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ABSTRACT 

 

The aim of this research isto find out the influence of retail modern existence 

through traditional retail seller income at Subdistrict Ngawi Regency Ngawi and 

discover its solution in islamic economic. And giving some sugestion for retial 

traditional seller to evolving their business. This research is quantitativefield 

research, by obtaining primary source from questioner which had devided to 

traditional retail seller in subdistric Ngawi. The result is showing that, Sig in 

Coefficient table are about 0,433>0,05 which tell that Ho is rejected, which mean 

is, there is some effect between the existence of modern retailwith traditional 

retail seller income in subdistrict Ngawi. And with T-Test also showed that Ho is 

rejectedwith t-count<t table (-0,031<2,093). Then, we can conclude regresion 

equation Y’ = 4,539 - 0,031X + e, which means, if the exixtence of modern retail 

is valued 0, then the income of traditional retail seller is valued 4,539. Because of 

regresion coefficient the existence of modern retail is about -0,031, then every 

additional one unit of modern retail will affect to decrease of traditional retail 

seller income about Rp 0,031. 

Keywords: Modern Retail, Traditional retail, Islamic Economics. 

 
1. Pendahuluan 

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak 

manusia itu ada. Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan 

tersebut adalah jual-beli, dimana pasar berperan sebagai sarana 

pendukungnya.1Untuk itu, pasar merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk 

salah satu perwujudan adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Maka, selama 

ini pasar sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya 

                                                             
1 Nahdliyul Izza, “Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi 

Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal 

Nologaten Depok Sleman Yogyakarta” , dalam Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, 

Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal.16. 

mailto:andisurabaya85@gmail.com
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antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. 

Seperti yang telah dideskripsikan para Ekonom, bahwa sebuah pasar merupakan 

kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk 

tertentu atau kelompok produk tertentu2 Pasar menurut manajemennya dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar tradisional dan pasar modern, dimana 

kedua pasar tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Disisi 

lain masyarakat Indonesia memiliki selera belanja yang multimode, yang artinya 

dalam sesaat berbelanja ke pasar tradisional dan sesaat kemudian berbelanja di 

pasar modern.3 

Dalam perekonomian, juga dikenal istilah retail atau yang lebih akrab disebut 

dengan perdagangan eceran. Bisnis Retail di Indonesia mengalami perkembangan 

yang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini, dengan berbagai format dan 

jenisnya. Hal ini diakibatkan oleh adanya perkembangan usaha manufaktur dan 

peluang pasar yang cukup terbuka, maupun upaya pemerintah untuk mendorong 

perkembangan bisnis retail melalui peraturan pemerintah dan undang-undang.4 

Selain Pasar Modern dan Pasar Tradisional, ada juga istilah Retail Modern dan 

Retail Tradisional Adapun contoh dari Retail Modern adalah Alfamart, Indomaret 

dan juga Minimarket lain yang menyerupainya. Sedang contoh dari Retail 

Tradisional adalah toko kelontong, warung tradisional dan juga toko-toko kecil 

yang membuka usaha di depan rumahnya.Barang yang dijual di Retail Modern 

maupun di Retail Tradisional tidaklah berbeda, mulai dari kebutuhan rumah 

tangga harian, makanan ringan dan minuman.5 Namun pada kenyataannya 

masyarakat yang lebih memilih berbelanja di Retail Modern daripada di Retail 

Tradisional, dengan berbagai pertimbangan, seperti kenyamanan, kebersihan dan 

kualitas barang yang terdapat di Retail Modern. 

 Selain itu disparitas harga di Retail Modern tidak terpaut jauh dengan Retail 

Tradisional. Dan juga jarak Retail Modern yang sangat dekat dengan Retail 

Tradisional, serta perubahan pola berbelanja masyarakat akan menimbulkan 

dampak tersendiri bagi pedagang Retail Tradisional yang menjual barang 

dagangan yang sama dengan yang ada di Retail Modern. Maka dari itu, tidak 

hanya Ekonomi Indonesia yang memperhatikan masalah diatas, melainkan juga 

Ekonomi Islam.6 Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi Islam adalah 

                                                             
2 Muhammad Aziz Hakim, Menguasai Pasar Mengeruk Untung, (Jakarta: PT Krisna Persada, 

2005), hal. 67. 
3 Rasidin Karo-Karo Sitepu, “Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Ekonomi 

Regional”, dalam Jurnal QE Journal, (No. 01, Vol. 01) hal.1. 
4 Christina Whidya Utami, “Manajemen Ritel: Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis 

Modern di Indonesia”, (Salemba Empat: Jakarta, 2010, Edisi 2), hal. 24 
5 Ronald Sihotang, Syaad Afifudin dan Rahmanta, “Pengaruh Pasar Modern Terhadap 

Pedagang Retail Tradisional dan Masyarakat dalam Pengembangan Wilayah di Kecamatan Medan 

Area”, dalam Jurnal Ekonom (No. 4, Vol.17, Oktober 2014), hal.182. 
6 Hafiz Juliansyah, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar 

Ciputat”, dalam Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta, 2011, hal.2. 
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perekonomian tiga sektor, yaitu pasar, masyarakat dan negara. Pasar mendapat 

kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam, Islam menolak konsep pasar 

dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan 

etika. Aktivitas pasar harus mencerminkan persaingan yang sehat, jujur, terbuka 

dan adil sehingga harga yang tercipta adalah harga yang adil.7Selain itu, Islam 

juga menegaskan bahwa pasar harus berada diatas prinsip persaingan sempurna 

(perfect competition). Namun demikian bukan berarti keebasan tersebut berlaku 

mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari’ah. Dalam Islam, 

transaksi terjadi secara sukarela sebagaimana disebutkan dalam (QS. An-Nisa[4]: 

29), 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن تَ رَاض    يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ۚ  َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم  ۚ  ِمْنُكْم 

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; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 

Dari kenyataan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dampak keberadaan 

Retail Modern terhadap pendapatan pedagang Retail Tradisional di Kecamatan 

Ngawi Kabupaten Ngawi dan solusinya dalam Ekonomi Islam.Disinilah peneliti 

akan mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Retail Modern 

Terhadap Pendapatan Pedagang Retail Tradisional dan Solusinya dalam Ekonomi 

Islam (Studi Kasus Di di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi). 

2. Pengertian Pasar 

Dalam kamus Ekonomi & Bisnis dinyatakan bahwa, “Pasar merupakan tempat 

terjadinya penawaran dan permintaan antara penjual yang ingin menukarkan 

barang-barangnya dengan uang dan pembeli yang ingin menukarkan uangnya 

dengan barang dan jasa”.8 Oleh karena itu, setiap orang yang membeli barang 

tertentu dari sorang penjual, dan pembeli bisa mendapatkan kebutuhan dan 

keinginannya dari barang dagangan penjual, maka penjual sudah bisa dikatakan 

telah mengadakan pasar. Dalam Ilmu Ekonomi, pasar tidak hanya diartikan 

sebagai suatu tempat di mana pada hari tertentu para penjual dan para pembeli 

dapat bertemu untuk jual-beli barang, melainkan sebagai suatu pertemuan antara 

orang yang mau menjual dan orang yang mau membeli suatu barang atau jasa 

                                                             
7 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 91. 
8 Waluyo Hadi & Dini Hastuti, Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis, (Surabaya: Reality 

Publisher, 2011), hal.364-365. 
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tertentu dengan harga tertentu.9 Menurut manajemennya, pasar dapat dibagi 

menjadi dua,10 pertama, pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, 

dimana penjual dan pembeli mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang 

yang diperjual-belikan adalah barang pokok. kedua, pasar modern adalah pasar 

yang bersifat modern, dimana barang-barang yang diperjual-belikan dengan harga 

pas dan layanan mandiri (swalayan), contohnya; mall, hypermarket, plaza. 

 

3. Pengertian Retail Modern dan Retail Tradisional 

Kata Retail berasal dari bahasa Perancis Ritellier, yang berarti memotong atau 

memecah sesuatu.11Retail bisa disebut juga dengan penjualan barang secara 

eceran, bisnis retail  merupakan suatu bisnis menjual produk dan jasa pelayanan 

yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau 

pengguna akhir lainnya.12 Retail mempunyai beberapa fungsi, yang dimana 

bermanfaat bagi produsen dan juga konsumen, yaitu :13 (1) Menyediakan berbagai 

macam produk dan jasa; (2) Memecah; (3) Perusahaan penyimpan persediaaan; 

(4) Penghasil jasa; (5) Meningkatkan nilai produk dan jasa.  

Selain mempunyai fungsi, retail juga mempunyai beberapa jenis diantaranya: 14 

pertama, Retail Toko yang menjual barang dagangan konsumsi rumah tangga dan 

bisnis. Berlokasi di tempat yang strategis agar bisa menarik banyak konsumen, 

contohnya; toko alat tulis kantor dan toko komputer. kedua, Retail Khusus yang 

menjual barang-barang sekunder atau tersier, dimana fokus mereka terletak pada 

peningkatan kenyamanan lingkungan rumah tangga. ketiga, retail Non-Toko yang 

merupakan sektor retail yang mempromosikan barang dagangannya melalui 

televisi, perbelanjaan elektronik, kertas dan katalog elektronik. Semua itu dapat 

digunakan oleh setiap konsumen dengan sangat mudah, tanpa harus mendirikan 

sebuah tempat ataupun bangunan untuk menawarkan barang dagangan mereka. 

Bisnis Retail di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Retail Modern dan 

Retail Tradisional. Retail Modern pada dasarnya merupakan pengembangan dari 

Retail Tradisional, format Retail ini muncul dan berkembang seiring 

perkembangan perekonomian, teknologi dan gaya hidup masyarakat yang 

menuntut kenyamanan lebih dalam berbelanja.15 Persaingan antara Retail Modern 

                                                             
9 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yogyakarta : Kanisius, 2004), hal. 109 
10 Eka Yuliasih, “Studi Eksplorasi Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel 

Waserda dan Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen”, dalam 

Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, 

hal.11. 
11 Christina Whidya Utami, “Manajemen Ritel : Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis 

Modern di Indonesia”, (Salemba Empat : Jakarta, 2010, Edisi 2), hal.5.   
12 Danang Sunyoto, “Manajemen Bisnis Ritel. Teori, Praktik dan Kasus Ritel”, (CAPS : 

Yogyakarta, 2015), hal. 1. 
13Ibid, hal. 12-14 
14 Danang Sunyoto, Op.Cit., hal. 8-13 
15 Dianna Sari Untung, “Potensi Private Label dalam Menarik Minat Konsumen pada Bisnis 

Retail”, Jurnal tidak diterbitkan. 
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dan Retail Tradisional terjadi antara jenis Retail dalam ukuran yang kurang lebih 

sama, contohnya seperti keberadaan minimarket dengan toko dan kios 

disekitarnya dan juga pasar tradisional dengan supermarket atau hypermarket. 

Ketiga jenis Retail Modern, yaitu Minimarket, Supermarket dan Hypermarket 

mempunyai karakteristik yang sama dalam model penjualan, yaitu dilakukan 

secara eceran langsung pada konsumen kahir dengan cara swalayan, artinya 

pembeli mengambil sendiri barang dari rak-rak dagangan dan membayar di 

kasir.16 

Sedang Retail Tradisional berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki 

atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi 

dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan 

melalui tawar menawar. Hal inilah yang menjelaskan bahwa Retail Tradisional 

kalah bersaing dengan Retail Modern, namun bukan berarti bahwa Retail Modern 

tidak mempunyai kelemahan yang dapat dimanfaatkan Retail Tradisional sebagai 

celah agar dapat bersaing secara kompetitif, karena Retail Tradisional juga 

memiliki beberapa keunggulan.17 Adapun keunggulan Retail Modern yaitu 

memiliki bentuk yang menarik, memiliki kenyamanan dalam ruang dan 

kebersihan, elayanan yang baik kepada pembeli, selalu memunculkan promo baru 

dalam produk yang disertai potongan harga (diskon), dilakukan penyaringan yang 

ketat terhadap produk yang dijual, sehingga dari segi kualitas tidak perlu 

dikhawatirkan lagi.Adapun kelemahannya adalah harga pas sehingga tidak bisa 

ditawar dan sebagian pelayan tidak ramah atau tidak sopan.Begitu juga Retail 

Tradisional yang memiliki keunggulan dapat bersahabat dengan pembeli, kadang 

harga bisa ditawar, bisa berhutang dan dibayar kemudian dan dekat dengan 

rumah. Adapun juga kelemahannya adalah bentuk toko tidak menarik, tata letak 

barang didalam toko tidak diatur dengan nyaman, tidak selalu memperhatikan 

kenyamanan dan kebersihan, barang tidak lengkap, kurang penerangan lampu dan 

juga kurang modal. 

Perbedaan mencolok antara Retail Tradisional dan Retail Modern terletak pada 

sistem dan pelayanannya.18 Pada Retail Tradisional barang-barang kecil kerap 

dipajang pada etalase kaca yang kemudian akan menutupi sebagian besar ruang 

belanja, sehingga pembeli tidak bisa leluasa dalam pemilihan barang yang akan 

dibelinya. Sedangkan pada Retail Modern, semua barang dipajang pada rak-rak 

atau etalase besar sehingga pembeli dapat langsung memilih barang yang mereka 

inginkan. Namun tingkat kehilangan barang yang tinggi tidak bisa dihindari oleh 

                                                             
16 Tri Joko Utomo, “Persaingan Bisnis Retail : Tradisional Vs Modern”, dalam Jurnal Fokus 

Ekonomi, (Vol.6, No.1, Juni, 2011), hal. 125. 
17 Yoga dan Dendy, Op. Cit., hal.13-14. Dan lihat juga Faisal Basri, “Perekonomian Indonesia, 

Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia”.  

 
18 Arif Rahman, Rockin’ Ur Retail Business, Modern Retail Handbook @Small Bisnis, 

(Yogyakarta : Andi, 2010), hal. 9-11 
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retail Modern, untuk itu mereka selalu berusaha untuk meningkatkan keamanan 

toko mereka. 

 

4. Metode Penelitian  

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti termasuk dalam penelitian 

lapangan yang bersifat kuantitatif asosiatif dengan hubungan kausal. Metode ini 

dipilih oleh peneliti untuk menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih 

yang bersifat sebab-akibat. Satu variabel sebagai variabel independen dan variabel 

yang lain sebagai variabel yang dependen.19 Adapun populasi yang akan diambil 

peneliti sebagai bahan penelitian adalah pedagang retail tradisional yang ada di 

Kecamatan Ngawi. Sampel yang digunakan sebesar 20 orang yang diambil 

berdasarkan Convenience Sampling, dimana peneliti mengambil sampel 

berdasarkan yang menyenangkan saja atau berdasarkan faktor spontanitas.  

Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, 

wawancara dan dokumentasi. Observasi yang digunakan adalah observasi terus 

terang, dimana peneliti menyatakan dengan terus terang kepada sumber data, 

tetapi dalam suatu saat, peneliti juga tidak terus terang untuk menghindari kalau 

suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Begitu juga 

kuesioner merupakan beberapa pertanyaan pilihan yang nantinya akan diajukan 

kepada pedagang retail tradisional di Kecamatan Ngawi. Wawancara yang 

digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dimana peneliti menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Dan untuk dokumentasi dapat berbentuk tulisan dan 

gambar yang didapatkan peneliti selama penelitian. 

5. Analisis dan Pembahasan  

Dari hasil kuesioner yang didapatkan peneliti, peneliti menghitung kevalidan 

setiap butir pertanyaan yang ia ajukan kepada para pedagang retail tradisional di 

Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi menggunakan SPSS 15.00.  

