penting dalam bauran 

pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat resiko tersebut 

dengan jalan  menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa. 

g. Process 

Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi 

konsumen high-contract service (layanan kontrak tinggi), yang 

sering kali juga berperan sebagai co-producer  jasa bersangkutan. 

h. Customer service  
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di Pegadaian 

Syariah (ups) unit Pekalipan pada hari selasa tanggal 5 juni 2018 pada 

pukul 11.01 WIB dengan pemimpin Pegadaian Syariah Cabang Cirebon 

Ibu Lilies mengenai strategi pemasaran yang diterapkan di Pegadaian 

syariah unit Pekalipan, Beliau menjelaskan bahwa: 

“Strategi yang diterapkan pegadaian syariah ada dua yaitu secara 

internal dan eksternal. Secara internal dengan cara meningkatkan 

pelayanan (service excellent) terhadap nasabah, itulah yang menjadi 

basic atau dasar dalam kecekatan atau kecepatan  dalam pelayanan 

nasabah, yang kedua dengan cara eksternal, dengan cara melakukan 

marketing secara kontinue dengan cara literasi, sosialisasi 

kekomunitas-komunitas, sosialisasi ke kampus-kampus, sosialisasi 

kesekolah-sekolah dengan tujuan untuk lebih mengenal problem-

problem tentang pegadaian dari mulai usia remaja”. 

 

Bapak Sukarna selaku pimpinan Pegadaian Syariah unit Pekalipan 

yang diwawancarai pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 pukul 15.13 WIB 

menjelaskan bahwa: 

“Strategi pemasaran yang diterapkan disini yaitu berupa marketing 

mix (promosi, brosur, spanduk, infoting ke pengajian, arisan dan 

sekolah-sekolah), interasi, dan transpasi (kewarung-warung)”.    

 

Ibu Gilang Septa selaku karyawan Pegadaian Syariah unit Pekalipan 

yang diwawancarai pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 pukul 15.20 WIB 

menjelaskan bahwa: 

“Strategi pemasarannya yaitu berupa literasi, sosialisasi, organisasi-

organisasi, substansi-substansi, perkumpulan-perkumpulan, 

konseling di meja layanan, dan sebar brosur”. 
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Peneliti melakukan triangulasi kepada tiga orang nasabah mengenai 

strategi pemasaran, demikian  penjelasan tiga orang nasabah mengenai 

strategi pemasaran tersebut. 

Ibu Diklin selaku nasabah Pegadaian Syariah unit pekalipan dalam 

wawancara pada hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 11.06 WIB, 

menjelaskan bahwa: 

“strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian kalau secara global 

kurang tahu tentang strategi itu, selama menjadi nasabah saya hanya 

ditawarkan untuk menitip barang seperti emas, bpkb kendaraan 

motor, cicilan motor. Penawaran yang dilakukan pegadaian kesaya 

secara dua arah/penawaran secara langsung. Dan biasanya jika ada 

promo pihak pegadaian memberitahu saya secara langsung”. 

 

Menurut Ibu Khusnul Khotimah selaku nasabah pegadaian syariah 

unit pekalipan dalam wawancara hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 

11.17 WIB menjelaskan bahwa: 

“strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian tidak tahu, karena 

saya kesini hanya ingin menggadaikan barang emas saya”. 

 

Menurut Ibu Rini selaku nasabah pegadaian syariah unit pekalipan 

dalam wawancara hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 12,20 WIB 

menjelaskan bahwa: 

“strategi pemasaran di pegadaian syariah unit pekalipan tidak tahu 

karena baru pertama kali menjadi nasabah disini, Karena biasanya 

saya gadaikan barang emas saya di pegadaian syariah cipto, 

kebetulan di cipto penuh saya tidak jadi karena ada perlu yang lain. 

Saya berpikir gadaikan barang emas saya disini karena sekalian 

lewat”.  
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Strategi pemasaran yang diterapkan di Pegadaian Syariah unit 

pekalipan menggunakan promosi berupa menyebarkan brosur, 

menempelkan harga (taksiran) di mading tujuannya agar nasabah yang 

ingin bergabung di pegadaian syariah tersebut mengetahui terlebih dahulu 

harga (taksiran) barang jaminan yang ingin digadaikan sebelum 

mengambil keputusan untuk bergabung menjadi nasabah, mengadakan 

promosi berupa diskon, tujuannya untuk menarik minat pelanggan agar 

menjadi nasabah, diskon tersebut terbatas, biasanya diskon tersebut 

berlaku paling lama 1 bulan promosi. Didalam memasarkan produk-

produknya pegadaian syariah mempunyai tim khusus yaitu marketing. 

Strategi pemasaran yang diterapkan sebenarnya sudah sangat luas, strategi 

tersebut bukan hanya menyebarkan brosur saja, melainkan promosi juga 

menggunakan alat media sosial berupa internet, dan infocus. Beberapa 

keterangan dari nasabah tersebut tidak mengetahui apa itu strategi dan 

penerapan strateginya melainkan yang diketahui jika membutuhkan dana 

datang langsung ke tempat tersebut nasabah gadaikan jaminan berupa 

perhiasan emas dengan kesepakatan menggunakan akad ijarah dan rahn 

jika kedua belah pihak menyetujui kesepakatan tersebut dana pinjaman 

yang dibutuhkan langsung cair tidak memerlukan waktu yang lama dan 

persyaratan yang tidak ribet. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa 

pegadaian syariah unit pekalipan telah menerapkan marketing syariah dan 

menggunakan marketing mix (bauran pemasaran) berupa 4p, dan syariah 
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marketing. Karena kejujuran adalah implementasi dari marketing syariah 

yang sangat penting dalam perusahaan terhadap nasabah. Sebagaimana 

menurut Herry sutanto dan khaerul umam menguraikan beberapa 

karakteristik dari syariah marketing yaitu sebagai berikut: 

Teitis (rabbaniyah) yaitu salah satu ciri khas syariah marketing 

yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama 

ini adalah sifatnya yang religious (diniyyah).  

Realistis (al-waqiyyah) yaitu syariah marketing bukanlah konsep 

yang eksklusif, fanatis, anti- modernitas dan kaku. Syariah marketing 

adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan 

keluesan syariah islamiyah yang melandasinya. 

Didalam perusahaan juga perlu adanya bauran pemasaran agar 

tujuan yang telah direncanakan berjalan sesuai harapan perusahaan 

sebagaimana menurut Fandy Tjipto, bauran pemasaran yang diterapkan di 

pegadaian syariah sebagai berikut: 

a). Product merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan 

untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. 

b). Price merupakan Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan 

strategis dan taktis, seperti tingkat harga, struktur diskon, cara 

pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok 

pelanggan. 
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c). Promotion merupakan Bauran promosi tradisional meliputi berbagai 

metode untuk mengomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan 

potensial dan aktual. 

d). Place (tempat) merupakan Keputusan distribusi menyangkut 

kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. 

Peneliti juga menanyakan strategi pemasaran yang diterapkan 

pegadaian syariah dapat meningkatkan nasabah atau tidak, berikut 

penjelasan Ibu Lilies selaku pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon 

pada hari selasa tanggal 5 juni 2018 pada pukul 11.01 WIB mengenai 

penerapan strategi pemasaran dapat meningkatkan atau tidak, beliau 

menjelaskan bahwa: 

“strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian syariah 

Alhamdulillah selama yang kita lakukan dipegadaian syariah di 

Cirebon dapat meningkatkan minat nasabah pertumbuhannya 

diatas rata-rata sekitar 25% pertumbuhan pertahun. Jumlah 

nasabah sekarang kurang lebih 2000 nasabah. Kalau di Indonesia 

mungkin tidak terhitung jumlahnya karena minat jumlah nasabah 

yang terlalu banyak.”  

 

Bapak Sukarna selaku pimpinan Pegadaian Syariah unit Pekalipan 

yang diwawancarai pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 pukul 15.13 WIB 

menjelaskan bahwa: 

“strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian syariah unit 

pekalipan ya dapat meningkatkan nasabah, pertahunya 

pertumbuhan nasabah naik antara 10%-20% pertahunya. Jumlah 

nasabah awal berdiri disini hanya 200 nasabah dan sekarang 

Alhamdulillah tahun 2018 nasabah meningkat menjadi 1200 

nasabah di pegadaian syariah unit pekalipan”. 
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Ibu Gilang Septa selaku karyawan pegadaian syariah unit 

Pekalipan yang diwawancarai pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 pukul 

15.20 WIB menjelaskan bahwa:  

“strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian syariah unit 

pekalipan ya dapat meningkatkan nasabah, karena strategi yang 

kita lakukan itu melalui menawarkan produk secara langsung 

kepada nasabah.”  

   

Sedangkan dalam wawancara dengan Ibu Diklin selaku nasabah 

pegadaian syariah unit pekalipan dalam wawancara pada hari selasa 

tanggal 5 juni 2018 pukul 11.06 WIB menjelaskan bahwa:  

“Strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian syariah unit 

pekalipan tidak tahu apakah dapat meningkatkan atau tidak, setahu 

saya pelayanan disini bagus mungkin dapat meningkatkan 

nasabah”. 

 

Ibu Khusnul Khotimah selaku nasabah pegadaian syariah unit 

pekalipan dalam wawancara pada hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 

11.17 WIB menjelaskan bahwa:  

“saya tidak mengetahui strategi yang diterapkan dapat 

meningkatkan atau tidak.” 

 

Menurut Ibu Rini selaku nasabah pegadaian syariah unit pekalipan 

dalam wawancara hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 12,20 WIB 

menjelaskan bahwa: 

“saya tidak mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan apakah 

dapat meningkatkan nasabah atau tidak, kalau dilihat dari ramenya 

itu, nasabah pegadaian syariah di cipto sangat banyak tiap hari 

kadang rame apalagi kalau hari sabtu sangat rame, kemungkinan 

banyak nasabahnya. Kalau disini saya tidak tahu soalnya sepi dan 

baru pertama kali menjadi nasabah disini. ” 
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Strategi yang diterapkan di pegadaian syariah unit pekalipan 

terbukti dapat meningkat nasabah, pertumbuhan nasabahnya naik sekitar 

10%-25% pertahunya. Strategi yang dilakukan pegadaian syariah unit 

pekalipan pimpinan secara langsung menawarkan produk-produknya 

kepada calon nasabah dengan cara membagikan brosur dan menjelaskan 

produk-produknya sambil duduk bersantai di warung. Hal ini pemimpin 

mengutamakan kualitas produk agar faktor utama penunjang kesuksesan 

perusahaan.  

Adapun dalam teori faktor-faktor yang berkaitan dalam 

meningkatkan minat nasabah yaitu: 

a. Kepuasan pelanggan  

b. Mutu pelayanan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada 

pimpinan pegadaian syariah cabang Cirebon, pimpinan pegadaian syariah 

unit pekalipan, karyawan dan tiga orang nasabah mengenai strategi 

pemasaran yang diterapkan di pegadaian syariah unit pekalipan tersebut 

menunjukkan bahwa strategi pemasaran tersebut sesuai syariah marketing 

dan strategi tersebut menerapkan bauran pemasaran berupa 4p yaitu 

produk, harga, promosi dan tempat, dengan mengimplementasikan 

beberapa karakteristik marketing syariah yaitu kejujuran dan kebenaran 

mengenai harga (taksiran) yang sedang di promosikan oleh pegadaian 

syariah dan promosi dengan menggunakan penyebaran brosur, hal tersebut 
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termasuk dalam karakteristik marketing syariah teistis (rabbaniyah), etis 

(akhlaqiyah) yang mengutamakan akhlak yang baik dalam melakukan 

seluruh kegiatan perusahaan. Strategi pemasaran yang diterapkan di 

pegadaian syariah unit pekalipan pimpinan secara langsung menawarkan 

produk-produknya kepada calon nasabah. Akad yang digunakan oleh 

pegadaian adalah akad rahn dan ijarah. Meskipun nasabah kurang 

memahami strategi yang diterapkan di pegadaian syariah unit pekalipan 

tersebut pihak pegadaian syariah berhasil dapat menarik hati nasabah 

untuk bergabung menjadi nasabah. Strategi pemasaran tersebut  terbukti 

dapat meningkatkan minat nasabah.     

2.  faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah 

Minat merupakan sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai 

perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan 

seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Sedangkan nasabah merupakan 

konsumen-konsumen sebagai penyedia dana dalam proses transaksi 

barang ataupun jasa. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat Timbulnya Minat 

Crown and Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya 

minat yaitu:  

4) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan untuk makan, 

dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja 

atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan 



79 
 

 
 

lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan melakuakn 

penelitian dan lain-lain.  

5) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat 

untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Misalnya minat 

terhadap pakaian timbul karena ingin mendapatkan perhatian orang 

lain. Minat untuk belajar menuntut ilmu pengetahuan yang timbul 

karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat. 

6) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan 

emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas 

akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan 

mempengaruhi minat terhasadap aktivitas tersebut, sebaliknya 

sesuatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal 

tersebut.  

Sedangkan menurut Swastha dan Irawan mengemukakan “faktor-

faktor yang memepengaruhi minat membeli berhubungan dengan 

perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam 

membeli barang atau jasa maka hal itu akan memeperkuat minat 

membeli”.  kotler menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat, yaitu:  

a)  Perbedaan pekerjaan, artinya degan adanya perbedaan pekerjaan 

seseorang dapat memeperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan 
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yang ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan 

waktu seggangnya, dan lain-lain. 

b) Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai 

sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang 

diinginkannya daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah. 

c) Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang 

menggunakan waktu senggangnya. 

d) Pebedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan 

minat pria, mislanya dalam pola belanja.  

e) Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang 

tua  akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda 

dan seseorang. 