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100,0 

 Excluded(a) 0 ,0 

 Total 20 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure 

 

                                                             
19 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal.55-56 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,759 9 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p1 29,70 17,484 ,402 ,742 

p2 29,95 16,682 ,562 ,723 

P3 29,45 16,787 ,473 ,733 

P4 29,35 17,082 ,485 ,732 

P5 29,40 16,568 ,453 ,735 

P6 29,10 18,726 ,397 ,749 

P7 29,30 17,274 ,454 ,736 

P8 29,50 16,368 ,552 ,722 

P9 29,80 14,484 ,473 ,739 

  

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 20 responden,maka 

nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel r product moment pearson dengan df 

(degree of freedom) = n - 2, jadi df = 20 – 2 = 18, maka r tabel = 0,378. Butir 

pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. Dari hasil perhitungan 

SPSS 15.0, bisa diketahui bahwa semua variabel dikatakan valid dan akan 

dimasukkan kedalam penghitungan Regresi untuk selanjutnya. Adapun Uji 

Reliabilitas dapat dilihat pada nilai Cronbach’s Alpha, jika nilai Alpha > 0,60, 

maka kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah Reliabel. Dari 

hasil diatas didapatkan hasil 0,795 untuk Nilai Cronbach’s Alpha, jadi dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah diajukan peneliti semuanya Reliabel. 
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Model Summary(b) 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,102(a) ,010 -,045 ,749 2,220 

a  Predictors: (Constant), y 

b  Dependent Variable: x 

  

ANOVA(b) 

Mode

l  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
,105 1 ,105 ,188 ,670(a) 

Residual 10,095 18 ,561   

Total 10,200 19    

a  Predictors: (Constant), y 

b  Dependent Variable: x 

 

 Coefficients(a) 

Mo

del  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

  B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF B 

Std. 

Error 

1 (Const

ant) 
4,539 1,944  2,335 ,031   

 Y -,031 ,071 -,102 -,433 ,670 1,000 1,000 

a  Dependent Variable: x  

Dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan 

Analisis Regresi Sederhana dengan bantuan SPSS 15.0, bisa disimpulkan bahwa 

keberadaan retail modern mempunyai pengaruh negatif terhadap pendapatan 

pedagang retail tradisional. Hal ini dibuktikan dengan Sig pada tabel Koefisien 

sebesar 0,433 > 0,05 yang menyatakan bahwa Ho ditolak, yang berarti adanya 

pengaruh antara keberadaan retail modern dengan pendapatan pedagang retail 

tradisional. Dan juga dengan Uji T yang juga membuktikan penolakan Ho dengan 

t hitung < t tabel (-0,031 < 2,093).Sehingga dapat disimpulkan juga persamaan 

regresi Y’ = 4,359 – 0,031X + e, yang berarti jika keberadaan retail modern 
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nilainya 0, maka pendapatan pedagang retail tradisional bernilai 4,359. Karena 

koefisien regresi keberadaan retail modern sebesar -0,031, maka setiap 

penambahan satu unit retail modern akan berdampak pada penurunan pendapatan 

pedagang retail tradisional sebesar Rp 0,031. 

6. Perspektif Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Dampak 

Keberadaan Retail Modern 

Terkait solusi ekonomi Islam dalam menanggulangi keberadaan retail modern, 

dengan merujuk pada kebijakan Presiden Republik Indonesia tentang Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007. Untuk Penataan 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tertuang dalam Perpres No 112 Tahun 2007 

Bab II Bagian Kedua Pasal 3. Sebenarnya, Pemerintah Indonesia pun sudah 

berusaha mengatur jarak antara Toko Modern dengan Toko Tradisional agar tidak 

saling berdekatan, dengan mengeluarkan Perpres yang telah disebutkan diatas. 

Upaya yang serupa juga telah dilakukan oleh Bupati Ngawi dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pembinaan 

dan Penataan Pasar. Oleh karena itu, dalam Ekonomi Islam pun juga dibahas 

bahwa unsur-unsur monopolistik dalam pasar harus dihilangkan, kolusi antara 

penjual dan pembeli juga harus dihilangkan, sehingga Pemerintah boleh 

melakukan intervensi apabila unsur monopolistik sudah terlihat.20 Maka, bisa 

dilihat bahwa ada keterkaitan antara kebijakan dalam Perpres Indonesia, Perda 

Ngawi dan Ekonomi Islam.  

Semuanya tidak menghendaki adanya satu bagian ataupun kedua bagian saling 

tidak diuntungkan, dengan adanya keberadaan yang lain. Untuk itu, agar tidak 

terjadi banyak hal yang tidak diinginkan maka perlu untuk menunjuk seseorang 

atau suatu kelompok masyarakat yang mempunyai tugas pokok untuk mengawasi 

kelancaran dan keharmonisan dalam suatu pasar. Dalam istilah Ekonomi Islam 

lebih dikenal dengan istilah muhtasib. Sedangkan pekerjaannya dinamakan Al-

Hisbah. Dalam arti luasnya, muhtasib bertugas menyelesaikan perkara-perkara 

yang berkaitan dengan al-amr bi al-ma’ruf wa nahy ‘an al munkar, yang bukan 

hanya pekerjaan beberapa orang melainkan seluruh umat Islam.21 Namun dalam 

arti sempitnya mempunyai arti petugas yang bertugas mengawasi pasar serta 

tingkah laku masyarakat.Maka, pengawas atau Muhtasib bisa dijadikan solusi 

yang paling tepat dalam Ekonomi Islam untuk mengatasi masalah penurunan 

pendapatan pedagang retail tradisional dengan maraknya kehadiran retail modern, 

dengan mengatur jarak retail modern yang hendak mendirikan usahanya 

berdekatan dengan retail tradisional. 

                                                             
20Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Negara dan Pasar, (Jakarta : 

Rajawali Press, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, 2014), hal. 157-158 
21 Rozalinda, Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta : 

Rajawali press, 2015), Cetakan ke-2, Edisi 1, hal. 175 
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7. Penutup  

Setelah diketahui hasil diatas, maka peneliti berusaha untuk mencari solusinya 

dalam Ekonomi Islam. Sebenarnya Presiden Republik Indonesia dan juga Bupati 

Ngawi telah mengeluarkan beberapa kebijakan perihal keberadaan retail modern 

yang tidak boleh berdekatan, namun masih banyak instansi yang tidak 

menghiraukan kebijakan ini.Untuk itu perlu ditunjuk beberapa orang atau 

sekelompok orang yang bertugas untuk mengawasi beberapa hal mengenai 

kendala yang dialami retail, pasar maupun toko. Dalam Islam, pengawas ini 

disebut dengan Muhtasib, yaitu orang yang bertugas untuk mengawasi dan 

mengontrol kelancaran dan keharmonisan pasar. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan oleh peneliti menggunakan Analisis Regresi Sederhana dengan bantuan 

SPSS 15.0, bisa disimpulkan bahwa keberadaan retail modern mempunyai 

pengaruh negatif terhadap pendapatan pedagang retail tradisional. Hal ini 

dibuktikan dengan Sig pada tabel Koefisien sebesar 0,433 > 0,05 yang 

menyatakan bahwa Ho ditolak, yang berarti adanya pengaruh antara keberadaan 

retail modern dengan pendapatan pedagang retail tradisional. Dan juga dengan 

Uji T yang juga membuktikan penolakan Ho dengan t hitung < t tabel (-0,031 < 

2,093).Sehingga dapat disimpulkan juga persamaan regresi Y’ = 4,359 – 0,031X + 

e, yang berarti jika keberadaan retail modern nilainya 0, maka pendapatan 

pedagang retail tradisional bernilai 4,359. Karena koefisien regresi keberadaan 

retail modern sebesar -0,031, maka setiap penambahan satu unit retail modern 

akan berdampak pada penurunan pendapatan pedagang retail tradisional sebesar 

Rp 0,031. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to reveal the comparison of Third Party Funds (DPK) 

of sharia bank as Bank Perception Tax Amnesty policy in 2016.This 

study used a comparative quantitative approach with the subject of 

research is the Third Party Funds of sharia bank the receiver of Tax 

Amnesty funds in 2016. The selection of DPK as a research setting 

based on the existence of funds for bank is vital for business continuity, 

because without sufficient funds the bank will not be function properly. 

The determination of samples was decided by Ministry of Economic in 

Republic Indonesia No.600/KMK.03/2016, so the sample of this 

research compare within 3 banks, those are; Bank Muamalat Indonesia, 

Bank Negara Indonesia Syariah, and Bank Syariah Mandiri. The test 

equipment used Paired Sample T-Test assisted software SPSS 21. The 

result of Paired Sample T-Test founded that there was α  P value t equal 

to 0,000 or< 0,05, means a significant difference of DPK accumulation 

before and after Tax Amnesty policy in 2016. The average of DPK 

sharia bank before Tax Amnesty policy accumulated Rp 124,1 Trillion 

and increased Rp 132,9 Trillion after Tax Amnesty policy. 

 

Keywords: Sharia Bank, Third Party Funds, Tax Amnesty 

 

 
1. Pendahuluan 

Pembangunan ekonomi merupakan kewajiban suatu negara untuk dapat 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat termasuk Indonesia. Upaya 

negara dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya, tentu harus ada 

pembiayaan yang memadai. Masalah pembiayaan negara meliputi, pertama 

pendapatan negara yaitu sumber-sumber pendapatan tertentu dan dari sumber 

pendapatan warga negara, antara lain berupa pajak, kedua pembelanjaan atau 

mailto:tkumarjohan@live.com
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pengeluaran negara yaitu biaya yang dikeluarkan negara untuk menjalankan roda 

organisasinya. 

 Pajak dalam pandangan Islam merupakan suatu bentuk muamalah dalam 

bidang ekonomi. Pajak memang bukan kewajiban agama selayaknya zakat yang 

memang diwajibkan dan akan berdosa bila enggan membayarnya. Pajak 

merupakan salah satu bentuk ijtihad baru guna mewujudkan kemaslahatan baik 

bagi masyarakat maupun negara.1 Adanya pajak, masyarakat pun akan merasakan 

hasilnya. Masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana 

umum yang tersedia seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, 

komunikasi, keamanan, hukum dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung 

kegiatan sehari-hari. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan 

besar bagi kelangsungan negara. Penerimaan pajak di Indonesia merupakan 

sumber dana utama yang sangat berpotensi dan mendominasi pendapatan negara, 

yaitu 86.17% dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN).2 Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerima sektor 

perpajakan, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan 

pajak selama ini. Realisasi penerimaan pajak selama 10 tahun terakhir selalu di 

bawah target (kecuali di tahun 2008), dengan pencapaian tax ratio berada di angka 

11-13%. Buruknya situasi perpajakan tidak terlepas dari kepatuhan Wajib Pajak 

(WP) yang masih rendah.3 Kondisi ini mengindikasikan perlunya suatu upaya 

pembenahan atau reformasi secara komprehensif di sektor perpajakan. 

 Pembenahan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari 

sektor perpajakan serta guna meningkatkan tax ratio pada tahun 2016 dan tahun-

tahun berikutnya, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan salah satunya 

dengan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Program ini merupakan 

kebijakan pemerintah yang diberikan kepada WP tentang Pengampunan Pajak, 

dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut WP diharuskan membayar uang 

tebusan. Kebijakan Tax Amnesty tersebut tidak terlepas dari peranan perbankan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 600/KMK. 

03/2016 tentang penetapan Bank Persepsi (BP) yang bertindak sebagai penerima 

uang tebusan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak menetapkan 77 

Bank terdiri dari 49 Bank Umum Konvensional (BUK), 25 Bank Pembangunan 

Daerah (BPD) dan 3 Bank Umum Syariah (BUS) sebagai penampung dana Tax 

Amnesty.4Terpilihnya 3 Bank Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank 

Negara Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri) melalui proses seleksi dan 

                                                             
1 Mudawamah, “Penyanderaan (Gijzeling) Terhadap Wajib Pajak Pribadi yang Tidak 

Kooperatif” (Skripsi Sarjana Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim, Malang 

2015), 2. 
2 Direktorat Jenderal Anggaran, Nota Keuangan APBN-P 2016, I.1-5. 
3Danny Darussalam Tax Center, “Kinerja Penerimaan Pajak Jangka Panjang,” InsideTax, Ed. 

36 (Januari, 2016), 34-35. 
4 Menteri Keuangan RI, KMK RI No. 600/KMK.03/2016 Tentang Penetapan Bank Persepsi 

yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan 

Pajak, 3-4. 
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telah memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.  Tergolong sebagai lembaga 

keuangan syariah yang ditetapkan pemerintah sebagai Bank Persepsi, kesempatan 

ini harus dimanfaatkan dengan baik, mengingat pemerintah menargetkan 

perolehan uang tebusan sebesar Rp 165 Triliun, dengan dana repatriasi mencapai 

Rp 1.000 Triliun, dan dana deklarasi sebesar Rp 4.000 Triliun baik dari dalam 

maupun luar negeri.5 Maka, jika target penerimaan dana tersebut masuk dan 

terinvestasikan di Bank Persepsi,  jelas hal ini akan berdampak terhadap kinerja 

keuangan. Kebijakan Tax Amnesty dapat memberikan kontribusi positif untuk 

kinerja keuangan perbankan seperti Dana Pihak Ketiga (DPK). 

 Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, dalam arti 

masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, 

yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta 

asing.6Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

penghimpunan dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa 

investasi yang memadai.7Hal ini dikarenakan masalah bank yang utama adalah 

dana, tanpa dana yang cukup bank tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. 

Penghimpunan dana pada bank dapat berbentuk Giro, Tabungan, dan Deposito 

yang secara total biasa disebut Dana Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga merupakan 

dana terbesar yang dimiliki oleh suatu bank. Besarnya proporsi dana 

menunjukkan bahwa keberadaan DPK menjadi unsur vital bagi kinerja keuangan 

perbankan. DPK unsur pembentuk pendapatan karena DPK pada perbankan 

syariah akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan 

tersebut akan diperoleh tingkat pengembalian berupa margin, besar kecilnya 

margin akan menentukan tingkat profitabilitas. Maka optimalisasi penghimpunan 

DPK menjadi sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas.8 

 Besar kecilnya Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sangat 

bergantung pada manajemen perbankan itu sendiri. Bagusnya pelayanan dan  

menarik produk simpanan yang ditawarkan maka akan dapat mempengaruhi 

masyarakat untuk menabung, deposit, atau jadi nasabah giro, sehingga 

ketersediaan dana cukup untuk aktivitas pembiayaan. DPK bagian terpenting 

dalam basis keputusan atau kebijakan dalam bank, apabila DPK dalam keadaan 

stabil maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam 

pemberian kredit/pembiayaan. Karena semakin besar DPK maka keputusan 

pemberian pembiayaan akan semakin tinggi pula. DPK berpengaruh positif 

terhadap penyaluran pembiayaan. Ketika dana-dana yang terkumpul dari 

                                                             
5 Yang Perlu Anda tahu Tentang Amnesti Pajak, diakses pada tanggal 28 Juli 2017 dari 

http://pajakku.com/page/detail/999/yang-perlu-anda-tahu-tentang-amnesti-pajak. 
6 Veitzhal Rivai, et al., Bank and Finansial Institution Management: Conventional & Sharia 

System (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 413. 
7 Teti Rahmawati, “Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan 

Syariah Sebelum dan Sesudah Penerapan Kebijakan Office Chanelling”, Jurnal Riset Keuangan 

dan Akuntansi, Vol. 1 No. 2 (2015), 76. 
8 Maltuf Fitri, “Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan 

Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”, Jurnal Economica,  Vol. VII, Ed. 1 (Mei 2016), 74. 
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masyarakat tinggi, maka keputusan untuk menyalurkan pembiayaan akan semakin 

tinggi pula.9 

 Berdasarkan data publikasi Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan DPK Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah (UUS) 5 tahun terakhir terus meningkat, pada tahun 2012 total DPK 

adalah sebesar Rp 147,5 Triliun, Rp 183,5 Triliun (2013), Rp 217,8 Triliun 

(2014), Rp 231,2 Triliun (2015), dan pada tahun 2016 sebesar Rp 279,3 Triliun.10 

Data tersebut menunjukkan DPK dari seluruh perbankan syariah di Indonesia, 

pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan 20,8%. Persentase peningkatan ini pun 

mengalami lonjakan yang signifikan dibanding periode sebelumnya yang hanya 

6%.Lebih spesifik, perkembangan penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdiri dari Giro, Tabungan, 

dan Deposito sebagaimana dalam Gambar 1.1 berikut. 

 

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia 

 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 

  

Komposisi Dana Pihak BUS dan UUS pada Gambar 1.1 didominasi Deposito, 

kemudian Tabungan dan diikuti Giro. Dari sisi pertumbuhan ke tiga instrumen 

DPK tersebut tampak berfluktuatif, misal pada Giro pertumbuhan signifikan 

terjadi pada tahun 2016 sebesar 31.9%, sedangkan Tabungan signifikan pada 

tahun 2013 sebesar 26.9% dan Deposito juga signifikan pada tahun 2013 sebesar 

27,2%. 