Faktor- faktor yang berkaitan dalam meningkatkan minat nasabah 

yaitu: 

a. Kepuasan pelanggan  

b. Mutu pelayanan 

Kepuasan pelanggan adalah penilaian pelanggan terhadap produk 

atau pelayanan yang telah memberikan tingkat kenikmatan seperti yang 

diharapkan.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di pegadaian 

syariah unit pekalipan pada hari selasa tanggal 5 juni 2018 pada pukul 
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11.01 WIB dengan pemimpin Pegadaian Syariah Cabang Cirebon Ibu 

Lilies mengenai kepuasan nasabah di pegadaian syariah, beliau 

menjelaskan bahwa: 

“Alhamdulillah berdasarkan penyampaian dari nasabah mengenai 

minat nasabah di pegadaian syariah, mereka merasa puas atas 

pelayanan yang diterapkan disini, karena disini kami menerapkan 

tiga S yaitu salam, senyum, dan sapa, dan disini juga kami lakukan 

penerapan untuk meningkatkan pelayanan (service excellent)”. 

 

Bapak Sukarna  selaku pemimpin unit pegadaian syariah pekalipan 

pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 pukul 15.13 WIB menambahkan 

penjelasan sebagai berikut: 

“Alhamdulillah nasabah di pegadaian syariah pekalipan selalu 

merasa puas atas produk-produk yang kami tawarkan, mereka 

merasa nyaman atas pelayanan yang kami berikan. Karena bagi 

kami pelayanan yang bagus dan ramah adalah yang terpenting 

dalam meningkatkan minat nasabah”. 

 

Ibu Gilang Septa selaku karyawan pegadaian syariah unit pekalipan 

pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 di pegadaian syariah unit pekalipan pada 

pukul 15.20 WIB, menjelaskan bahwa: 

“Menurut saya nasabah disini merasa puas, karena alhamdulillah kalau 

dilihat dari jumlah nasabahnya itu mengalami peningkatan tiap 

tahunya”. 

 

Sedangkan dalam wawancara dengan Ibu Diklin selaku nasabah 

pegadaian syariah unit pekalipan dalam wawancara pada hari selasa tanggal 5 

juni 2018 pukul 11.06 WIB menjelaskan bahwa: 

“saya secara pribadi alhamdulillah merasa puas atas pelayanan disini, 

kecepatan penanganan dalam bertransaksi itu sangat cepat, bahkan 

saya sering ditawarkan secara langsung atau lewat sms oleh pihak 
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pegadaian syariah jika terdapat promosi produk baru, karena saya 

sudah berlangganan disini”.  

 

Ibu Khusnul Khotimah selaku nasabah pegadaian syariah unit 

pekalipan dalam wawancara pada hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 11.17 

WIB menjelaskan bahwa: 

“saya merasa puas di pegadaian syariah unit pekalipan karena 

pelayanan yang ramah dan kecepatan menanggapi nasabah 

bertransaksi itu cepat, pokoknya tidak mengecewakan saya”.  

 

Menurut Ibu Rini selaku nasabah pegadaian syariah unit pekalipan 

dalam wawancara hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 12,20 WIB 

menjelaskan bahwa: 

“Alhamdulillah  saya sangat puas atas pelayanan pegadaian syariah 

yang ramah, kecepatan prosesnya sangat cepat dan persyaratannya pun 

mudah dan tidak ribet, baik di cabangnya langsung maupun unit 

pegadaian syariah lainnya”. 

 

Berdasarkan  penyampaian dari hasil wawancara kepada  nasabah 

menunjukkan bahwa kepuasan nasabah sangat baik, tidak adanya complain 

atas pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah unit pekalipan dan 

nasabah merasa puas atas pelayanan yang ramah dan cepat tersebut.   

3. Kendala atau hambatan yang dihadapi pegadaian syariah dalam 

meningkatkan nasabah  

Kendala berarti halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang 

membatasi atau menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. 



83 
 

 
 

Sedangkan hambatan adalah keadaan yang membuat sesuatu menjadi 

lambat atau tidak lancar.52 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Peneliti juga 

menanyakan mengenai hambatan/kendala apa saja yang dihadapi 

pegadaian syariah dalam meningkatkan minat nasabah, berikut penjelasan 

Ibu Lilies selaku pimpinan pegadain syariah cabang Cirebon  pada hari 

selasa tanggal 5 juni 2018 pada pukul 11.01 WIB, beliau menjelaskan 

bahwa:  

“Kendala-kendala yang dihadapi pegadaian syariah memang 

kalau pesaing itu tidak usah menjadi kendala menurut saya 

selama kita bisa melakukan pelayanan yang bagus, mungkin 

kendalannya misalkan insan-insan atau orang-orangnya tidak 

bertanggung jawab itu hambatan internalnya” 

 

Adapun informasi yang didapat bahwa kendala/hambatan yang 

dihadapi pegadaian syariah dalam wawancara dengan Bapak Sukarna  

selaku pemimpin unit pegadaian syariah pekalipan pada hari rabu tanggal 

30 mei 2018 pukul 15.13 WIB menjelaskan bahwa: 

“Kendala atau hambatan yang dihadapi pegadaian syariah disini 

adalah pesaing. Karena didalam perusahaan pasti banyak pesaing 

untuk mencari keuntungan dan mencari nasabah sebanyak-

banyaknya. Misalnya pesaing di perusahaan yang sama seperti 

pegadaian, pegadaian di Cirebon banyak baik yang syariah 

maupun yang konvensional. contohnya pesaingnya pegadaian 

konvesional adalah pegadaian jagasatru, pegadaian harjamukti, 

pegadaian kalitanjung, contoh pegadaian syariah pesaingnya 

adalah pegadaian syariah unit tuparev, pegadaian syariah unit 

                                                             
52Restu, ahmad, pengertian kendala menurut para ahli, 27 februari 2018 

(http://ntotmbol.blogspot.com/2018/02/perbedaan-antara-kendala-dan-hambatan.html)  

http://ntotmbol.blogspot.com/2018/02/perbedaan-antara-kendala-dan-hambatan.html
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perjuangan dan lain-lain. Pesaing lainnya yaitu bank, koperasi, 

toko mas dan lain-lain”. 

 

Adapun informasi yang didapat bahwa kendala/hambatan yang 

dihadapi pegadaian syariah dalam wawancara dengan Ibu Gilang Septa 

selaku karyawan pegadaian syriah unit pekalipan pada hari rabu tanggal 

30 mei 2018 di pegadaian syariah unit pekalipan pada pukul 15.20 WIB, 

menjelaskan bahwa: 

“kendala atau hambatan  yang dihadapi adalah pesaing, karena 

pesaing dalam perusahaan banyak, tidak semua nasabah minat 

dan tidak semua nasabah tidak minat terhadap produk yang 

ditawarkan perusahaan”. 