                                                             
9 Komang WL Oka, et al., “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit, dan Kualitas 

Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang 

Singaraja”,  e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 No. 1 (2015), 1 et seq. 
10 Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,“Statistik Perbankan Syariah”, Otoritas Jasa 

Keuangan, Vol. 15 No. 01 (Desember 2016), 23. 
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 Memperhatikan fungsi pokok perbankan syariah sebagai lembaga 

perantara (intermediary) dan serta menyadari betapa vitalnya keberadaan Dana 

Pihak Ketiga bagi keberlangsungan usaha. Maka kegiatan penghimpunan DPK 

menjadi bagian kegiatan operasional yang selalu dapat perhatian serius dari setiap 

manajemen perbankan syariah.Berdasarkan pada latar belakang dan uraian yang 

telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

perbandingan penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah sebelum dan sesudah 

kebijakan Tax Amnesty tahun 2016. 

 

2. Metode Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. 

Penelitian ini disebut penelitian kuantitatif komparatif karena membandingkan 

variabel yang bersifat data, yaitu Dana Pihak Ketiga bank syariah sebagai Bank 

Persepsi sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty tahun 2016. 

Sampel penelitian ini adalah bank syariah yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi 

sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

600/KMK. 03/2016. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat 

Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunderberupa data panel publikasi 

laporan keuangan, yaitu gabungan data cross section dan time series 3 bank 

syariah kurun waktu 9 bulan sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty tahun 

2016 berlangsung (Oktober 2015 – Juni 2016 dan Juli 2016 – Maret 2017). Data 

keuangan bank syariah tersebut yaitu meliputi Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari 

Giro, Tabungan, dan Deposit. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

yang diperoleh dari website masing-masing bank syariah penerima dana Tax 

Amnesty, yaitu Bank Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id), BNI 

Syariah (www.bnisyariah.co.id), dan Bank Syariah Mandiri 

(www.syariahmandiri.co.id). Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian atau untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang telah 

dinyatakan sebelumnya. Sesudah data sekunder diperoleh, kemudian data tersebut 

diolah dalam bentuk tabel, menggunakan analisis data komparatif metode Paired 

Sample T-Tes dibantu dengan software SPSS 21 (Stastical Product and Service 

Solutions). 

 

3. Perbandingan Penghimpunan DPK Sebelum dan Sesudah Kebijakan Tax 
Amnesty Tahun 2016 
 
Dana Pihak Ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank, pada 

tahun 2016 porsi DPK Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia 

sekitar 78.2% dibanding sumber dana lain,11 hal ini sesuai dengan fungsi bank 

                                                             
11 Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,“Statistik Perbankan Syariah..., 23. 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam 

masyarakat. Dana bagi bank keberadaannya sangat vital guna keberlangsungan 

usaha, karena tanpa dana yang cukup bank tidak akan berfungsi sebagaimana 

mestinya. Maka optimalisasi penghimpunan DPK menjadi sangat penting guna 

keberlangsungan perbankan syariah. 

 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebelum dan sesudah kebijakan Tax 

Amnesty tahun 2016 pada bank syariah sebagai Bank Persepsi memiliki perbedaan 

yang signifikan, hal ini bisa dilihat pada hasil uji Paired Sample T-Test dalam 

Tabel 3.3. Rata – rata penghimpunan DPK bank syariah sebagai Bank Persepsi 

kurun waktu 9 bulan sebagaimana Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 3.1 Rata – Rata Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Sebagai Bank 

Persepsi Sebelum dan Sesudah Kebijakan Tax Amnesty Tahun 2016 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
DPK1 124.129,89 9 2.191,577 730,526 

DPK2 132.945,67 9 4.679,773 1.559,924 

Sumber: Hasil Output Statistics Paired Sample T-Test SPSS 21 

 Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui rata-rata penghimpunan Dana 

Pihak Ketiga kurun waktu 9 bulan sebelum kebijakan Tax Amnesty tahun 2016 

sebesar Rp 124,1 Triliun sedangkan setelah kebijakan Tax Amnesty sebesar Rp 

132,9 Triliun atau naik 7,1% dari sebelum kebijakan Tax Amnesty.Perbandingan 

penghimpunan DPK bank syariah sebagai Bank Persepsi sebelum dan sesudah 

kebijakan Tax Amnesty kurun waktu 9 bulan sebagaimana dalam grafik pada 

Gambar 4.2 berikut. 

Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank 

Syariah Sebagai Bank Persepsi Sebelum dan Sesudah Kebijakan Tax Amnesty 

Tahun 2016 

 
Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Sebagai Bank Persepsi (diolah) 
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 Perbandingan penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Gambar 4.2 

menjelaskan bahwa sesudah kebijakan Tax Amnesty tahun 2016 DPK tumbuh 

sebesar 11,7% dibanding sebelum Tax Amnesty yang hanya sebesar 3,7%. 

Pertumbuhan tersebut disebabkan berbagai hal, salah satunya meningkatnya 

jumlah nasabah bank syariah, dan menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas 

Jasa Keuangan Mualiaman D Hadad “Pertumbuhan DPK perbankan cukup tinggi 

merupakan pengaruh dari program pengampunan pajak atau Tax Amnesty”.12 

Pernyataan tersebut selaras dengan data publikasi Statistik Perbankan Syariah 

OJK bahwa pada tahun 2016 pertumbuhan DPK Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah sebesar 20,8% dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar 6%.13 

 Persentase peningkatan tersebut mengalami lonjakan signifikan 

dikarenakan dana repatriasi nasabah Tax Amnesty yang diterima oleh Bank 

Persepsi masuk sebagai Dana Pihak Ketiga. Dana repatriasi Tax Amnesty pada 

perbankan akan diinvestasikan dalam negeri paling singkat 3 tahun sebagaimana 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. 

Maka dengan masa investasi tersebut, dana repatriasi yang masuk sebagai DPK 

akan membawa hal positif bagi perbankan syariah karena pertumbuhan setiap 

bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan penghimpunan DPK baik berskala 

kecil maupun besar dengan masa investasi yang memadai.14 

 Dana Pihak Ketiga merupakan unsur pembentuk pendapatan bank syariah, 

DPK pada perbankan syariah akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. 

Kemudian pembiayaan yang disalurkan tersebut akan diperoleh tingkat 

pengembalian berupa margin, besar kecilnya margin akan menentukan tingkat 

profitabilitas.15 Dana Pihak Ketiga juga merupakan bagian terpenting dalam basis 

keputusan atau kebijakan dalam bank, karena semakin besar DPK maka 

keputusan pemberian pembiayaan akan semakin tinggi. DPK berpengaruh positif 

terhadap penyaluran pembiayaan.16 

Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah merambah ke berbagai 

sektor, salah satunya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Porsi 

pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor UMKM per Juli 2017 sebesar Rp 

55,4 Triliun atau 20,9%.17 Jika produktivitas UMKM dapat ditingkatkan salah 

satunya dengan  kucuran dana perbankan, maka dari sektor UMKM akan mampu 

mendongkrak  Pendapatan Domestik Bruto dan menyerap pengangguran.  

Sehingga kekuatan ekonomi suatu negara memiliki korelasi yang positif dengan 

                                                             
12 Sakina Rakhma D. Setiawan, Tax Amnesty Dorong Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 

Perbankan Tahun 2016, diakses pada tanggal 27 dari 

http://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/30/ 

123000026/.tax.amnesty.dorong.pertumbuhan.dpk.perbankan.tahun.2016. 
13Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,“Statistik Perbankan Syariah..., 23. 
14 Teti Rahmawati, “Analisis Perbandingan Penghimpunan..., 76. 
15 Maltuf Fitri, “Peran Dana Pihak Ketiga..., 74. 
16 Komang WL Oka, et al., “Pengaruh Dana Pihak Ketiga..., 1 et seq. 
17Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,“Statistik Perbankan Syariah”, Otoritas Jasa 

Keuangan, Juli 2017, 33. 
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kontribusi UMKM terhadap perekonomian suatu negara. Semakin besar 

kontribusi UMKM terhadap perekonomian maka semakin kuat ekonomi negara 

tersebut.18 

 Dalam pandangan syariah, uang (dana) bukanlah merupakan suatu 

komoditi melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai 

ekonomis (ecconomic added value). Untuk menghasilkan keuntungan dana harus 

dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (primary ecconomic activities) seperti 

perdagangan, industri, sewa menyewa dan lain sebagainya.19 Berikut ini adalah 

firman Allah yang berhubungan dengan pemanfaatan dana: 

...
ِينَ ٱوَ  َََّلذ ون  َٱي ۡكِِنُ ه ب  ةَ ٱوَ ََّلذ بِيِلََۡلفِضذ اَِِفَس  َيُنفُِقون ه  َل  َِٱو  ۡهَُف ب ََّللذ ِِلٖمََمِّشِ

 
اٍبَأ ذ  َبِع 

Artinya: “...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, 

(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”, (QS. At-Taubah [34]: 

9).20 

 Ayat tersebut berupa ancaman bagi pihak yang suka menyimpan harta dari 

emas dan perak di dunia, yaitu berupa siksaan di akhirat. Artinya ada larangan 

tegas dan keras bagi pemilik dana yang tidak mau mengedarkannya atau 

menyalurkannya pada orang lain. Fakta dari beberapa penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan Tax Amnesty tahun 2016 memberikan efek positif 

pada kinerja keuangan perbankan syariah melalui optimalisasi Dana Pihak Ketiga. 

Implikasinya, DPK akan berkontribusi terhadap kinerja keuangan perbankan salah 

satunya profitabilitas bank, dan pembiayaan yang disalurkan akan menguatkan 

perekonomian suatu negara. 

 

4. Analisis Statistik 

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran data Dana Pihak Ketiga 

yang akan digunakan. Output statistik deskriptif akan menampilkan nilai mean, 

median, maximum, dan nilai minimum. Statistik deskriptif data DPK sebelum dan 

sesudah kebijakan Tax Amnesty tahun 2016adalah sebagaimana dalam Tabel 3.1 

berikut. 

 

 

                                                             
18 Nasaruddin Malik dan MSW Suliswanto, ed.,Membangun Ekonomi Nasional Yang Kokoh: 

Kajian dan Pengalaman Empiris (Malang: UMM Press, 2015), 261. 
19 Zainul Arifin,  Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 57. 
20 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., 192. 
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Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Data Dana Pihak Ketiga Sebelum dan Sesudah 

Kebijakan Tax Amnesty Tahun 2016 

Descriptive Statistics 

 DPK-1 DPK-2 Valid N (listwise) 

N Statistic 9 9 9 

Minimum Statistic 120.322 127.459  

Maximum Statistic 126.459 140.246  

Median Statistic 125.103 130.471  

Mean Statistic 124.129,89 132.945,67  

Sumber: Output Descriptive Statistics SPSS 21 

 Berdasarkan output descriptive statistics SPSS pada Tabel 3.1 dapat diketahui 

bahwa jumlah sampel (N) data Dana Pihak Ketiga yang dipakai baik sebelum Tax 

Amnesty (DPK-1) maupun sesudah Tax Amnesty (DPK-2) adalah 9, hal ini sesuai 

dengan kurun waktu pelaksanaannya kebijakan Tax Amnesty tahun 2016 selam 9 

bulan. Nilai minimum atau nilai penghimpunan terendah DPK-1 sebesar Rp 120,3 

Triliun sedangkan penghimpunan DPK-2 sebesar Rp 127,4 Triliun. Nilai 

maximum atau nilai penghimpunan tertinggi DPK-1 sebesar Rp 126,4 Triliun 

sedangkan DPK-2 sebesar Rp 140,2 Triliun. Nilai median atau nilai tengah 

penghimpunan DPK-1 sebesar Rp 125,1 Triliun sedangkan DPK-2 sebesar Rp 

130,4 Triliun. Adapun nilai penghimpunan rata-rata atau mean DPK-1 sebesar Rp 

124,1 sedangkan DPK-2 sebesar Rp 132,9 Triliun. 

 

4.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model uji Paired Sample 

T-Test memiliki data terdistribusi normal. Syarat uji beda dua rata-rata dengan 

metode Paired Sample T-Test mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilarang maka uji statistik menjadi tidak valid.21 Uji 

normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji skewness dan kurtosis. Hasil 

uji skewness dan kurtosis Dana Pihak Ketiga sebelum dan sesudah kebijakan Tax 

Amnesty tahun 2016 sebagaimana Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Dana Pihak Ketiga Sebelum dan Sesudah 

Kebijakan Tax Amnesty Tahun 2016 

 DPK-1 DPK-2 Valid N (listwise) 

N Statistic 9 9 9 

Skewness 
Statistic -1,180 ,400  

Std. Error ,717 ,717  

Kurtosis 
Statistic -,013 -1,591  

Std. Error 1,400 1,400  

Sumber: Output Skewness dan Kurtosis SPSS 21 

                                                             
21Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS 

Regresi (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 160. 
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 Hasil uji normalitas pada Tabel 3.2 diketahui nilai statistik skewness dan 

kurtosis  Dana pihak Ketiga sebelum Tax Amnesty (DPK-1) sebesar -1,180 dan 

0,400 dan sesudah Tax Amnesty (DPK-2) sebesar -0,013 dan -1,591. Berdasarkan 

hipotesis uji skewness dan kurtosis dengan melihat  range nilai jika terletak antara 

-2 hingga 2, variabel data tersebut akan mengikuti distribusi normal.22 Maka Dana 

Pihak Ketiga sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty tahun 2016 telah 

mengikuti distribusi normal. 

 

4.2. Uji Paired Sample T-Test 

 Pengujian hipotesis Paired Sample T-Tes dilakukan terhadap dua sampel yang 

berpasangan (paired). Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel 

dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang 

berbeda.23 Uji inidilakukan dengan bantuan software SPSS, dasar pengambilan 

keputusan jika α  P – value t => 0,05, maka Ho diterima, dan jika α nilai P – 

value = < 0,05, maka Ho ditolak.24Hasil uji Paired Sample T-Tes Dana Pihak 

Ketiga sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty tahun 2016 sebagaimana 

dalam Tabel 3.3 berikut. 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Paired Sample T-TestDana Pihak Ketiga Bank Syariah Sebagai Bank 

Persepsi Sebelum dan Sesudah Kebijakan Tax Amnesty Tahun 2016 

Paired Samples Test 

 Pair 1 

DPK-1 - DPK-2 

Paired 

Differences 

Mean -8.815,778 

Std. Deviation 4.182,085 

Std. Error Mean 1.394,028 

95% Confidence Interval of the Difference 
Lower -12.030,413 

Upper -5.601,143 

T -6,324 

Df 8 

Sig. (2-tailed) ,000 

Sumber: Hasil Output Paired Sample T-Test SPSS 2 

 Berdasarkan hasil output Paired Sample T-Test dalam Tabel 3.3 tersebut dapat 

diketahui α P – value  t pada kolom Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,000 (< 0,05), maka 

kesimpulannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan signifikan 

rata-rata penghimpunan Dana Pihak Ketiga bank syariah sebelum dan sesudah kebijakan 

Tax Amnesty tahun 2016. 

 

 

 

                                                             
22 Sofyan Yamin dan Heri Kurniawan, SPSS Complete: Teknik Analisis Statistik Terlengkap 

dengan Software SPSS (Jakarta: Salemba Infotek, 2014), 16. 
23Ibid, 56. 
24Ibid, 57.  
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5. Penutup  

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti menemukan 

sejumlah temuan yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan penelitian. Fakta-fakta 

temuan tersebut menjadi jawaban dan bagian akhir atas pertanyaan awal pada 

rumusan masalah di saat penyusunan penelitian. Maka untuk memperoleh 

gambaran hasil penelitian yang lebih komprehensif, berikut adalah kesimpulan 

dari penelitian ini. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga bank syariah sebagai Bank 

Persepsi sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty tahun 2016 terdapat 

perbedaan yang signifikan. Peningkatan penghimpunan DPK mengalami lonjakan 

signifikan dikarenakan dana repatriasi nasabah Tax Amnesty yang diterima oleh 

Bank Persepsi masuk sebagai DPK. 

Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan dari penelitian ini, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: pertama, bagi Perbankan Syariah, 

sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya agar kebijakan-kebijakan  

pemerintah berikutnya bank syariah yang selain Bank Muamalat Indonesia, BNI 

Syariah, dan Bank Syariah Mandiri bisa diikut sertakan. kedua, bagi pembuat 

kebijakan, sebagai bahan pertimbangan agar dalam kebijakan berikutnya jika 

melibatkan bank, proporsi jumlah bank syariah dalam kebijakan bisa 

dipertimbangkan lagi. Karena bank syariah yang masih baru atau dalam tahap 

perkembangan masih membutuhkan stimulus percepatan pertumbuhan melalui 

kebijakan – kebijakan yang strategis. ketiga, keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah peneliti hanya menguji perbandingan Dana Pihak Ketiga sebelum dan 

sesudah kebijakan Tax Amnesty. Bagi peneliti selanjutnya bisa menambahkan 

variabel lain yang mungkin akan berhubungan dengan kinerja DPK, Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return Of Aset (ROA),  

dan Loan to Deposit Rasio (LDR) atau variabel lain yang mencerminkan kinerja 

keuangan perbankan syariah. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to know the correlation between implementation of 

mudharabah and the profitability in the Bank Syari’ah Mandiri. 

Quantitative approach was used in this research with Bank Syari’ah 

Mandiri as the subject. The research based on mudharabah 

development in Bank Syariah Mandiri, and it was observed from the 

data of financial statements that have been published in 2012 to 2016. 

The method is collecting data from Bank Syariah Mandiri financial 

statements in 2012 to 2016 and observing the data. Independent 

variable in this research is mudharabah and its dependent variable is 

profitability. The statistical method of data analysis used is a simple 

regression. The result showed that mudharabah as independent variable 

has correlation with profitability as dependent variable. It could be seen 

from the significant value which is 0,023 <0,05. Based on the 

significant value of the coefficient table can be said that mudharabah 

has a correlation with profitability positively and significantly, which is 

0.023 <0.05. 

Keywords: Mudharabah, Profitabilitas (ROA), Bank Syariah Mandiri.  

 

1. Pendahuluan 

 Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan 

pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang disebut Bank Syariah, dengan 

diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang diberi nama dengan Bank 

Muamalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang 

berlandaskan sistem syariah, kini Bank Syariah yang tadinya diragukan akan 

sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat baik. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

http://thesisnotes.com/tag/scope-of-the-study/
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kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut pasal 

1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank adalah Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah adalah bank yang 

dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana 

memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bagi hasil dan jual beli.1 

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, menurut mereka hanyalah 

produk-produk bank konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad 

yang berkaitan dengan syariah. Alasannya karena sistem bagi hasil dalam 

prakteknya masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Begitu pula 

penyaluran dana Bank Syariah yang lebih besar bertumpu pada pembiayaan 

murabahah, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, dianggap oleh 

masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank 

konvensional. Menurut mereka masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi 

hasil, laba dan bunga bank konvensional. Kalaupun bisa hanyalah pada tataran 

teorinya saja, sedang prakteknya masih terlihat rancu untuk membedakan bagi 

hasil, margin dan bunga.  

Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad mudharabah dan 

musyarakah sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah 

dengan pola tersebut belum menjadi barometer bank syariah, sehingga 

perbandingannya cukup kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan 

pendapatan tetap. Hal tersebut lebih disebabkan pada tuntutan yang harus 

dipenuhi oleh bank syariah yang mengikuti struktur bank komersial. Sehingga 

pembiayaan dengan basis pendapatan tetap cenderung menjadi pilihan bagi bank 

syariah.2 Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar 

bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip 

berdasarkan pada kaidah mudharabah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan 

penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dalam 

operasional Bank Syariah, mudharabah merupakan salah satu bentuk akad 

pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. 

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar 

mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual 

beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. 

                                                             
1 Ade Arthesa dan Edia Handima, Bank dan Lemabaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta: PT. 

Indeks, 2006), hal 62. 
2 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2001), 

hal 214. 
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Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip 

syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sama seperti perusahaan lainnya, 

tujuan berdirinya Bank Syariah Mandiri adalah untuk memperoleh keuntungan. 

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu 

perusahaan atau badan usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), 

yayasan ataupun bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Kemudian yang lebih 

penting lagi apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan 

maka berarti kelangsungan hidup badan tersebut akan terjamin.3 

Bank  dapat  memperoleh  keuntungan  berasal  dari  selisih  dana yang 

terhimpun dari masyarakat dan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang 

berupa kredit atau pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya. Perbankan yang 

berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang 

diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. 

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan 

konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip 

syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan  

prinsip  konvensional  keuntungan   yang    diperoleh melalui bunga sedangkan 

bagi bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.4 

Pemberian pinjaman yang berdasarkan bunga berakibat pada penerimaan 

pinjaman yang harus menanggung resiko yang telah ditetapkan dimuka. Perjanjian 

yang demikian itu dianggap tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 

Menurut Umar Chapra, dalam sebuah ekonomi dimana perbedaan kekayaan 

adalah substansial dan pemberi pinjaman ingin memperoleh keuntungan tanpa 

harus menanggung resiko usaha, adalah tidak rasional baginya.5 

Berbeda dengan bank syariah yang berpegang pada prinsip keadilan, dimana 

keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama. Jika kita melihat mode 

pembiayaan dalam perbankan syariah digolongkan pada beberapa golongan. 

Diantaranya menurut Umer Chapra adalah mode primer, seperti:      mudharabah   

dan   musyarakah   dan   mode   sekunder   seperti: murabahah, ijarah, ijarah 

waiqtina, salam dan istisna.6 

Pada pembiayaan yang menggunakan mode-mode primer pihak bank 

mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil (profit and loss sharing) dan 

mempunyai tingkat resiko yang besar karena melibatkan bagi untung dan rugi. 

Sedangkan pada pembiayaan yang menggunakan mode skunder, pihak bank 

mendapatkan margin keuntungan kembalian positif yang ditentukan di depan. 

Pada prinsipnya bagi hasil melibatkan mode-mode primer didasarkan pada 

penyertaan modal sendiri dan relatif lebih beresiko karena melibatkan bagi untung 

                                                             
3 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 34. 
4 Ibid., Kasmir, Manajemen Perbankan ..., hal.93. 
5 M. Umar Chapra, Islam dan Tantangan, Ekonomi Islamisasi Kontemporer, (Jakarta: Gema 

Insani, 2005), hal. 352. 
6 Ibid., M. Umar Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: ...., hal 223. 
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dan rugi, tingkat keuntungan tidak dinyatakan di depan dan dapat menjadi positif 

atau negatif tergantung pada hasil akhir usaha, mode-mode primer ini dikenal 

dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.7 

Bank Syariah Mandiri memiliki banyak produk dalam pembiayaannya, di 

antaranya adalah dalam bentuk mode primer yaitu pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah, serta mode sekunder dalam bentuk pembiayaan murabahah. 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik 

modal menyediakan dana 100% dan pengelola usaha sebagai pengelola usaha 

dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, dan musyarakah adalah 

akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk 

tujuan mencapai keuntungan.8Sedangkan murabahah merupakan akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba 

secara keseluruhan dan tingkat efisiensi usaha, baik dari kegiatan operasional 

maupun non operasional digunakan Profitabilitas. Profitabilitas Rerurn on asset 

adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan.  

Oleh karena itu, tingginya minat nasabah untuk melakukan akad pada 

pembiayaan mudharabah di Bank Syariah, tentunya akan memberikan kontribusi 

yang besar bagi pendapatan bank syariah. Dari pendapatan-pendapatan tersebut 

kiranya bank dapat mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan bank syariah 

atas terlaksanya pembiayaan mudharabah tersebut. Dari latar belakang di atas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Korelasi 

Antara Pelaksanaan Mudharabah Dengan Profitabilitas Pada Bank Syariah 

Mandiri”. 

 

2. Bank Syariah  

 Bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana 

maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan memakai imbalan atas dasar 

prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Bank pada dasarnya merupakan 

perusahaan atau lembaga perantara keuangan (financial intermediary) yaitu antara 

pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga 

perantara bank harus menyalurkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat 

tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman 

atau yang lebih dikenal dengan kredit di Bank Konvensional atau pembiayaan di 

Bank Syariah. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan 

berbagai asset yang dianggap menguntungkan bank.9 

                                                             
7 Ibid, hal 225. 
8 Acarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 60. 
9 Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. (II, Jakarta: 

Salemba Empat, 2006), hal 50 
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Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 

pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

sewa murni  tanpa  pilihan   (ijarah)  atau  dengan  adanya  pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.10 

 

3. Mudharabah dan Implementasinya   

 Mudharabah berasal dari kata dharaba yang berarti memukul atau berjalan. 
Definisi memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. 11 Mudharabah atau qiradh 
termasuk dalam kategori syirkah atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. 

Dalam Al-Qur’an kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah 
mudharabah. Al-Qur’an hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata 
dharabah yang diulang sebanyak 58 kali. Secara istilah, Mudharabah adalah akad 

kerja sama antara pemilik modal dengan yang mempunyai keahlian atau 
keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari 

penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, 
jika terjadi kerugian ditanggung pemilik modal. 12 

Mudharabah dalam perspektif fiqih merupakan kontrak yang melibatkan antara 

dua kelompok, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada 

pengelola untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Sedangkan keuntungan 

dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. pengelola dalam hal ini 

memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan 

ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan 

yang dibagi antara pihak investor dan pengelola berdasarkan proporsi yang telah 

disetuju bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak 

investor saja.13 Menurut ulama Hanafiyah, mudharabah adalah memandang 

tujuan dari pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan karena harta 

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka 

mudharabah adalah akad Syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak 

lain pemilik jasa. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad 

perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk 

diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Imam 

Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah ibarat pemilik harta 

                                                             
10 Wiroso, Penghimpunan Dan dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. (Jakarta: PT. 

Grafindo, 2005), hal 98. 
11 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), hal 95. 
12 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan 

Praktis, (1, Jakarta: Kencana, 2010), hal. 71-72. 
13 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 91. 
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menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang 

dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sementara itu, Ulama Syafi’iyah 

berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang 

menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan. Lebih lanjut Wahbah 

Zuhaili berpendapat, mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik 

kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara 

keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. Menurut Sayid Sabiq 

sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi, mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan mudharabah adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak 

memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan 

kesepakatan mereka. 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad atau 

perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal 

usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan 

bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang 

mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa 

mudharabah adalah kerja sama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Dengan 

demikian, dalam akad mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja 

bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan 

antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah 

(kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka 

kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak 

dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga.14 

Mudharabah di perbankan biasa diterapkan pada produk-produk pembiayaan 

dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada: 
a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan 

khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan deposito biasa. 
b) Deposito spesial dimana dana di titipkan nasabah untuk bisnis tertentu, 

misalnya murabahah atau ijarah.  
Adapaun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:  

a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal untuk perdagangan dan jasa. 

b) Investasi khusus juga disebut mudharabah muqayyadah, dimana sumber 
dana khusus dan penyaluran khusus dengan syarat yang telah diterapkan 

oleh pemilik modal.  
Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat, produk mudharabah dapat 

berupa: 
a) Simpanan Mudharabah  

Modal yang terima dari nasabah akan diinvestasikan oleh bank dengan proporsi 

keuntungan yang telah disepakati dalam modal mudharabah, seperti sepertiga 
atau seperempatnya akan disimpan di bank dan sisanya akan dibayarkan kepada 

nasabah. Jika bank mengalami kerugian setiap nasabah ikut bertanggung jawab 
atas kerugian tersebut sesuai dengan proporsi modal yang ditanamnya. Bentuk 

                                                             
14 Hasan M Ali, Marketing. (Jakarta: PT Buku Kita, 2008), hal 170. 
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simpanan ini bisa berupa tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud 

untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan qurban dan deposito.  
b) Titipan  

Bank dapat menerima titipan dari masyarakat dengan mengkombinasikan 
produk al-Wadiah yad adh-dhamanah dengan mudharabah sehingga pihak penitip 
dapat mendapatkan keuntungan dari penggunakan dana titpan tersebut oleh pihak 

bank dengan proporsi yang telah disepakati bersama. Sebagai suatu titipan, pihak 
bank bertanggung jawab untuk mengembalikan dana titipan tersebut kepada 

nasabah. Adapun dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, 
mudharabah dipraktikan dalam bentuk:  

a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal berdagang dan jasa. 

b) Investasi khusus disebut juga disebut mudharabah muqayyadah, dimana 
sumber dana khusus dan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat 

yang telah diterapkan oleh pemilik modal.15 
 

4. Profitabilitas dan Indikator Pengukurannya 

  Rasio profitabilitas adalah alat untuk mengukur keefektifan dan kesuksesan 

manajemen dalam menghasilkan suatu laba dalam periode tertentu. Profitabilitas 

suatu bank dapat di ketahui dengan menganalisis laporan keuangannya, dan dari 

hasil analisis tersebut akan dapat tercermin kemampuan bank dalam memperoleh 

laba. Profitabilitas adalah perbandingan laba setelah pajak dengan modal inti atau 

laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. 

Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya, maka 

posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.16 

 Menurut Van Horne dan Wac Howicz mengemukan rasio profitabilitas terdiri 

dari dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya 

dengan penjualan dan rasio profitabilitas yang menunjukkan dengan investasi. 

Profitabilitas dala hubungannya dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor 

dan margin laba bersih. Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri 

atas tingkat pengembalian atas aktiva dan pengembalian atas ekuitas.  Sedangkan 

menurut Weygandt, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang 

ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Rasio profitabilitas 

dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan 

operasi perusahaan, karena rasio profitabilitas merupakan alat pembanding pada 

berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. Semakin besar 

risiko investasi, diharapkan profitabilitas yang diperoleh semakin tinggi pula. 

Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. 

 Kinerja keuangan perusahaan dari sisi manajemen, mengharapkan laba bersih 

sebelum pajak yang tinggi karena semakin tinggi laba perusahaan semakin 

                                                             
15 Neneng Nurhasanah, mudharabah dalam Teori dana Praktik, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2015), hal 111-113. 
16 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akutansi Perbankan Syariah Dari 

Teori ke Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal 107. 
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fleksibel perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. 

Sehingga laba sebelum pajak (EBT) perusahaan akan meningkat bila kinerja 
keuangan perusahaan meningkat. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari 

kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total aset merupakan 
rata-rata volume usaha atau aktiva.17 Rasio yang melihat kemampuan perusahaan 
menghasilkan laba (profitabilitas). Rasio profitabilitas terdiri dari profit margin, 

return on asset dan return on equity. Selengkapnya sebagai berikut:  

 Profit Margin =Laba Bersih/Penjualan  

 Return On Asset (ROA)=Laba Bersih/Total Aktiva 

 Return On Equity (ROE)=Laba Bersih/Modal Sendiri (Saham) 
 

 Studi yang menggunakan rasio keuangan di atas mulai dilakukan pada tahun 
1930-an. Kemudian beberapa studi lanjutan lebih berfokus pada kebangkrutan 

usaha. Kebanyakan hasil penelitian tersebut meyakini bahwa perusahaan yang 
bangkrut memiliki rasio yang berbeda dari perusahaan yang tidak bangkrut. Oleh 
karena itu, analisis rasio tersebut sangat bermafaat untuk membaca laporan 

keuangan.18 Laporan keuangan persentatif sebanding (comoon-size statement) 
merupakan salah satu metode analisis yang manfaat fungsionalnya sangat besar 

karena pos-pos laporan keuangan ditempatkan dalam perspektif. Laporan 
keuangan persentatif sebanding secara sederhana menyajikan laporan laba-rugi 

dan neraca sebagai persentase dari pos (unsur) sebanding tentu yang dapat diambil 
dari bisni yang serupa atau dapat juga berupa total penerimaan, total biaya 
perusahaan yang bersangkutan. Secara matematis rumus sederhananya adalah:  

 
Laba = Total Penerimaan  - Total Biaya  

(Profit)        (Total Revineu) (Total Cost) 
 

 Laba merupakan keuntungan atau pendapatan bersih yang diperoleh 

perusahaan selama satu kali proses produksi. Total penerimaan merupakan 
penerimaan kotor (belum dikurangi biaya yang dikeluarkan) yang diperoleh 

perusahaan dalam satu kali proses produksi, penerimaan dalam hal ini merupakan 
hasil kali jumlah produk dengan harga produk per unit. Total biaya merupakan 

biaya yang dikeluarkan selama melakukan proses produksi, baik biaya eksplisit 
maupun biaya implisit. Laporan keuangan merupakan indikator untuk satu 
periode, untuk menganalisis perusahaan digunakan analisis rasio. Keampuhan 

analisis dengan perangkat rasio keuangan disebabkan oleh sifatnya yang mampu 
mengatasi kelemahan analisis yang hanya didasarkan pada perbedaan nilai uang 

saja, yang kadang-kadang tidak saja membingungkan tetapi juga menyesatkan.19 
 

4.1.  Return on Asset  

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas, dalam 

analisis laporan keuangan rasio ini paling sering digunakan karena mampu 

                                                             
17 Bactiar Usman, “Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Bank 

Bank di Indonesia”, Media Riset Bisnis dan Manajemen. Vol.3, No.1, April, 2003, hal 59-74. 
18 Suwiknyo, Dwi. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. (yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), hal 186. 
19 Istis Baroh, “Analisis Profitabilitas Agroindustri Kripik Pisang (Studi Kasus Kota 

Lumajang)”, Vol. 1. No. 2, Juni, 2015, hal 5-6.  
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menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. Return on 

Asset mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada 
masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Asset 

atau aktiva yang di maksud adalah seluruh harta perusahaan yang diperoleh dari 
modal sendiri atau modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva 
untuk digunakan oleh perusahaan. Rasio laba bersih terhadap total aktiva untuk 

mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak.  
Istilah Return on Asset dengan Net Earning Power Ratio (Rate of Return on 

Investment atau Return on Investment) yaitu kemampuan dari modal yang 
diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan sesudah 
pajak. Perhitungan Return on Asset untuk pengembalian atas total aktiva dihitung 

dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham 
biasa dengan total aktiva, dapat dihitung dengan rumus yaitu:  

 
Return on Asset (ROA) = Laba bersih / Total aktiva  

 
Semakin besar nilai Return on Asset menunjukkan kinerja perusahaan yang 

semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar, nilai ini 

mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva atau pendanaan yang 
diberikan pada perusahaan.  