 

Setelah melakukan wawancara kepada pemimpin pegadaian 

syariah cabang Cirebon, pemimpin dan karyawan pegadaian syariah unit 

pekalipan, peneliti melakukan triangulasi data kepada tiga orang nasabah 

pegadaian syariah unit pekalipan, demikian penjelasan yang diberikan 

oleh tiga orang nasabah. 

Ibu Diklin selaku nasabah pegadaian syariah unit pekalipan yang 

diwawancarai pada hari hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 11.06 WIB 

menjelaskan bahwa: 

“Menurut saya kendala yang dihadapi pegadaian tidak ada, setahu saya 

pelayanan disini bagus, dan cepat  ditangani oleh pihak pegadaian”. 

 

Ibu Khusnul Khotimah selaku nasabah pegadaian syariah unit 

pekalipan dalam wawancara pada hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 11.17 

WIB menjelaskan bahwa: 
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“kendalanya saya tidak mengetahui mba”. 

 Ibu Rini selaku nasabah pegadaian syariah unit pekalipan dalam 

wawancara pada hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 12,20 WIB 

menjelaskan bahwa: 

“kendalanya saya tidak tahu mba, menurut saya disini lancar-lancar 

saja”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak pimpinan pegadaian syariah 

cabang Cirebon, pimpinan dan karyawan pegadaian syariah unit pekalipan 

menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi pegadaian syariah adalah pesaing 

karena perusahaan pasti berlomba-lomba untuk memberikan terbaik bagi 

pelanggan nasabahnya masing-masing agar nasabah merasa puas dan tidak 

berpaling kepada perusahaan lain yang menjadi pesaing. 

Peneliti juga menanyakan mengenai cara mengatasi hambatan/ kendala 

yang dihadapi pegadaian syariah dalam meningkatkan minat nasabah, berikut 

penjelasan Ibu Lilies selaku pimpinan pegadain syariah cabang Cirebon  pada 

hari selasa tanggal 5 juni 2018 pada pukul 11.01 WIB, beliau menjelaskan 

bahwa: 

“Cara menyelesaikan masalah dalam meningkatkan nasabah dengan 

cara mengadakan launcing atau pembinaan secara insten”.  

 

Adapun informasi yang didapat bahwa cara menyelesaian masalah 

kendala/hambatan yang di hadapi pegadaian syariah unit pekalipan dalam 

wawancara dengan Bapak Sukarna  selaku pemimpin unit pegadaian syariah 
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pekalipan pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 pukul 15.13 WIB menjelaskan 

bahwa: 

“Cara penyelesaian masalahnya yaitu dengan cara memberikan 

pelayanan/memasarkan yang baik terhadap nasabah”. 

 

Adapun informasi yang didapat bahwa cara penyelesaian masalah 

kendala/hambatan yang dihadapi pegadaian syariah dalam wawancara dengan 

Ibu Gilang Septa selaku karyawan pegadaian syariah unit pekalipan pada hari 

rabu tanggal 30 mei 2018 di pegadaian syariah unit pekalipan pada pukul 

15.20 WIB, menjelaskan bahwa: 

“cara penyelesaian masalahnya dilakukan dengan mengadakan 

promosi-promosi, prigma dan pelayanan-pelayanan yang baik”. 

 

Ibu Diklin selaku nasabah pegadaian syariah unit pekalipan yang 

diwawancarai pada hari hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 11.06 WIB 

menjelaskan bahwa: 

“Cara penyelesaiannya saya tidak tahu mungkin bisa ditanyakan pada 

pihak pegadaian yang bersangkutan”. 

 

 Ibu Khusnul Khotimah selaku nasabah pegadaian syariah unit 

pekalipan dalam wawancara pada hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 11.17 

WIB menjelaskan bahwa: 

“cara menyelesaianya saya tidak tahu mba”. 

Menurut Ibu Rini selaku nasabah pegadaian syariah unit pekalipan 

dalam wawancara hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 12,20 WIB 

menjelaskan bahwa: 
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“saya tidak tahu mba cara penyelesaian masalahnya, tanyakan saja 

sama pihak pegadaiannya”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak pimpinan pegadaian syariah 

cabang Cirebon, pimpinan dan karyawan pegadaian syariah unit pekalipan 

menunjukkan bahwa cara penyelesaian masalah kendalanya yaitu pegadaian 

syariah lebih meningkatkan lagi pelayanannya agar nasabah terus merasa puas 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah. 

Beberapa data dan informasi dari pimpinan cabang Cirebon, pimpinan 

dan karyawan pegadaian syariah unit pekalipan mengenai apakah terdapat 

perbedaan strategi pemasaran pegadaian syariah dengan pegadaian 

konvensioanal, berikut penjelasan Ibu Lilies selaku pimpinan pegadaian 

syariah cabang Cirebon dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa 

tanggal 5 juni 2018 pada pukul 11.01 WIB, beliau menjelaskan bahwa: 

“strategi pemasaran pegadaian syariah dan pegadaian konvesional itu 

sama yang membedakannya itu dari segi akad, akad yang digunakan di 

pegadaian syariah itu akad rahn dan ijarah, yang dimana perhitungan 

gadai syariah tersebut yaitu dengan system ujro per sepuluh hari, 

perhitungan taksiran berdasarkan uang pinjaman”. 

 

Adapun informasi yang didapat mengenai perbedaan strategi 

pemasaran pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional dalam 

wawancara dengan Bapak Sukarna  selaku pemimpin unit pegadaian syariah 

pekalipan pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 pukul 15.13 WIB menjelaskan 

bahwa: 

“perbedaan mengenai strategi pemasaran pegadaian syariah dengan 

konvensional itu sebenarnya sama tidak ada perbedaan mengenai 
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strateginya, karena tujuan untuk tolong menolong bukan ingin 

mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, yang membedakan strategi 

pemasarannya yaitu akad, dimana akad yang digunakan di pegadaian 

syariah adalah akad ijarah, ada juga akad murabahah. Jangka 

waktunya empat bulan yang dimana dari mulai akad sampai jatuh 

tempo, perhitungannya mu’nahnya per sepuluh hari tergantung uang 

pinjaman ada yang 0,71% dan 0,64%”.   

 

Adapun informasi yang didapat mengenai perbedaan strategi 

pemasaran pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional dalam 

wawancara dengan Ibu Gilang Septa selaku karyawan pegadaian syariah unit 

pekalipan pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 di pegadaian syariah unit 

pekalipan pada pukul 15.20 WIB, menjelaskan bahwa: 

“strategi pemasarannya sama kok kaya konvensional yang 

membedakan akadnya”. 