Dari pemaparan di atas dapat disimpulakan bahwa Return on Asset adalah 
rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan. 
Karena itu digunakan angka setelah pajak, dengan demikian rasio ini 

menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan 
jumlah aktiva yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi Rasio Return on Asset 

yaitu rasio perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan.  
Indikator profitabilitas yang berdasarkan Return on Asset mempunyai 

keunggulan yaitu:  
1) Sebagai salah satu kegunaan prinsip sifat yang menyeluruh. Apabila 

perusahaan sudah menjalankan praktik akutansi yang baik maka manajemen 

dengan menggunakan teknik analisa Return on Investmnet dapat mengukur 
efisiensi penggunaan modal bekerja, efisiensi produk dan efisiensi bagian 

penjualan.  
2) Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat 

diperoleh rasio industri, maka dengan analisis Return on Investment dapat 
dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan 
perusahaan yang sejenis. Sehingga dapat diketahui apakah perusahaan berada 

dibawah, sama atau diatas rata-rata. Dengan demikian akan dapat diketahui 
dimana kelemahannya dana apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut 

dibandingka perusahaan yang lain yang sejenis.  
3) Analisis ini pun dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang 

dilakukan oleh bagian dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam 

bagian yang bersangkutan. 
4) Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari 

masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan menggunakan 
produk sistem biaya produk yang baik. Modal dan biaya dapat dialpkasikan 

kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, 
sehingga dengan demikian akan dihitung dari masing-masing produk. 
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5) Return on Investment atau Return on Asset selain berguna untuk 

keperluan kontrol juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya Return on 
Investment dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kalau 

perusahaan akan mengadakan perluasan.   
Selain mempunyai indikator keunggulan Return on Asset juga mempunyai 

indikator kelemahan yaitu:  

1) Kesukarannya dalam membandingkan rate of return suatu perusahaan 
dengan perusahaan lain sejenis mengingat bahwa kadang-kadang praktek akuntasi 

yang digunakan oleh masing-masing perusahaan tersebut berbeda-beda. 
Perbedaan metode dalam penilaian berbagai aktiva antara perusahaan yang satu 
dengan perusahaan yang lain, perbandingan tersebut akan dapat memberi 

gambaran yang salah. Ada berbagai metode penilaian inventori yang digunakan 
akan berpengaruh terhadap besarnya nilai inventory dan yang selanjutnya akan 

berpengaruh terhadap jumlah aktiva. 
2) Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya 

fluktuasi nilai dari uang suatu mesin atau pelengkap tertentu dibeli dalam keadaan 
inflasi nilainya berbeda kalau dibeli pada waktu tidak adanya inflasi, dan hal ini 
akan berpengaruh dalam menghitung laba.  

3) Dengan menggunakan analisa rate of return saja tidak akan dapat 
digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih 

dengan mendapatkan kesimpulan yang memuaskan.   
 
5. Korelasi antara Penerapan Akad Mudharabah dan Profitabilitas Bank 

Syariah Mandiri  

Perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan sangat 

cepat sehingga membutuhkan perbankan naisonal yang tangguh maka diperlukan 

adanya pengaturan kegiatan lembaga perbankan. Undang-Undang perbankan 

No.10 tahun 1998 tentang perbankan berdasarkan prinsip syariah menyebutkan 

bahwa bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dengan imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan. Kegiatan Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan 

mudharabah telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 pasal 

36 mengenai kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat 

dan juga melakukan penyaluran dana. Pasal 36 butir b peraturan bank Indonesia 

No.6/24/PBI/2004 menyebutkan bahwa kegiatan menyalurkan dana malalui 

prinsip jual beli, prinsip sewa menyewa, prinsip pinjam meminjam dan prinsip 

bagi hasil, prinsip bagi hasil tersebut terdiri dari mudharabah dan musyarakah. 

Pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri dimana bank menyediakan 

seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank sedangkan 

keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, nasabah 

mengajukan permohonan pembiayaan pada pihak bank untuk memberikan modal 

suatu proyek atau usaha yang akan dilakukan oleh nasabah dengan kesepakatan 

bagi hasil sesuai kesepakan oleh kedua pihak antara bank dan nasabah, sedangkan 

kerugian dari usaha atau proyek tersebut akan ditanggung oleh bank. 
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Gambar 5.1. Skema Permohonan Pembiayaan Mudharabah di  

Bank Syariah Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1. Korelasi antara Pelaksanaan Mudharabah dengan Profitabilitas pada 

Bank Syariah Mandiri  

Koefisien Determinasi (R2) 

Besarnya koefisien determinasi (R2) menunjukkan sampai seberapa besar 

perbandingan perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. 

Semakin besar nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel 

independen yang digunakan mempunyai korelasi variabel dependen. 

 
Tabel 5.1. Uji Determinasi Model Summary 

 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,928a ,862 ,816 ,003 

a. Predictors: (Constant), PENDAPATAN_MUDHARABAH 
 

Dari output tabel 4.2 ditehaui koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,862, 

untuk menghitung besarnya korelasi antara pendapatan mudharabah dengan 

profitabilitas menggunakan angka R Square (angka korelasi yang dikuadratkan). 

Angka R Square disebut sebagai koefisien determinasi. Dari tabel di atas 

menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,928. Dari 

output tersebut dapat diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,862, 

yaitu mengandung pengertian bahwa korelasi antara variabel bebas mudharabah 

dengan variabel terikat profitabilitas adalah sebesar 86,2%. Angka tersebut 

mengandung arti bahwa mudharabah mempunyai korelasi dengan profitabilitas 
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Kepala Unit) 
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(Administrasi 
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sebesar 0,862 sedangkan sisanya (100% - 86,2 = 13,8%) mempunyai korelasi 

dengan variabel lain di luar model regresi ini. Besarnya korelasi variabel lain ini 

di sebut error. Maka semakin kecil nilai koefisien determinasi maka ini artinya 

korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah, sebaliknya jika 

nilai R Square semakin mendekati 1 maka korelasi tersebut akan semakin kuat.  

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Regresi Sederhana adalah 

berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,023 < 0,05 yang berarti signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel mudharabah (X) mempunyai korelasi dengan variabel 

profitabilitas (Y).  

 
6. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya dan juga berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dibahas pada 

bab empat dengan bantuan regresi sederhana dan hasil wawancara dengan pihak 

bank. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: pertama, pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah 

Mandiri pada prinsipnya mengedepankan saling percaya antara nasabah dengan 

pihak Bank Syariah Mandiri hal ini dpaat diketahui dari akad dan prosedur 

pembiayaan dilakukan beberapa tahap yaitu, tahap sosialisasi dan permohonan, 

tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, tahap pencairan, tahap 

monitoring, tahap angsuran dan tahap perhitungan bagi hasil. Kedua, berdasarkan 

hasil pengujian data maka korelasi antara pelaksanaan mudharabah pada bank 

syariah mandiri sama dengan pelaksanaan pembiayaan lainnya. Hasil pengolahan 

uji data menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan yang berarti variabel 

independen Mudharabah mempunyai korelasi positif dan signifikan dengan 

variabel dependen profitabilitas Return on Asset. Artinya bahwa pembiayaan 

mudharabah mempunyai korelasi yang positif dan signifikan dengan profitabilitas 

pada bank syariah mandiri. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to investigate the management of village fund in 

Wukirsari village and second, to analyze the influence of village fund 

towards the achievement of welfare of society in this village based on 

Mashlahah concept. The method used mixed method with Concurrent 
Triangulation model by combining equally between qualitative and 

quantitative method. The collecting data uses interview and 

questionnaire. the conclusion are; first, the management of village fund 

is established on annually program of development, while the 

implementation is managed by a teamwork of village development 

consists of government and society. All of development activities are 

completely controlled by the Head of Village and the Monitoring team. 

Second, the analysis shown that village fund has a positive influence 

toward welfare. The result of t test that analyzed by simple regression 

analysis concluded the value of village fund coefficient is 10,739 and t 

table is 1,661. It shows that tarithmetic > ttable (10,739 > 1,661). Coefficient 

determination value shows the result of adjusted R Square is 0.538 

means that village fund variable (X) has 53,8% significance influence 

towards Mashlahah of society. 

Keywords: Village fund, Welfare of society, Mashlahah concept. 

 

1. Introduction 

Poverty is a basic problem of macro economy, particularly in the developing 

country. It is noted that the number of poor population in Indonesia on March 

2016 reached 17, 67 million for rural and 10, 34 million for urban areas.1 Because 

of that problem, state government always do some efforts to reduce the poverty by 

                                                             
1 Badan Pusat Statistik, Official Statistics on Poverty Profile in Indonesia in March 2016, 

Published at 18th of July 2016 

http://thesisnotes.com/tag/scope-of-the-study/
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increasing the economic growth through supplying some funds for funding the 

economic development of village in order to achieve the welfare of society. 

Etymologically, welfare means as the health, happiness and pleasure from some 

population or individu.2 In the framework of Islamic Economics, the real welfare 

of society would be achieved if the basic maslahah of human life which consists 

of two aspects of spiritual and material is fulfilled. Those five aspects are 

preservation of religion, physical-self, intellect, family and wealth.3 Therefore 

Maslahah becomes tool that needed to measure the welfare of society and for a 

good viability,4 while it is become the main goals in economic development of the 

nation. 

Village fund are funds sourced from 10% State General Revenue and 

Expenditure Budget (APBN) allocated to the villages used for financing the 

governmental activities, village development, civil society development and 

community empowerment.5 This program is established since 2015 which 

allocated for economic development through funding the development of 

infrastructure and village facilities physically.6 Good management of village fund 

could build the economic growth rapidly and achieve the welfare of society. The 

systematic management is not only done by the village government, but also it 

needs the accompaniment from state government/regency and the participation 

from society. In this case, the village government needs to form a teamwork to 

manage the implementation of this program. 

Wukirsari is a village situated in Bantul regency, Yogyakarta which becomes 

as one of the village that received the village fund donation since it began at 2015, 

and becomes the best village in the absorption of Village Funds".7 The economic 

growth in this village increases rapidly because of its potency that owned and the 

good management of village fund implementation. This research aims to know the 

management of village fund donation which is done in Wukirsari village; and also 

to analyze the influence of its implementation towards the achievement of welfare 

of society according to maslahah concept. 

 

 

 

                                                             
2 AS Hornby, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Fourth Edition, (Oxford: Oxford University 

Press, 2015), 504. 
3 P3EI, Ekonomi Islam, cet. ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 5-6. 
4 Muhibuddin, “Sejahtera dan Relevansinya dengan Mashlahah dalam Tinjauan Ekonomi 

Syari’ah”, Jurnal Al-Buhuts IAIN Gorontalo, (Volume 10, Number 1, June 2014), 111. 
5 BPKP, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015, 

Supervision Deputy of the implementation of regional financing 
6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 21, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2016, Tahun 

2015, Bab III Pasal 6 Ayat 1, 6-7. 
7 http://www.republika.co.id/, Dana desa Pacu Denyut Ekonomi, published on Thursday, 25 of 

August 2016 on hours 11.45WIB, Accessed on 9 mei 2016 on hours 14.16 WIB 

http://www.republika.co.id/
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2. Literature Review  

Village fund are funds sourced from State General Revenue and Expenditure 

Budget (APBN) allocated to the villages which is transferred through Regional 

General Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the district and used for 

financing the governmental activities, village development, civil society 

development and community empowerment.8 The Budget of village fund is a part 

of the Central Budget non ministry institutions as a backup post of village fund.9 

The priority of its usage according to Regulation of the Ministry of Village, 

Rural development, and transmigration of Republic Indonesia Number 21/2015 

about “Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016” is divided into two 

principal funding, those are for infrastructure development and village community 

empowerment.10 

The researched by Okta Rosalinda (2014) entitled Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa 

Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) 

purposed to describe the management of village fund allocation (ADD) that was 

held at Segodorejo Village and Ploso Kerep Village in the process of planning, 

implementation and liabilities. This research used analytical descriptive methods. 

The concluded that management of ADD in Segodorejo Village and Ploso Kerep 

Village are still less effective because the management process is still less in 

community participation on implementation of this program. The society did not 

participate more because the government did not do any socialization about this 

program.11 

The research compiled by Daru Wisakti (2008) entitled Implementasi 

Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten 

Grobogan. That purposed to provide a description of ADD implementation Geyer, 

as well as the supporting and barrier factors which affects the implementation and 

also the strategy that must be done in order to achieve the goal of policy 

implementation using Qualitative Descriptive method. The results of this study 

concluded that the implementation of village fund allocation policy (ADD) in 

Geyer is running smoothly because the government had done this program as it 

was established but goal achievement of the goal is not optimal enough because of 

some inhibiting factors that causing the implementation of ADD has not 

                                                             
8 Government Regulation (PP) of Republic Indonesia Number 60 Year 2014, about “Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, Chapter 1 section 1 

verse 2, 2. 
9 Ibid., Chapter II Section 8, 5.  
10 Regulation of the Ministry of Village, Rural development, and transmigration of Republic 

Indonesia Number 21/2015 about Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Chapter III 

Article 5, 6. 
11 Okta Rosalinda LPD, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang 

Pembangunan Pedesaan”, Scientific Journal of Economic and Bussiness Faculty of Brawijaya 

University (Malang, June 25, 2014) 
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implemented optimally as it was less socialization ADD from village government 

to the society, and lowgrade of human resources.12  

The research compiled by Azwardi Sukanto explained in his research entitled 

Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera 

Selatan. purposed to provide the description about ADD distribution in South 

Sumatra Province and its relationship to the poverty. The research used qualitative 

methods and quantitative with referential analysis which has resulted that the 

distribution of village fund allocation fund (ADD) in this area has not been 

walking in accordance with the applicable terms namely at least 10% of the 

sharing funds added with tax and reduced with official expenditure because the 

development program is not established systematically. But however, the district 

which implemented the distribution of ADD shows improvement.13 

 

3. Research Method 

This research uses mixed method with Concurrent Triangulation Model 

approach. It is a research method that combining the qualitative research method 

and quantitative research method with mixing both methods in a balanced 

(50% qualitative and 50% quantitative).14 Qualitative approach in this research 

method is used to know about the management of village funds in Wukirsari 

village. While the quantitative method is used to examine the influence of village 

fund to the welfare of society, while village fund stated as the independent 

variable (X) and Welfare of society stated as dependent variable (Y) of the 

research. The object in this research is Wukirsari village. While the informants of 

interview about the management of village fund are the financy of village and the 

chief of division of welfare in Wukirsari village, and the respondents are come 

from the society of this village which the sample is chosen by Cluster sampling 

technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Daru Wirasakti, 2008, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan 

Geyer Kabupaten Grobogan”, unpublished thesis, Semarang: Science Administration 

Postgraduate Program of Diponegoro University 
13 Azwardi Sukanto, “Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi 

Sumatera Selatan”, Economic Development Journal. Volume 12, Number 1, June 2014, p. 29-41. 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), 8th edition (Bandung: Alfabeta, 

2016), 499. 



The Influence of Village Funds,..  | 43 
 

Vol. 3, No.1, Februari 2018   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1.: Theoretical Concept of Research 

 

 
4. The Management of Village Fund in Wukrisari Village 

 Based on the focus of this research, here are the results of research which done 

through direct interview with some determined informants/sources, those are the 

treasurer of Wukirsari village and ka.sie. kesejahteraan masyarakat in Wukirsari 

village government. 

 

4.1. Planning 

 The basic step of management is planning. Stoner and Wankel (1993) defined 

that strategic planning is the process of arranging the purpose of organization, 

determination of policy and program that is needed to achieve some goals, and the 

decision of methods to certify that the policy and strategic program 

implementable appropriated with the capability and developed condition.15 

Village development program is established in RPJMDes which arranged 

annually. This program is arranged by 3 administration divisions of village 

government, those are the division of welfare (Ka. Sie. Kesejahteraan),the 

division of village adminitrsation (Ka.Sie. Pemerintahan), and the division of 

community service (Ka. Sie. Pelayanan). While village fund program is arranged 

in RPJMDesa which made by the division of welfare (Ka. Sie. Kesejahteraan) of 

                                                             

15 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dam Kontemporer, 

3rd Edition, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, February 2012), 79. 
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Village Government. This section is arranging the development program which 

would be funded by village fund before it is being discussed with some of 

community and TPK(Tim Pelaksana Kegiatan) in further deliberation.16 

 Soon after RJPMDesa have been settled and accepted with the head of 

village, the financy submit them to the local government as the submission 

requirements of village fund donation stage I on the first semester. While the 

submission requirements of village fund donation stage II is the realization report 

of village development process which funded from village fund donation on early 

semester. 17 When the local government accepts the submission requirement from 

village government, the financial department of local government will transfer 

60% of village fund donation to the village account for funding the development 

program of village. The development program which sourced by village fund is 

more prioritized for physically development of infrastructure for village society in 

every hamlets smoothly.18 
 

4.2. Organizing 

The manager of village fund donation is done by the team of village fund, which 

consists of:19 

a) The responsible of Operational Activities (Penanggungjawab Operasional 

Kegiatan/PJOK) is the Chief of Village 

b) The responsible of Village Development program or as the responsible of 

village fund Program Adminisration (Penangungjawab Administrasi 

Kegiatan/PJAK) is the division of Welfare (Ka. Sie. Kesejahteraan) 

c) Financial department as the chief of financial administration 

d) The team of management activities (Tim Pelaksana Kegiatan/TPK) as the 

organizer of actualization program of development in the village and 

hamlets 

e) Development Committee as the counterpart staff of actualization program 

The personnel of village fund organizer above who manage the realization of 

village development program which sourced from village fund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Transcript of Interview 03/WWCR/BALAIDESA/XXXI/2017 
17 Transcript of Interview 02/WWCR/BALAIDESA/XXXI/2017 
18 Transcript of Interview 03/WWCR/BALAIDESA/XXXI/2017 
19 Transcript of Interview 03/WWCR/BALAIDESA/XXXI/2017 
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Figure 4.1.: The Structure of Village Fund Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Interview Transcript of Village Fund. Processed 

 The figure above described about the managers of village fund. Each division 

has their own duties in managing village fund. These are the duties of each 

division of village fund management:20 

a) The head of Village: as the guidance of all village development 

activities, and accepts the realization report of village development 

program, and as activities supervisor 

b) Division of Welfare (Ka. Sie. Kesejahteraan): as the general manager of 

village fund program, establishing the budget of village fund, fixing the 

development program, cashing down the Fund, expending the tools that 

needed in the program to related institution, making a report of program 

realization, and reporting the financial audit report to the financy of 

village 

c) Financy of village: as the general manager of financial relation, 

accepting and checking the financial audit of realization program, 

submitting the submission requirements to local government, and 

submitting the financial audit of realization to local government 

d) The Team of Management Activities (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan): 

the manager of village development implementation in village and 

hamlets, submitting the budget tools, accepting the development tools, 

making a report of realization program and financial audit, and doing an 

action of village development program 
                                                             

20 Transcript of Interview 03/WWCR/BALAIDESA/XXXI/2017 
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e) Development Committe: helping the actualization and implementation 

of village development in each hamlets, as the supervisor of village 

development implementation 

 This team of village fund management is created to organize the village 

fund program in order to achieve the goal of development properly. Based on the 

government regulation of village fund priority usage, the development is only 

concern at infrastructure development and society empowerment. But by 

purposely in Wukirsari village, the priority usage of village fund is only concern 

in infrastructure development. The government manages in such a manner 

because for the development is spent much funding. Therefore village fund is 

almost allocated entirely for development program. While village is also had some 

other kinds of donation for funding the society empowerment such as the 

allocation of village fund (ADD) which is the budget of ADD is cashed down 

monthly. 21 

 

4.3. Actuating 

 The management of village fund is done totally by the team of village fund 

consist of the division of welfare in the village government (Ka. Sie. 

Kesejahteraan), accompanied by the Team of Management Activities (TPK/Tim 

Pelaksana Kegiatan) and development committee in its actualization and 

implementation with the defined mechanism. 22 

While the mechanism of village fund management is properly done through: 23 

a) Cashing down the donation fund with PJAK of village fund 

b) Expending of tools for village development to the related institutions 

c) Allocating the tools for village development to the teamwork 

d) Doing the development project in each hamlets with the society and 

related institutions led by TPK 

e) Reporting the realization of village fund development by TPK and the 

teamworks 

 

4.4. Controlling 

 Management of village fund program is done under the supervising of some 

governmental parties. Based on the government regulation of village development 

program, the main supervisor of village fund management is the Head of Village 

which accompanied by the monitoring team that comes from local government to 

supervise the process of village development in each village. The other supervisor 

also comes from Village Centralization Board (Badan Pemusatan Desa/BPD). 

The Head of Village, BPD and monitoring team commisioned as the supervisor of 

                                                             
21 Transcript of Interview 03/WWCR/BALAIDESA/XXXI/2017 
22 Transcript of Interview 03/WWCR/BALAIDESA/XXXI/2017 
23 Transcript of Interview 03/WWCR/BALAIDESA/XXXI/2017 
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the development process.24 Controlling of village fund is done since the beginning 

of establishing village development program to making the report of realization 

and financial audit. 

 

5. The Influence of Village Fund towards the Achievement of Welfare of 
Society 

After doing the validity and reliability test, the researcher results 35 valid and 

reliable research instruments to analyze the influence of village fund toward 

welfare of society according to mashlahah concept. Here, the instrument are 

consists of two variables in both village fund as independent (X) and welfare of 

society as dependent variable (Y). 

 

Table 5.1.: Framework of Maslahah Development and Variable Definition 

Variable 
Definition of 

Variable 
Indicator 

Village fund 

Implementation 

(X) 

The distribution of -

Village fund in order to 

development – process 

Village 

Development 

Society 

Empowerment 

Welfare of Society 

(Y) 

To promote the welfare 

of the people based on 

Mashlahah concept, -

which lies in preventing 

their religion (diin), their 

physical-self (nafs), their 

intellect (‘aql), their -

family (nasl), and their 

wealth (maal). 

Preservation of 

Religion ( حفظ
 (الدين

Preservation of 

Physical Self ( حفظ
 (النفس

Preservation of 

Intellect ( حفظ
 (العقل

                                                             
24 Transcript of Interview 02/WWCR/BALAIDESA/XXXI/2017 
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Preservation of 

Family ( النسلحفظ  ) 

Preservation of 

Wealth ( املالحفظ  ) 

Source. The summary of literature review and theoretical framework 

 

The calculation of the analysis is using SPSS for window 16.0, and shows the 

results: 

5.1. Simple Regression Analysis 

 Regression analysis is used to examine the influence between independent 

variable and dependent variable.25 The result of Simple Regression analysis is 

shown in the table below: 

Table 2 

Simple Regression Analysis Result 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Dana Desaa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Mashlahah  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5133.012 1 5133.012 115.324 .000a 

Residual 4317.432 97 44.510   

Total 9450.444 98    

a. Predictors: (Constant), Dana Desa    

b. Dependent Variable: Mashlahah    

                                                             

25 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 144 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.108 6.491  2.327 .022 

Dana Desa 1.946 .181 .737 10.739 .000 

a. Dependent Variable: Mashlahah    

Source. Output result of SPSS for window 16.0 

Based on the table above, it results the equation of simple regression analysis as 

follows: 

Y = a+bx 

Y= 15.108+1946x 

Explanation: 

Y = welfare of society based on Mashlahah 

a = 15.108 

b = 1946 

From the simple regression analysis above described the results as follows: 

a) Constanta is 15.108 with positive value; means that if village fund (X) is 

0, then the value of welfare of society based on Mashlahah (Y’) is 15.108 

b) The value of coefficient regression of village fund variable (X) is 1946; 

means that if village fund increases 1 level, then the volume of welfare of 

society based on Mashlahah (Y’) would increase 1946. Thus, Mashlahah 

of society will be increased if village fund is increased or managed 

properly. 

c) Coefficient valuable positive means a relationship that occurred between 

Dana Desa and welfare of society based on Mashlahah is a positive 

relationship. 

 

5.2. T Test 

This test is used to know the significant influence of independent variable (X) 

towards dependent variable (Y). Significant means that the influence that 

occurred to the sample is usable for total population (generalizability). Based on 

the output above described the result of t value is 10,739 with the significance 

level 5%. 
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 The Research hypothesis: 

Ho : There is no influence between village fund and welfare of society based 

on Mashlahah 

Ha : There is an influence between village fund and welfare of society based 

on Mashlahah 

 Manners: 

If Sig > 0,05 then Ho accepted 

If Sig < 0,05 then Ho rejected 

And or, 

If –t table < t arithmetic < t table then Ho accepted 

If t arithmetic < -t table and t arithmetic > t table then Ho rejected 

 The results of interpretation: 

- From the research above explained that sig is 0,000 which means   < 0,05; 

then Ho is rejected 

- Based on t table with Degree of Freedom (df) = 97 by the significance 

level = 0,5 or 5% resulted that t table is 1,661 and t arithmethic is 10,739, then 

shown that t arithmetic > t table (10,739 > 1,661); means that Ho is rejected. 

From both interpretations, concluded that Ho is rejected, which means village 

fund is has a significance influence toward Mashlahah. 

 

5.3. Coefficient Determination Analysis 

Table 3 

Result of Coefficient Determination (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .737a .543 .538 6.672 

a. Predictors: (Constant), Dana Desa  

Source. Output result of SPSS for windows 16.0 

 Coefficient determination (R2) is the rate of variation that can be described by 

village fund variable (X) towards Mashlahah variable (Y). If the value of R2 is 

progressively close to 1 value, it means that village fund variable (X) towards 

Mashlahah is gaining greater and vice versa. Based on the analysis above resulted 

that Coefficient Determination (R2) is 0.538 which means that the variation of 

village fund towards Welfare of Society according to Mashlahah concept is about 

53,8%. 

6. Conclusion  

Based on the result of t test that analyzed by simple regression analysis 

concluded that the value of village fund coefficient is 10,739 and t table is 1,661. 
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It shows that tarithmetic > ttable (10,739 > 1,661) which means Hi that expresses 

village fund has an influence toward welfare of society according to mashlahah is 

accepted. Based on coefficient determination value also shows the result of 

adjusted R Square is 0.538 means that this model explains the influence of village 

fund toward welfare of society according to mashlahah around 53,8% while 

46,2% are explained from another variable. Where the increase of village fund 

would increase the achievement of Mashlahah. It means that village fund has 

much significance role to increase the welfare of society through the good 

management and proper goal achievement. If the village fund management is 

done properly it would soon increase the rural economic growth which soon after 

would push to the increase of economic growth of state. 

On the other hand, it can be conclude that the management of village fund in 

Wukirsari Village and its influence toward welfare of society according to 

Mashlahah concept: first, the village fund implementation program in this village 

run through systematical management based on good management theory includes 

planning, organizing, actuating, and controlling. Second, planning steps are done 

through arranging the annually program of village development and establishing 

the priority of development according to the necessities of society. Third, the 

management village fund is under the responsibility of head of village and for the 

organizer of its implementation is led by Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat 

accompanied by Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) and the committee of 

development from the society. Fourth, this fund is used to actualize public 

facilities physically based on its priority which is explained on the government 

regulation. Its facilities are consist of health facility, worship facility, educational 

facilities, economy and business facility, and so on. Fifth, to achieve the goal of 

development, village fund management also controlled and supervised by the 

governmental parties in order to keep monitoring its implementation in the 

village. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine what marketing strategy implemented by 

PT. Prudential Life Assurance Malang City Branch in marketing 

PRUlink Syariah Assurance Account. Selection of PT. Prudential Life 

Assurance Malang Branch as a place of research is based on 

developments on the world of insurance, and PT. Prudential Life 

Assurance Malang Branch is one of the fastest growing insurance 

companies. This research uses descriptive research with qualitative 

approach, that is researcher analyze data based on information obtained 

from interview result, observation, and other source. While for data 

analysis using qualitative analysis. From the results of this study can be 

concluded that the marketing strategy implemented by PT. Prudential 

Life Assurance Malang Branch On PRUlink Syariah Product Assurance 

Account is using internal marketing strategy that is strategy conducted 

by company related to the company itself and external marketing 

strategy that is indirect influence where is outside of power or control of 

marketer. 

Keywords: Strategy, marketing, PRUlink Syariah Assurance Account, 

PT. Prudential Life Asssurance.   