 

Ibu Diklin selaku nasabah pegadaian syariah unit pekalipan yang 

diwawancarai pada hari hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 11.06 WIB 

menjelaskan bahwa: 

“perbedaan mengenai strategi pemasarannya saya kurang mengetahui 

mba, yang saya tahu kalau di pegadaian syariah jangka waktu 

pembayaranya selama empat bulan, kalau jatuh tempo sudah habis jika 

tidak bisa dilunasi jatuh tempo bisa diperpanjang mba.” 

 

Menurut Ibu Khusnul Khotimah selaku nasabah pegadaian syariah unit 

pekalipan dalam wawancara pada hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 11.17 

WIB menjelaskan bahwa: 

“perbedaannya tidak tahu mba, setahu saya disini klau jangka waktu 

jatuh tempo ingin habis bisa diperpanjang”. 
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Menurut Ibu Rini selaku nasabah pegadaian syariah unit pekalipan 

dalam wawancara hari selasa tanggal 5 juni 2018 pukul 12,20 WIB 

menjelaskan bahwa: 

“saya tidak tahu mba mengenai perbedaan strateginya, pihak 

pegadaian menjelaskan kepada saya mengenai akad kesepakatan yaitu 

jangka pembayaran empat bulan dari mulai akad sampai jatuh tempo”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak pimpinan pegadaian syariah 

cabang Cirebon, pimpinan dan karyawan pegadaian syariah unit pekalipan 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan mengenai strategi pemasaran antara 

pegadaian syariah dan konvesional, yang membedakan hanya akad. Akad 

yang digunakan di pegadaian syariah adalah akad rahn dan ijarah. Dimana 

jangka waktu pembayaran yaitu empat bulan (seratus dua puluh hari) dari 

mulai akad sampai jatuh tempo, perhitungan mu’nahnya per sepuluh hari 

tergantung uang pinjaman yang dibutuhkan. Besarnya mu’nah sebesar 0,71% 

atau 0,64%.   

C. Keterbatasan penelitian  

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian masih banyak 

kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Keterbatasan peneliti mengenai analisis data yang diperoleh dari 

sampel, maka ada kemungkinan kesalahan pada pengolahan data. 
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2. Keterbatasan peneliti mengenai biaya dan waktu yang kurang 

maksimal akibat bentrok antara kerja dan penelitian, maka ada 

kemungkinan kesalahan pada pengolahan data yang kurang maksimal. 

3. Akibat dari keterbatassan berbagai faktor diatas maka penelitian ini 

masih banyak kekurangannya, untuk itu peneliti dengan senang hati 

menerima kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan penelitian ini. 

4. Penelitian ini berlaku untuk sumber data yang terdapat di unit 

pegadaian syariah pekalipan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 1 bulan di unit pegadaian 

syariah pekalipan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh pegadaian syariah unit pekalipan 

menggunakan bauran pemasaran  dan menerapkan karakteristik marketing syariah. 

adapun bauran pemasaran (marketing mix) yaitu sebagai berikut: 

a. Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Produk yang terdapat di pegadaian syariah sebagai berikut: 

1) Rahn (gadai syariah) adalah solusi untuk pinjaman uang cepat cair. Produk ini 

memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa 

didapat mulai dari Rp 50.000- Rp 200.000.000 dengan jangka waktu pinjaman 

maksimal 40 hari. Buat yang ingin meminjam uang dengan produk ini hanya 

perlu membawa barang bukti (agunan) berupa perhiasan emas, bpkb, dan 

barang berharga lainnya. 

2) Pegadaian Logam Mulia adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara 

cash (langsung) dan angsuran dengan harga yang pasti serta tidak dipengaruhi 

fluktuasi harga emas. Terdapat empat keunggulan emas yaitu: liquid (dapat 
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dijual dimanapun/kapanpun), bebas pajak, melindungi asset kekayaan / tahan 

inflasi dan nilai yang terus berkembang. 

3) pegadaian Arrum BPKB adalah pembiayaan dengan prinsip syariah untuk 

pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sesuai Fatwa DSN 

MUI No.68/DSN-MUI/III/2008.  

4) Pegadaian Arrum Haji adalah produk dari pegadaian yang memungkinkan untuk 

bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas sesuai fatwa MUI 92/DSN-

MUI/IV/2014. 

5) Pegadaian Arrum Emas adalah pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip 

syariah dengan jaminan emas sesuai fatwa DSN MUI No 26/DSN-

MUI/III/2008. Keunggulannya yaitu pinjaman berjangka waktu 12,18,24 dan 36 

bulan, pinjaman mulai Rp 1 jt- Rp 200 jt, perlindungan atas resiko kehilangan 

dan kerusakan barang. 

6) Amanah adalah produk yang menawarkan nasabah (karyawan tetap/pengusaha 

mikro) untuk memiliki kendaraan pribadi secara syariah, kendaraan impian 

dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang 

mudah. Keunggulannya yaitu proses transaksi berprinsip yang adil dan 

menentramkam sesuai fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014, pelayanan dilebih 

dari 4000 outlet pegadaian di seluruh Indonesia, uang muka terjangkau, dan 

biaya (mu’nah) yang berkompetitif terhadap taksiran. 

7) Multi pembayaran online adalah Produk jasa yang menawarkan pembayaran-

pembayaran online seperti pembayaran tagihan listrik, tagihan PDAM, pulsa, 
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pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, dan Tiket Kereta api. 

Fasilitas ini tersedia di outlet pegadaian syariah seluruh Indonesia.   

8) Rahn Tasjili Tanah adalah produk gadai yang menawarkan nasabah  untuk 

peminjaman dengan jaminan barang bukti berupa sertifikat tanah atau sertifikat 

rumah. Produk ini baru diterbitkan dan berlaku hanya di pegadaian syariah 

cabang cipto belum diterbitkan  ke unit-unit pegadaian syariah.    

b. Place (tempat) merupakan Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses 

terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Pegadaian syariah unit pekalipan tentu 

memilih tempat yang strategis yang mudah untuk dijangkau semua masyarakat, 

tempat pegadaian syariah terdapat ac agar pelanggan tidak kegerahan ketika masuk 

kedalam ruangan, dan terdapat cctv untuk menghimbau agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan demi kenyamanan dan kelancaran aktivitas. 

c. Price  merupakan keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan 

taktis, seperti tingkat harga, struktur diskon, cara pembayaran, dan tingkat 

diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Harga rahn sudah 

tertera pada brosur tujuannya agar nasabah yang ingin bergabung di pegadaian 

syariah tersebut mengetahui terlebih dahulu harga (taksiran) barang jaminan yang 

ingin digadaikan sebelum mengambil keputusan untuk bergabung menjadi nasabah. 

Perhitungan menentukan harga dari mulai akad sampai jatuh tempo (empat 

bulan/120 hari). Biaya (mu’nah) per sepuluh hari ada yang 0,64% dan 0,71% 

tergantung pinjaman, cara perhitungan pembayaran dipegadaian yaitu sebagai 

berikut contoh nasabah mengadaikan emas dan didapat harga pinjaman 480.000, 



   94 
 

 
 
 
 

per sepuluh hari nasabah dikenakan biaya sewa 2.400 x 3 = 7.200 (1 bulan), 7.200 x 

4 bulan = 28.800 jadi total biaya yang harus dikeluarkan nasabah sebesar pokok 

480.000 + jasa sewa 28.800 = 508.800  

d. Promotion merupakan Bauran promosi tradisional meliputi berbagai metode untuk 

mengomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan potensial dan aktual. Keputusan 

distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan 

potensial. Promosi yang dilakukan Pegadaian Syariah unit pekalipan menggunakan 

promosi berupa menyebarkan brosur, menempelkan harga (taksiran) di mading 

tujuannya agar nasabah yang ingin bergabung di pegadaian syariah tersebut 

mengetahui terlebih dahulu harga (taksiran) barang jaminan yang ingin digadaikan 

sebelum mengambil keputusan untuk bergabung menjadi nasabah, mengadakan 

promosi berupa diskon, tujuannya untuk menarik minat pelanggan agar menjadi 

nasabah, diskon tersebut terbatas, biasanya diskon tersebut berlaku paling lama 1 

bulan promosi. Bukan hanya itu, promosi yang digunakan pegadaian syariah juga 

menggunakan alat media sosial berupa internet, dan infocus. 

Pegadaian syariah unit pekalipan menerapkan karakteristik marketing syariah 

berupa teitis (rabbaniyah), yang dimaksud teitis disini pegadaian syariah unit pekalipan 

menerapkan kejujuran, karena kejujuran adalah implementasi dari marketing syariah 

yang sangat penting dalam perusahaan terhadap nasabah. dan realistis (al waqiyyah) 

mengutamakan akhlak yang baik dalam melakukan seluruh kegiatan perusahaan. 

Contohnya yaitu menerapkan tiga S (salam, senyum, sapa). Strategi pemasaran yang 
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diterapkan dapat meningkatkan minat nasabah, kenaikan pertumbuhan jumlah minat 

nasabah meningkat 10%-25% nasabah setiap tahunnya.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah adalah kepuasan nasabah. 

Alhamdulillah dari hasil penelitian bahwa di pegadaian syariah unit pekalipan nasabah 

merasa puas atas pelayanan yang cepat dan ramah yang diberikan pihak pegadaian 

syariah. jumlah nasabahnya awal berdiri hanya terdapat 200 nasabah, dengan 

perkembangan zaman, pihak pegadaian melakukan strategi pemasaran sehingga 

nasabah menjadi 1200 nasabah. 

3. hambatan dan kendala yang dihadapi pihak pegadaian syariah adalah pesaing. Dimana 

didalam perusahaan berlomba-lomba melakukan stategi pemasaran yang bagus dan 

dapat menarik minat nasabah. Cara mengatasi hambatan tersebut pihak pegadaian 

syariah melakukan pelayanan yang ramah dan baik terhadap nasabah agar nasabah 

tidak berpaling ke perusahaan lain. 

 

B. Saran  

Dari kesimpulan diatas, peneliti mencoba memberikan saran kepada unit pegadaian 

syariah pekalipan untuk lebih meningkatkan lagi inovasi dan kreativitas dalam pemasaran, 

strategi pemasaran yang dilakukan unit pegadaian syariah pekalipan sudah bagus namun 

disayangkan masih banyak nasabah kurang memahami strategi pemasaran yang diterapkan 

di pegadaian tersebut, unit pegadaian syariah harus lebih bersosialisasi lagi dengan 

masyarakat agar lebih mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan di pegadaian 

syariah. Dan dapat berkembang lebih pesat lagi.   



    
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lampiran – lampiran  

  



    
 

 
 
 
 

Contoh strategi pemasaran promotion berupa media cetak  via madding perusahaan 

            

 

             

 

               

                  



    
 

 
 
 
 

 

Hadist tentang rahn (gadai syariah) 

 

 

Pelayanan di pegadaian syariah unit pekalipan 

 

    

 



    
 

 
 
 
 

 

From pengisian permintaan pinjaman 

 

  



    
 

 
 
 
 

Triangulasi data wawancara 

 

Nama  : Ibu Lilies 

Jabatan : Kepala Cabang Pegadaian Syariah Cipto 

Hari tanggal : selasa, 5 Juni 2018  

Tempat : Unit Pegadaian Syariah Pekalipan   

 

No Instrument Jawaban 

1 Bagaimana strategi pemasaran 

yang diterapkan pegadaian 

syariah dalam meningkat minat 

nasabah? 

 

Strategi yang diterapkan pegadaian syariah ada dua yaitu 

secara internal dan eksternal. Secara internal dengan cara 

meningkatkan pelayanan (service excellent) terhadap 

nasabah, itulah yang menjadi basic atau dasar dalam 

kecekatan atau kecepatan  dalam pelayanan nasabah, yang 

kedua dengan cara eksternal, dengan cara melakukan 

marketing secara kontinue dengan cara literasi, 

sosialisasikekomunitas-komunitas, sosialisasi ke kampus-

kampus, sosialisasi kesekolah-sekolah dengan tujuan untuk 

lebih mengenal problem-problem tentang pegadaian dari 

mulai usia remaja. 

2 Apakah strategi pemasaran yang 

diterapkan dapat meningkatkan 

minat nasabah? 

 

strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian syariah 

Alhamdulillah selama yang kita lakukan dipegadaian 

syariah di Cirebon dapat meningkatkan minat nasabah 

pertumbuhannya diatas rata-rata sekitar 25% pertumbuhan 

pertahun. Jumlah nasabah sekarang kurang lebih 2000 

nasabah. Kalau di Indonesia mungkin tidak terhitung 

jumlahnya karena minat jumlah nasabah yang terlalu 

banyak. 



    
 

 
 
 
 

3 Bagaimana kepuasan nasabah 

terhadap strategi pemasaran 

yang diterapkan pegadaian 

syariah?  

Alhamdulillah berdasarkan penyampaian dari nasabah 

mengenai minat nasabah di pegadaian syariah, mereka 

merasa puas atas pelayanan yang diterapkan disini, karena 

disini kami menerapkan tiga S yaitu salam, senyum, dan 

sapa, dan disini juga kami lakukan penerapan untuk 

meningkatkan pelayanan (service excellent) 

4 Apa saja kendala/hambatan yang  

dihadapi pegadaian dalam  

meningkatkan minat nasabah? 

 

Kendala-kendala yang dihadapi pegadaian memang kalau 

pesaing itu tidak usah menjadi kendala menurut saya 

selama kita bisa melakukan pelayanan yang bagus, 

mungkin kendalannya misalkan insan-insan atau orang-

orangnya tidak bertanggung jawab itu hambatan 

internalnya. 