 

1. Pendahuluan 

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang 

pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat 

yang  lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Institusi  ini bersama 

dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada modern 

dan berlanjut pada masa kini. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi 

modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain 

dengan pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu. Lain 

mailto:ernawatilove68@gmail.com
http://thesisnotes.com/tag/scope-of-the-study/
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hal nya dengan asuransi syariah.  Asuransi dalam literature keislaman lebih 

banyak bernuansa sosial dari pada ekonomi atau profit oriented (keuntungan 

bisnis). Hal ini  dikarenakan adanya aspek dan tolong menolong yang menjadi  

dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam islam.1 

 Konsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan 

dan ketakwaan (al birri wa taqwa). Konsep tersebut sebagai landasan yang 

diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong  

(akad takaful) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling 

menanggung satu sama lain dalam resiko, sebagaimana firman allah SWT yang 

memerintahkan kepada kita untuk taawun (tolong menolong) yang berbentuk al 

birri wa taqwa (kebaikan dan ketaqwaan) dan melarang taawun dalam bentuk al 

itsmi wal  udwan (dosa dan  permusuhan).  Dalam asuransi konvensional, asuransi 

merupakan  pemindahan resiko dari peserta  atau tertanggung ke perusahaan / 

penanggung. Sebagai konsekuensi maka kepemilikan dana berpindah, dana 

peserta menjadi milik perusahaan asuransi.  Perbedaan yang paling utama diantara 

keduanya  asuransi syariah dan asuransi konvensional  terletak pada pengelolaan  

dan pendayagunaan  premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara 

pembayaran klaim. 2 

Mengenali karakteristik pasar dan struktur pasar sangatlah menguntungkan 

bagi perusahaan agar dapat tetap bersaing dan bertahan. Kelemahan dan 

keunggulan perusahaan hendaknya dianalisis sehingga  menjadi sebuah titik  tolak 

ukur yang kuat untuk perusahaan  dalam mengambil keputusan  yang efektif dan 

efesien serta untuk memperkuat posisi dari pesaing yang ada.  Untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, dalam berkembang dan memperoleh 

keuntungan, perusahaan harus melakukan salah satu fungsi pokoknya yaitu 

pemasaran.  Sedangkan pemasaran terdiri  dari atas serangkaian prinsip untuk 

memilih pasar sasaran (Target Market), mengevaluasi kebutuhan konsumen, 

mengembangkan barang dan jasa pemuas keinginan, memberi nilai kepada 

konsumen  dan laba perusahaan.3 Pemasaran adalah fungsi yang memiliki kontak 

paling besar dengan lingkungan eksternal, perusahaan hanya memiliki  kendali  

yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Oleh karena itu, pemasaran 

memainkan peran penting dalam pengembangan strategi.4 Strategi pemasaran 

pada dasarnya adalah  rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang 

pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan 

untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.5 

 

 

                                                             
1 Hasan Ali, Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tujuan, Teori dan Praktis 

(Jakarta: Kencana, 2004), hal. 55. 
2 Yadi Janwari,  Asuransi Syariah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal. 5 
3 Murti Sumiarti, John Soepriharto  Pengantar Bisnis  (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 262. 
4 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran  (Ed. 3Yogyakarta: Andi,2008), hal. 5. 
5 Ibid, hal. 168. 
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2. Strategi dan Bauran Pemasaran 

 Menurut Tjiptono, strategi pemasaran adalah pernyataan (baik secara emplisit 

maupun akplisit) mengenai bagaimana suatu merk atau lini produk mencapai 

tujuannya. Strategi pemasaran sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing dan 

berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang 

digunakan untuk melayani   pasar sasaran tersebut.6 Menurut sofjan Assauri  

strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu 

dibidang pemasaran. Yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan 

dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan, dengan 

kata lain pemasaran adalah serangkaian sasaran dan tujuan. Kebijakan dan aturan 

yang memberi arah usaha-usaha pemasaran dari waktu kewaktu, pada  masing-

masing tingkatan dan acuan serta lokasi, terutama sebagai tanggapan perusahaan 

dalam menghadapi lingkungan dan keaadaan persaingan yang berubah-ubah. 7 

 Dalam Islam, tidak ada larangan bila seorang hamba memiliki rencana atau 

keinginan untuk memperjuangkan usahanya agar berhasil. Dengan syarat, rencana 

tersebut tidak bertentangan ajaran islam, sebagaimana firman Allah Swt, dalam 

surat An-Najm ayat 24-25 : 

 

( (42( فَِللىِه اآلِخرَُة َواُلْو ََل )42اَْمِ ِلْْلِ ْنَسا ِن ََتَّنى  
 

Artinya: Atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? 
(Tidak) maka hanya  bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. (QS. An 

Najm 24-25)  
 

 Bila dikaitkan dengan ayat tersebut, strategi pemasaran merupakan suatu upaya 

yang dilakukan untuk menciptakan atau mencapai sasaran pemasaran sesuai 

dengan harapan dalam mencapai keberhasilan.  Sudah menjadi sunatullah  bahwa 

segala sesuatu yang direncanakan oleh manusia berhasil atau tidak, bahwa semua 

ketentuan dari Allah Swt.  Dalam islam, pelaksanaan suatu perencanaan harus 

bergerak kearah sintesis yang wajar antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan 

sosial. Pelaksanaan perencanaan harus dilakukan  melalui penetapan  kebijakan 

yang tetap konsisten dengan jiwa islami yang tidak terlepas dari tuntutan  

Alqur’an dan Hadis, serta sesuai dengan kode etik ekonomi Islam.8 

 Marketing Mix  merupakan kombinasi  variabel atau kegiatan inti dari sistem 

pemasran, variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk 

mempengaruhi reaksi  para pembeli atau konsumen. Jadi Marketing Mix terdiri 

                                                             
6 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran  (Yogyakarta: ANDI , 2008), hal. 6. 
7  Sofjan Assuri, Manajemen perusahaan  (Cet .7. Ed. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), hal. 168. 
8 Veithzal Rifai Zainal, et al., Islamic Marketing  Management   (Jakarta: PT. Bumi Aksara 

2017), hal. 81. 
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dari himpunan variabel yang  dapat dikendalikan  dan digunakan oleh  perusahaan 

untuk mempengaruhi  tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Variabel atau 

kegiatannya tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan  oleh perusahaan 

seefektif mungkin dalam kegiatan pemasarannya. Dengan demikian, perusahaan  

tidak hanya sekedar memiliki kombinasi kegiatan yang terbaik saja, akan tetapi 

dapat mengkoordinasikan  berbagai kegiatan marketing mix tersebut  untuk 

melaksanakan  program pemasaran secara efektif.9 Dalam strategi pemasaran, 

terdapat bauran pemasaran (marketing mix), yang menetapkan komposisi terbaik 

dari kelima komponen atau variabel pemasaran, untuk dapat mencapai sasaran 

pasar yang dituju sekaligus mencapai tujuan  dan sasaran perusahaan. Kelima  

unsur variabel tersebut terdiri dari produk (product), harga (price), tempat (place), 

promosi (promotion) dan orang (people).10 

 

2.1. Produk  (Product)  

 Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

mendapat perhatian, dimiliki digunakan atau dikonsumsi, yang meliputi barang 
secara fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi dan gagasan  atau buah fikiran.11 

Tujuan utama strategi produk adalah untuk dapat mencapai  sasaran pasar yang 
dituju dan meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan. Oleh 
karena itu, strategi produk sebenarnya merupakan strataegi pemasaran, sehingga 

gagasan atau ide untuk melaksankannya harus datang dari bagian atau bidang 
pemasaran.  Faktor –faktor yang jterkandung dalam suatu produk adalah mutu 

atau kualitas,  penampilan  (features), pilihan yang ada (option), gaya (styles), 
merek (brand names),  pengemasan (packing),  ukuran (size),  jenis  (product 

lines),  macam (product item),  jaminan (warranties), dan pelayanan (service).12 
 

2.2. Harga (Price) 

 Harga (price) adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa.  

Harga adalah  jumlah semua nilai  yang diberikan oleh pelanggan untuk 
mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan  suatu produk atau 

jasa.13 Pada setiap produk dan jasa yang ditawarkan, bagian pemasaran berhak 
menentukan harga produknya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 
penetapan harga  adalah: biaya, keuntngan, praktek saingan dan perubahan 

keinginan pasar. Kebijakan harga ini menyangkut pula penetapan jumlah 
potongan dan sebagainya yang berhubungan dengan harga. Hendaknya setiap 

perusahaan dapat menetapkan harga yang paling tepat yang dapat memberikan 
keuntungan yang paling baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  
 

 
 

                                                             
9 Ibid, hal. 198. 

 10 Ibid, hal. 199. 
11 Sofjan Assauri,  Manajemen Pemasaran  Dasar, Konsep dan Strategi  (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009), hal. 200. 
12 Ibid, hal. 200. 
13 Veithzal Rifai Zainal, et al., Islamic Marketing  Management   (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2017), hal. 423. 
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2.3. Tempat (Place) 

Tempat dalam pemasaran dapat diartikan sebagai proses distribusi atau 
penyaluran. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar 
dan mempermudah penyampaian barang  dan jasa dari produsen, sehingga 

penggunaannya sesuai  dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga dan tempat 
saat dibutuhkan).14 

 

2.4. Promosi (Promotion) 
 Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 
pemasaran. Pada hakikatnya promosi adalah  suatu bentuk komunikasi pemasaran, 
yang mana  komunikasi pemasaran  adalah aktivitas pemasaran yang  berusaha 

menyebarkan  informasi, mempengaruhi/membujuk  atau mengingatkan  pasar 
sasaran  atas  perusahaan  dan produknya agar produknya bersedia menerima, 

membeli, dan loyal  pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 
bersangkutan.15 Kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan  menggunakan 
acuan/bauran promosi  (promotional mix) yang terdiri atas periklanan 

(Advertensi), personal selling, promosi penjualan (sales promotion) dan publikasi 
(publicity).16 

 
2.5. Orang (People) 

 Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam bauran 

pemasaran. Orang berfungsi sebagai penyedia jasa  sangat mempengaruhi  
kualitas jasa yang diberikan. Untuk mencapai kuallitas  diperlukan pelatihan staf 
sehingga karyawan  mampu memberikan kepuasan kepada konsumen.17 

 
3. Asuransi Syariah, Produk PRUlink Syariah Assurance Account 

3.1.  Asuransi Syariah  

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam 

fatwanya menjelaskan tentang definisi asuransi syariah (Ta’min,Takaful atau 

Tadamun ) adalah usaha saling melindungi dan tolong menong diantara sejumlah 

orang atau pihak  melalui investasi dalam bentuk asset  dan atau tabarru’ yang 

memberikan pola pengembalian untuk  menghadapi resiko tertentu melalui  akad 

(perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.  

 Didalam al-qur’an  telah dijelasakan  tentang konsep asuransi  dan 

mempunyai muatan nilai –nilai asuransi, seperti tolong menolong atau 

menghilangkan kesukaran sesama manusia. Seperti  firman Allah QS. Al-

Maidah[4]: 2 yang berbunyi : 

   

                                                             
14  Fandy Tjiptono,  Strategi Pemasaran  (Ed.3 Yogyakarta:  Andi, 2008), hal. 185. 
15 Ibid., hal. 219. 
16 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran  Dasar, Konsep dan Strategi  (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009),  hal. 269. 
17  Fandy Tjiptono,  Pemasaran Jasa  (prinsip,penerapan dan penelitian) (Yogyakarta: ANDI, 

2014), hal. 42. 
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ُد َوتَ َعا َونُ ْوا َعَلى اْلِبِّ َواْلتَ ْقَو ى َوالَتَ َعَاَونُ ْو َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَوِن,َوت ىُقْوالّله ِإنى الّلَه َشِديْ 
 اْلِعَقا بَ 

 Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) dalam hal 

kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat 

berat siksa-Nya” 
 

3.2. Produk PRUlink Syariah Assurance Account 
PRUlink Syariah Assurance Account  adalah  produk asuransi jiwa yang 

dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan sekaligus keuntungan 

berinvestasi yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.  
Keistimewaan dari produk PRUlink Syariah Assurance Account  yaitu: 

a) Manfaat kematian. 
b) Manfaat cacat total dan tetap. 
c) Dapat menambah uang pertanggungan  setiap saat. 

d) Dapat melakukan penambahan kontribusi setiap saat. 
e) Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan 

nilai investasi.  
f) Dapat melakukan pegalihan dana. 

g) Pilihan manfaat asuransi tambahan yang beragam. 
h) Surplus Sharing dana yang akan diberikan kepada pemegang polis bila 

terdapat kelebihan dari rekening tabarru’.  

Untuk persyaratan usia masuk pada PRUlink Syariah Assurance Account  
adalah: 

a) Pemegang polis minimal 21 tahun  
b) Peserta 1 – 70 tahun. 
c) Adapun manfaat dari  produk PRUlink Syariah Assurance Account   

yaitu, 
d) Memberikan perlindungan jiwa seumur hidup hingga berusia 99 tahun, 

e) Memberikan perlindungan cacat total dan tetap hingga usia 70 tahun. 
 

4. Strategi Pemasaran Produk PRUlink Syariah Assurance Account 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Prudential Life Asssurance 
Cabang Kota Malang  Bapak Nuzulkifli, strategi pemasaran yang digunakan oleh 

PT. Prudential Life Assrance Cabang Kota Malang terkait dengan strategi 

pemasaran produk PRULink Syariah Assurance Account, terdapat dua strategi 

untuk menghadapi  persaingan yaitu strategi pemasaran internal dan strategi  
pemasaran eksternal. Dua strategi ini dilakukan karena untuk memaksimalkan 

daya tarik produk yang di harapkan mampu di terima oleh masyarakat.   

4.1. Strategi Pemasaran Internal 

Stretegi pemasaran internal yaitu tugas merekrut, melatih, dan memotivasi 
karyawan – karyawan yang kompeten, yang ingi melayani pelanggan dengan baik. 
Pemasar yang cerdas menyadari bahwa aktivitas pemasar di dalam perusahaan 
bisa menjadi sepenting  atau bahkan lebih penting daripada aktivitas pemasar yang 
diarahkan keluar perusahaan. Tidak masuk akal menjanjikan pelayanan yang 
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prima sebelum staff perusahaan siap memberikannya.18 PT. Prudential Life 
Assurance Cabang Kota Malang terlebih dahulu menentukan target pasar sesuai 

dengan produk yang  akan di tawarkan kepada para calon nasabahnya.  Dalam hal 
ini PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang  dalam mengambil 
keputusan memperhatikan komponen- komponen  bauran Pemasaran (marketing 
mix), yang terdiri dari 5P yaitu Produk, Harga, Promosi, Tempat,dan Orang.  

1) Produk (Product) 

Penetapan produk pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota 
Malang  harus menarik nasabah. Untuk itu  PT. Prudential Life Assurance 
Cabang Kota Malang  mempunyai straegi dalam menetapkan produk, 

diantaranya:19 

a) Keragaman Produk  

 PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang  mempunyai 
 beberap produk asuransi  seperti PRUlink Investor account,  PRUlink 
 assurance account, PRUlink syariah assurance account, PRUlink  syariah 
 investor account, dan PRUmy child. Dengan adanya  produk asuransi 
 tersebut  nasabah dapat memilih jenis asuransi dan investasi apa yang akan 
 dipilih.  

b) Kualitas Produk  

 PT. Prudential Life Assurance  Cabang Kota Malang  berusaha membuat  
 mutu  yang ada pada setiap produk asuransi  yang mampu bersaing.  
 Karena  PT. Prudential Life Assuurance Cabang Kota Malang  bergerak 
 di bidang jasa. Jadi tolak ukur dari kualitas suatu produk adalah  
 pelayanan atau tanggapan, keluhan, dan sikap konsumen terhadap 
 pelayanan suatu produk. Selama ini tidak ada keluhan nasabah 

 terbukti dengan peningkattan jumlah nasabah pada tiap bulannya.  

c) Ciri Produk  

  Produk harus mempunyai ciri yang menonjol agar konsumen tertarik. 
 Misalnya pada produk PRUlink Syariah Assurance Account  yang 
 menggunakan akad Tijarah atau disebut dengan  wakalah bil ujrah. 

d) Merek Produk  

 PT. Prudential  Life Assurance Cabang Kota Malang memberikan  suatu 
 nama produknya berbeda dengan nama produk perusahaan asuransi 

 lainnya.  Dengan nama yang khas,  dan mudah dipahami  PT. Prudential 
 Life Asssurance Cabang Kota Malang  dapat menarik nasabah.  

 e) Keistimewaan Produk  

                                                             
18 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi 13, (PT. Gelora Aksara Pratama), 2008.  
19 Wawancara dengan Bapak Nuzulkifli (pimpinan), tanggal  07 Juni 2017 
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 Agar nasabah dapat tertarik   pada produk PRUlink Syariah 
 Assurance Account, maka PT. Prudential Life assurance Cabang Kota 

 Malang memberikan keistimewaan pada  produknya. Selain itu, pada 
 produk PRUlink Syariah Assurance Account  Ini  juga memberikan 
 manfaat  untuk nasabah  yang menggunakan produk ini, diantaranya:  

a) Manfaat Kematian (Death Benefit) 

b) Manfaat cacat total dan tetap (Total and Parment ) 

c) Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan (Sum 

 Assured) setiap saat. 

d) Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi 

dan  nilai investasi 

e) Dapat melakukan pengalihan dana (Fund Switching) 

f)   Pilihan manfaat asuransi tambahan  (Riders) yang beragam 

g) Surplus Sharing, dana yang akan diberikan kepada pemegang 

polis bila terdapat kelebihan dana dari rekening Tabarru’. 

2) Harga (Price) 

 Yang di maksud harga  pada perusahaan asuransi  adalah biaya premi.  PT. 

Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang khususnya pada Produk PRUlink 
Syariah Assurance Account.  Biaya premi minimum yaitu Rp. 400.000  dan 
maximum Unlimited atau tidak terbatas. Usia, jenis pekerjaan dan status merokok 
juga mempengaruhi nilai biaya premi, dengan semakin tinggi usia seseorang, 
maka biaya premi asuransi akan semakin mahal. Menurut Bapak Bambang harga 
yang diberikan oleh PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang sudah 
mengikuti pasaran  dengan perusahaan asauransi lainnya. 20 

3) Tempat (Place) 

  PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang  terletak di Jl. 
Kedawung  No. 67, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru Kota Malang , Jawa Timur. 
Lokasi  PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang Sangat Strategis 
karena letaknya yang dipinggir jalan  sehingga masyarakat banyak yang tahu 
tentang keberadaan PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang.  