5 Bagaimana cara penyelesaian 

masalah pada pegadaian syariah 

dalam meningkatkan minat 

nasabah? 

Cara menyelesaikan masalah dalam meningkatkan nasabah 

dengan cara mengadakan launcing atau pembinaan secara 

intens. 

6 Apakah terdapat perbedaan 

strategi pemasaran pegadaian 

syariah dengan pegadaian 

konvensioanal?  

strategi pemasaran pegadaian syariah dan pegadaian 

konvesional itu sama yang membedakannya itu dari segi 

akad, akad yang digunakan di pegadaian syariah itu akad 

rahn dan ijarah, yang dimana perhitungan gadai syariah 

tersebut yaitu dengan system ujro per sepuluh hari, 

perhitungan taksiran berdasarkan uang pinjaman. 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 
 
 

Nama  : Ibu Gilang Septa 

Jabatan : kasir (karyawan) 

Hari tanggal : Rabu, 30 mei 2018 

Tempat : Unit Pegadaian Syariah Pekalipan  

 

No Instrument Jawaban 

1 Bagaimana strategi pemasaran 

yang diterapkan pegadaian 

syariah dalam meningkat minat 

nasabah? 

Strategi pemasarannya yaitu berupa literasi, sosialisasi, 

organisasi-organisasi, substansi-substansi, 

perkumpulan-perkumpulan, konseling di meja layanan, 

dan sebar brosur. 

2 Apakah strategi pemasaran 

yang diterapkan dapat 

meningkatkan minat nasabah? 

 

strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian syariah 

unit pekalipan ya dapat meningkatkan nasabah, karena 

strategi yang kita lakukan itu melalui menawarkan 

produk secara langsung kepada nasabah. 

3 Bagaimana kepuasan nasabah 

terhadap strategi pemasaran 

yang diterapkan pegadaian 

syariah? 

Menurut saya nasabah disini merasa puas, karena 

alhamdulillah kalau dilihat dari jumlah nasabahnya itu 

mengalami peningkatan tiap tahunya. 

4 Apa saja kendala/hambatan 

yang  dihadapi pegadaian 

dalam  meningkatkan minat 

nasabah? 

kendala atau hambatan  yang dihadapi adalah pesaing, 

karena pesaing dalam perusahaan banyak, tidak semua 

nasabah minat dan tidak semua nasabah tidak minat 

terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. 

5 Bagaimana cara penyelesaian 

masalah pada pegadaian 

syariah dalam meningkatkan 

minat nasabah? 

cara penyelesaian masalahnya dilakukan dengan 

mengadakan promosi-promosi, prigma dan pelayanan-

pelayanan yang baik. 

 

 



    
 

 
 
 
 

6 Apakah terdapat perbedaan 

strategi pemasaran pegadaian 

syariah dengan pegadaian 

konvensioanal? 

 

strategi pemasarannya sama kok kaya konvensional 

yang membedakan akadnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 
 
 

Nama  : Ibu Diklin  

Jabatan : Nasabah 

Hari tanggal : Selasa, 5 Juni 2018 

Tempat : Unit Pegadaian Syariah Pekalipan 

 

No  Instrumen Jawaban 

1 Bagaimana strategi pemasaran 

yang diterapkan pegadaian 

syariah dalam meningkat 

minat nasabah? 

 

strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian kalau secara 

global kurang tahu tentang strategi itu, selama menjadi 

nasabah saya hanya ditawarkan untuk menitip barang 

seperti emas, bpkb kendaraan motor, cicilan motor. 

Penawaran yang dilakukan pegadaian kesaya secara dua 

arah/penawaran secara langsung. Dan biasanya jika ada 

promo pihak pegadaian memberitahu saya secara langsung. 

2 Apakah strategi pemasaran 

yang diterapkan dapat 

meningkatkan minat nasabah? 

 

Strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian syariah unit 

pekalipan tidak tahu apakah dapat meningkatkan atau tidak, 

setahu saya pelayanan disini bagus mungkin dapat 

meningkatkan nasabah. 

3 Bagaimana kepuasan nasabah 

terhadap strategi pemasaran 

yang diterapkan pegadaian 

syariah? 

 

saya secara pribadi alhamdulillah merasa puas atas 

pelayanan disini, kecepatan penanganan dalam bertransaksi 

itu sangat cepat, bahkan saya sering ditawarkan secara 

langsung atau lewat sms oleh pihak pegadaian syariah jika 

terdapat promosi produk baru, karena saya sudah 

berlangganan disini. 

4 Apa saja kendala/hambatan 

yang  dihadapi pegadaian 

dalam  meningkatkan minat 

nasabah? 

Menurut saya kendala yang dihadapi pegadaian tidak ada, 

setahu saya pelayanan disini bagus, dan cepat  ditangani 

oleh pihak pegadaian.. 



    
 

 
 
 
 

5 Bagaimana cara penyelesaian 

masalah pada pegadaian 

syariah dalam meningkatkan 

minat nasabah? 

Cara penyelesaiannya saya tidak tahu mungkin bisa 

ditanyakan pada pihak pegadaian yang bersangkutan.  

6 Apakah terdapat perbedaan 

strategi pemasaran pegadaian 

syariah dengan pegadaian 

konvensioanal? 

 

perbedaan mengenai strategi pemasarannya saya kurang 

mengetahui mba, yang saya tahu kalau di pegadaian syariah 

jangka waktu pembayaranya selama empat bulan, kalau 

jatuh tempo sudah habis jika tidak bisa dilunasi jatuh tempo 

bisa diperpanjang mba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 
 
 

Nama  : Bapak Sukarna   

Jabatan : Kepala Unit pegadaian syariah pekalipan  

Hari tanggal : Rabu, 30 Mei 2018 

Tempat : Unit Pegadaian Syariah Pekalipan  

 

No Instrument Jawaban 

1 Bagaimana strategi pemasaran yang 

diterapkan pegadaian syariah dalam 

meningkat minat nasabah? 

 

Strategi pemasaran yang diterapkan disini 

yaitu berupa marketing mix (promosi, brosur, 

spanduk, infoting ke pengajian, arisan dan 

sekolah-sekolah), interasi, dan transpasi 

(kewarung-warung). 

2 Apakah strategi pemasaran yang diterapkan 

dapat meningkatkan minat nasabah? 

 

strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian 

syariah unit pekalipan ya dapat meningkatkan 

nasabah, pertahunya pertumbuhan nasabah 

naik antara 10-20% pertahunya. Jumlah 

nasabah awal berdiri disini hanya 200 

nasabah dan sekarang Alhamdulillah tahun 

2018 nasabah meningkat menjadi 1200 

nasabah di pegadaian syariah unit pekalipan. 

3 Bagaimana kepuasan nasabah terhadap 

strategi pemasaran yang diterapkan 

pegadaian syariah? 

 

Alhamdulillah nasabah di pegadaian syariah 

pekalipan selalu merasa puas atas produk-

produk yang kami tawarkan, mereka merasa 

nyaman atas pelayanan yang kami berikan. 

Karena bagi kami pelayanan yang bagus dan 

ramah adalah yang terpenting dalam 

meningkatkan minat nasabah. 

 

 



    
 

 
 
 
 

4 Apa saja kendala/hambatan yang  dihadapi 

pegadaian dalam  meningkatkan minat 

nasabah? 

 

Kendala atau hambatan yang dihadapi 

pegadaian syariah disini adalah pesaing. 

Karena didalam perusahaan pasti banyak 

pesaing untuk mencari keuntungan dan 

mencari nasabah sebanyak-banyaknya. 

Misalnya pesaing di perusahaan yang sama 

seperti pegadaian, pegadaian di Cirebon 

banyak baik yang syariah maupun yang 

konvensional. contohnya pesaingnya 

pegadaian konvesional adalah pegadaian 

jagasatru, pegadaian harjamukti, pegadaian 

kalitanjung, contoh pegadaian syariah 

pesaingnya adalah pegadaian syariah unit 

tuparev, pegadaian syariah unit perjuangan 

dan lain-lain. Pesaing lainnya yaitu bank, 

koperasi, toko mas dan lain-lain. 

5 Bagaimana cara penyelesaian masalah pada 

pegadaian syariah dalam meningkatkan 

minat nasabah? 

Cara penyelesaian masalahnya yaitu dengan 

cara memberikan pelayanan/memasarkan 

yang baik terhadap nasabah. 

6 Apakah terdapat perbedaan strategi 

pemasaran pegadaian syariah dengan 

pegadaian konvensioanal? 

 

perbedaan mengenai strategi pemasaran 

pegadaian syariah dengan konvensional itu 

sebenarnya sama tidak ada perbedaan 

mengenai strateginya, karena tujuan untuk 

tolong menolong bukan ingin mendapatkan 

keuntungan dalam berbisnis, yang 

membedakan strategi pemasarannya yaitu 

akad, dimana akad yang digunakan di 

pegadaian syariah adalah akad ijarah, ada juga 



    
 

 
 
 
 

akad murabahah. Jangka waktunya empat 

bulan yang dimana dari mulai akad sampai 

jatuh tempo, perhitungannya mu’nahnya per 

sepuluh hari tergantung uang pinjaman ada 

yang 0,71% dan 0,64%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 
 
 

Nama  : Ibu khusnul khotimah 

Jabatan : Nasabah 

Hari tanggal : Selasa, 5 Juni 2018 

Tempat : Unit Pegadaian Syariah Pekalipan 

 

No Instrument Jawaban 

1 Bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan 

pegadaian syariah dalam meningkat minat 

nasabah? 

 

strategi pemasaran yang diterapkan 

pegadaian tidak tahu, karena saya kesini 

hanya ingin menggadaikan barang emas 

saya. 

2 Apakah strategi pemasaran yang diterapkan 

dapat meningkatkan minat nasabah? 

 

saya tidak mengetahui strategi yang 

diterapkan dapat meningkatkan atau 

tidak.. 

3 Bagaimana kepuasan nasabah terhadap strategi 

pemasaran yang diterapkan pegadaian syariah? 

 

saya merasa puas di pegadaian syariah 

unit pekalipan karena pelayanan yang 

ramah dan kecepatan menanggapi 

nasabah bertransaksi itu cepat, pokoknya 

tidak mengecewakan saya. 

4 Apa saja kendala/hambatan yang  dihadapi 

pegadaian dalam  meningkatkan minat 

nasabah? 

kendalanya saya tidak mengetahui mba. 

5 Bagaimana cara penyelesaian masalah pada 

pegadaian syariah dalam meningkatkan minat 

nasabah? 

cara menyelesaianya saya tidak tahu mba. 

 

 

6 Apakah terdapat perbedaan strategi pemasaran 

pegadaian syariah dengan pegadaian 

konvensioanal? 

 

perbedaannya tidak tahu mba, setahu 

saya disini klau jangka waktu jatuh 

tempo ingin habis bisa diperpanjang 



    
 

 
 
 
 

Nama  : Ibu Rini 

Jabatan : Nasabah 

Hari tanggal : Selasa, 5 Juni 2018 

Tempat : Unit Pegadaian Syariah Pekalipan 

 

No Instrument Jawaban 

1 Bagaimana strategi pemasaran yang 

diterapkan pegadaian syariah dalam 

meningkat minat nasabah? 

 

strategi pemasaran di pegadaian syariah unit 

pekalipan tidak tahu karena baru pertama kali 

menjadi nasabah disini, Karena biasanya saya 

gadaikan barang emas saya di pegadaian 

syariah cipto, kebetulan di cipto penuh saya 

tidak jadi karena ada perlu yang lain. Saya 

berpikir gadaikan barang emas saya disini 

karena sekalian lewat. 

2 Apakah strategi pemasaran yang diterapkan 

dapat meningkatkan minat nasabah? 

 

saya tidak mengetahui strategi pemasaran 

yang diterapkan apakah dapat meningkatkan 

nasabah atau tidak, kalau dilihat dari ramenya 

itu, nasabah pegadaian syariah di cipto sangat 

banyak tiap hari kadang rame apalagi kalau 

hari sabtu sangat rame, kemungkinan banyak 

nasabahnya. Kalau disini saya tidak tahu 

soalnya sepi dan baru pertama kali menjadi 

nasabah disini. 

3 Bagaimana kepuasan nasabah terhadap 

strategi pemasaran yang diterapkan 

pegadaian syariah? 

 

Alhamdulillah  saya sangat puas atas 

pelayanan pegadaian syariah yang ramah, 

kecepatan prosesnya sangat cepat dan 

persyaratannya pun mudah dan tidak ribet, 

baik di cabangnya langsung maupun unit 



    
 

 
 
 
 

pegadaian syariah lainnya. 

4 Apa saja kendala/hambatan yang  dihadapi 

pegadaian dalam  meningkatkan minat 

nasabah? 

kendalanya saya tidak tahu mba, menurut 

saya disini lancar-lancar saja. 

5 Bagaimana cara penyelesaian masalah pada 

pegadaian syariah dalam meningkatkan 

minat nasabah? 

saya tidak tahu mba cara penyelesaian 

masalahnya, tanyakan saja sama pihak 

pegadaiannya. 

6 Apakah terdapat perbedaan strategi 

pemasaran pegadaian syariah dengan 

pegadaian konvensioanal? 

 

saya tidak tahu mba mengenai perbedaan 

strateginya, pihak pegadaian menjelaskan 

kepada saya mengenai akad kesepakatan yaitu 

jangka pembayaran empat bulan dari mulai 

akad sampai jatuh tempo. 

 

 

 

 

 