4) Promosi (Promotion) 

   Untuk memperkenalkan produk dan sebagai usaha mengoptimalkan 

pemasaran PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang  mempunyai 
strategi promosi sebagai berikut:21 

                                                             
20 Wawancara dengan Bapak Bambang (Agen), tanggal 02 Agustus 2017 
21 Wawancara dengan Bapak Nuzulkifli, tanggal 07 Juni 2017 
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a).  Periklanan   

  Dalam promosi periklanan oleh PT. Prudential Life Assurance Cabang 

Kota Malang yaitu menggunakan media cetak atau elektronik  seperti iklan di 
televisi,  pemasangan spanduk,  papan rekalame, brosur dan koran.   Dalam 
mengiklankan produknya PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang 
lebih menonjolkan keistimewaan produk dan keuntungan lainnya. 

b).  Personal Selling 

  PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang   memfokuskan 
melakukan promosi dengan cara Personal Selling untuk meningkatkan promosi. 
Yaitu Para  pemasar (pemasar) menjual langsung kepada individu – individu  

langsung. Karena  dengan promosi personal selling maka para pemasar dapat 
bertatap muka langsung dengan para nasabah ataupun calon nasabah.  

5) Orang (People) 

  PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang memberikan 
pelayanan tentang  produk – produk PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota 
Malang  kepada pelanggan dengan  melalui telephone, E-mail, dan juga dapat 
mengakses websitenya yang dapat di akses dengan mudah serta bisa bertemu 
secara langsung dengan nasabah. disamping  itu, pelayanan oleh PT. Prudential 

Life Assurance cabang Kota Malang  dengan ramah, sopan dan rapi. Salah 
satu kunci yang paling penting untuk menjaga kualitas kinerja PT. Prudential Life 
Assurance Cabang Kota Malang  adalah mengembangkan dan mendidik 
karyawannya secara berkesinambungan. PT. Prudential Life Assurance Cabang 
Kota Malang memiliki komitmen yang tinggi  terhadap peningkatan kualitas 
sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul adalah penopang utama untuk 
menjadi pemimpin pasar  dan pengembangan asuransi. Untuk melahirkan SDM 

yang unggul, PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang  
menumbuhkembangkan budaya pembelajaran serta berkelanjutan dan didukung 
dengan fasilitas – fasilitas terbaik. 22 

4.2. Strategi Pemasaran Eksternal  

The advantage for Muslim countries in realizing the goal of harmonization is 
that the idea is not something new to Muslim society. The Islamic teaching has  
always been about the unity. Unity of mankind is an essential corollary of the 
fundamental Islamic concept of the Unity of God (Tawhid). If God is one, then 

mankind is also one.  

Strategi pemasaran eksternal atau lingkungan eksternal  adalah pengaruh -
pengaruh tidak langsung yang berada di luar kekuasaan atau kendali pamasar. 
Pengaruh tersebut akan memaksa pemasar untuk menyesuaikan arah dan 
strateginya agar tetap bertahan di lingkungannya.   

 Analisis lingkungan merupakan faktor utama yang menyebabkan 
terjadinya perubahan –perubahan strategi. Untuk itu  perusahaan perlu secara 

                                                             
22  Wawancara dengan Bapak Nuzulkifli, tanggal  07 Juni 2017. 
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sistematis menganalisa lingkungan dalam penyusunan strategi menganalisis 
lingkungan dalam menyusun strategi suatu perusahaan. Hal ini perlu di lakukan 

karena hasil – hasil yang akan dianalisis akan mendasari pembuatan strategi untuk 
mencapai tujuan. 

   Analisis lingkungan industry yang dianggap berpengaruh pada 
kelangsungan bisnis asuransi pada PT. Prudential Life Assurance  Cabang Kota 
Malang, diantaranya yaitu: 

1) Demografis 

 Kekuatan demografis  utama yang diamati pemasar adalah populasi, 
karena masyarakat adalah pembentuk pasar. Pemasar sangat tertarik pada ukuran 

dan tingkat pertumbuhan populasi disuatu kota,wilayah dan negara.23 

  Kekuatan lingkungan yang pertama dimonitor adalah populasi karena 
orang  - orang membentuk pasar. Peningkatan jumlah penduduk Jawa Timur, 
khususnya Kota Malang  perlu diperhatikan oleh pemasar untuk dijadikan 
pertimbangan  dalam rangka memasarkan produknya. Pertumbuhan jumlah 
penduduk di Kota Malang  akan disajikan pada tabel dibawah ini:24 

Tabel 4.8 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Malang 

Bulan Januari – Juni 2017 

 

No Bulan Jumlah 

1.  Januari  895,922 

2.  Februari 896, 977 

3.  Maret 897,876 

4.   April  898,810 

5.  Mei 899,724 

6.  Juni  900,468 

 

(Sumber : Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Malang)  

 Melihat kondisi demografi Kota Malang diatas, maka kondisi ini 
merupakan peluang bagi PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang.  
Hal ini disebabkan dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan  
masyarakatpun akan bertambah pula dan akan semakin bermacam – macam.  

Disamping itu, dengan jumlah penduduk yang cukup padat  juga memungkinkan 
perusahaan untuk memperoleh SDM dengan criteria yang telah disesuaikan 
dengan kebutuhan perusahaan.  

                                                             
23  Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi 13, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), hal. 81 
24 Jumlah penduduk Kota Malang diakses pada tanggal 18 Agustus 2017 dari 

http://dispendukcapil.malangkota.go.id/2017/07/lampid-2017/  

http://dispendukcapil.malangkota.go.id/2017/07/lampid-2017/
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2) Ekonomi    

Daya beli  yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga, 

tabungan, utang dan ketersediaan  kredit saat ini. Pemasar harus  memperhatikan 
tren yang mempengaruhi daya beli, karena tren tersebut bisa memberikan 
pengaruh kuat pada bisnis, terutama untuk perusahaan yang produknya ditujukan 
kepada konsumen yang berpenghasilan tinggi dan sensitif terhadap harga. 25 

   Jumlah penduduk Kota Malang yang semakin meningkat, maka 
perekonomian warga Kota Malang akan meningkat pula.  Meningkatnya 
perekonomian Kota Malang dapat dilihat dari banyaknya jumlah wisata, dan 
berbagai macam usaha  lainnya seperti kuliner, kerajinan tangan dan lain 

sebagainya. Dengan meningkatnya perekonomian Kota Malang, maka akan 
memberikan dampak positif pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota 
Malang. Perekonomian masyarakat yang meningkat berarti daya beli masyarakat 
semakin meningkat pula. Perekonomian yang tinggi memungkinkan 
pengalokasian pendapatan untuk kebutuhan tersier yang didalamnya adalah 
kebutuhan untuk berasuransi.  

3) Sosial Budaya  

 Di dalam menyusun strategi pemasaran, suatu perusahaan harus 

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat dimana perusahaan itu  

beroperasi. Hal ini disebabkanoleh perubahan  - perubahan pada kondisi social 

masyarakat ini dapat mempengaruhi operasi perusahaan  dan kebijakan – 

kebijakan perusahaan.  Untuk saat ini masyarakat mulai menyadari akan penting 

mengikuti program asuransi.  Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan 

masyarakat yang mulai meningkat, sehingga memperngaruhi  cara berpikir 

mereka dalam menentukan sikap, khususnya dalam memutuskan  untuk ikut serta 

dalam program asuransi. Mereka sadar dengan mengikuti program asuransi maka 

kehidupan mereka pada kehidupan masa yang akan datang akan terjamin lagi.  

  Meskipun demikian,  terdapat sejumlah anggota masyarakat yang 

mempunyai sikap kurang sadar akan pentingnya asuransi. Untuk itu PT. 

Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang  perlu mengadakan hubungan 

secara langsung maupun tidak langsung di dalam menginformasikan  segala 

sesuatu  mengenai  tentang produknya.  Dalam hal ini PT. Prudential Life 

Assurance Cabang Kota Malang  sendiri telah melakukan kegiatan sehubungan 

dengan untuk memasyarakatkan  asuransi yaitu melakukan kegiatan penyuluhan 

kepada masyarakat dan menjadi pembicara  seminar di instansi lainnya seperti 

sekolah, kampus dan sebagainya. Berdasarkan dari analisis yang diperoleh maka 

kondisi sosial budaya mendukung akan pentingnya program asuransi jiwa.  

 

4) Teknologi 

Para pemasar  perlu memahami lingkungan teknologi yang berubah dan 
bagaimana teknologi  -teknologi baru dapat  dapat memenuhi kebutuhan 

                                                             
25 Ibid, hal. 86. 
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manusia.26 Kemajuan teknologi  juga dimanfaatkan oleh PT. Prudential Life 
Assurance Cabang Kota Malang, salah satunya yaitu pembayaran premi  yang 

bisa dilakukan dimanapun seperti di Bank, ATM, dan Kantor Pos. Selain itu  PT. 
Prudential Life Assurance juga menyediakan Informasi lewat Web yang bisa 
diakses kapan pun tanpa datang langsung ke kantor PT. Prudential Life 
Assurance.27 

5) Politik 

 Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam 
lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari hukum dan badan pemerintah 
atau  kelompok yang berpengaruh  yang memengaruhi  dan membatasi organisasi 

dan masyarakat.28 Pemerintah  cukup berpengaruh di dalam menentukan strategi 
pemasaran suatu perusahaan di sector asuransi jiwa, pemerintah secara 
berkelanjutan mengupayakan terwujudnya asuransi jiwa yang sehat melalui   
serangkaian kebijakan dibidang perasuransian. Dalam hal ini perusahaan perlu 
untuk mempertimbangkan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
dengan sehubungan  dengan kegiatan perasuransian.29 

 Sejauh ini pemerintah telah membuat suatu Undang – Undang Nomor 2 
Tahun 1992, serta peraturan pemerintah  tentang penyelenggaraan usaha 

perasuransian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun1999. Diharapkan 
dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut industri perasuransian dapat 
menerapkan prinsip kehati – hatian dalam melaksanakan usahanya.  Berdasarkan 
penjelasan tersebut maka kondisi pemerintahan juga mendukung perusahaan 
asuransi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

5. Kesimpulan 

    Setelah menyajikan dan menganalisis data sesuai dengan  fokus penelitian, 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan tentang bagaimana Strategi Pemasaran 

Produk PRUlink Syariah Assurance Account pada PT. Prudential Life Assurance 

Cabang Kota Malang.  Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Prudential 

Life Assurance Cabang Kota Malang  dalam memasarkan  produk PRUlink 

Syariah Assurance Account yaitu menggunakan strategi pemasaran internal dan 

strategi pemasaran ekstenal. 

Strategi pemasaran internal merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan  

yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Artinya perusahaan melakukan 

perekrutan, pelatihan dan memotivasi para karyawannya  terkait dengan 

komponen 5P yaitu Produk (Product), Harga (Price), Tempat (Place), Promosi 

(Promotion), dan Orang (People). Strategi pemasaran eksternal atau lingkungan 

eksternal  adalah pengaruh – pengaruh tidak langsung yang berada di luar 

                                                             
26 Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2016), hal. 102. 
27 Wawancara dengan Mas Bambang, tanggal 02 Agustus 2017 
28 Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2016), hal. 102. 
29 Wawancara dengan Bapak Nuzulkifli, tanggal  07 Juni 2017 
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kekuasaan atau kendali pamasar. Pengaruh yang berada diluar kekuasaan atau 

kendali pemasar tersebut  berupa Demografi, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi 

dan  Politik. Dengan menggunakan strategi pemasaran internal dan ekstermal  di 

lapangan sangat efektif dan efesien, terbukti semakin meningkatnya jumlah 

nasabah  produk PRUlink Syariah Assurance Account  pada PT. Prudential Life 

Assurance Cabang Kota Malang.  
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ABSTRACT 

 

The sale and purchase of 'inah and tawarruq is a classic problem that is 

recognized or not continues to grow and be practiced by individuals and 

financial institutions to date. Based on the facts on the ground, this type 

of engineering of sale and purchase occurs in Islamic Financial 

Institutions (LKS), where Islamic Financial Institutions only serve and 

serve financial services for its customers who need funds. So much is 

found that most LKS activities lead to financing through murabahah 

scheme where the scheme of the contract is considered safe for the LKS 

because the level of risk is lower than other types of contract. This 

paper is intended to determine the nature of the concept and legal sale 

and purchase 'inah and tawarruq according to scholars fiqh classics and 

how the practices of these two transactions became an issue on financial 

transactions in LKS. By using descriptive qualitative method, literature 

approach and history, it is produced that the type of sale of 'Inah and 

Tawarruq is still debated by the jurists of fiqh jurisprudence and the 

tendency is forbidden because there is a rift of ribawi transaction in it. 

While in practice in LKS is still widely applied and growing especially 
in superior products (murabahah) as in financing business capital, 

credit card, home financing or home renovation or the like and gold-

based financing. 

Keywords: bay ‘Inah, Islamic Finance, Sharia Law. 
 

1. Pendahuluan 

Masalah jual beli ‘inah adalah masalah klasik yang –secara tidak sengaja− 

terus berkembang hingga saat ini. Di mana jual beli ‘inah ini merupakan hillah 

(rekayasa) perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. 

Rasulullah Saw melarang jual beli ‘inah karena terdapat unsur riba yang 

merugikan pihak lain. sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: 
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“Apabila kalian telah berjual beli dengan cara Al-‘Inah dan kalian 

telah ridha dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekor-

ekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan 

menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang (Allah) tidak akan 

mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian”. (HR. 

Abu Daud). 

 

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli ‘inah, 

diungkapkan oleh beliau bahwa akibat bagi pelaku jual beli ‘inah ini adalah 

kehinaan yang tidak pernah dilepaskan oleh Allah Swt.Diantara cara jual beli 

‘inah yang populer di dalam tulisan para ahli fikih adalah seseorang menjual suatu 

barang yang pembayarannya (ditangguhkan), lalu penjual tersebut segera 

membelinya (barang tadi) secara tunai dengan harga yang lebih rendah (dari yang 

ditawarkan). Lebih jelasnya bisa diilustrasikan berikut:Misalnya; bapak A 

menjual sebuah mobil kepada ibu B seharga 100 juta rupiah secara tangguh 

(kredit), yang berarti mobil langsung diserahkan kepada ibu B (pada waktu terjadi 

akad) sedangkan uang akan diserahkan pada enam bulan mendatang, kemudian di 

waktu yang sama bapak A membeli kembali mobil tersebut dari ibu B seharga 80 

juta rupiah dibayar secara tunai, yang berarti mobil tadi kembali kepemilikannya 

kepada bapak A. Sedangkan ibu B memperoleh uang tunai saat ini sejumlah 80 

juta rupiah, tetapi masih mempunyai kewajiban membayar hutang pada bapak A 

sejumlah 100 juta pada enam bulan mendatang. Bentuk akad seperti ini dikenal 

oleh kalangan ahli fikih sebagai jual beli ‘inah. 

Hakikatnya akad ini tidaklah dianggap sebagai transaksi jual beli, melainkan 

hanya sekedar pinjaman riba yang disamarkan dalam bentuk jual beli dan 

termasuk bentuk hilah (tipu daya/rekayasa) orang-orang yang senang melakukan 

riba. Sebagaimana dapat dilihat pada ilutrasi di atas tadi, bahwa bapak A 

mendapatkan keuntungan 20 juta rupiah dari jasa pemberian pinjaman uang 

kepada ibu B (yaitu sejumlah 80 juta).1 Benda mobil hanyalah sebagai perantara 

transaksi pinjam-meminjam uang supaya transaksinya dihukumi jual beli, yang 

disahkan oleh Islam.Berdasarkan fakta di lapangan, bentuk rekayasa jual beli 

‘inah kontemporer banyak terjadi di perbankan syariah, dimana Lembaga 

Keuangan Islam hanya menyajikan dan melayani jasa keuangan untuk nasabahnya 

yang membutuhkan. Didapatkan di lapangan bahwa kebanyakan kegiatan 

Lembaga KeuanganIslam mengarah pada pembiayaan melalui skema murabahah 

dan dengan pemesanan. Akad murabahah ini dianggap aman bagi pihak LKS 

karena tingkat risiko yang rendah dibandingkan jenis akad lain.2 

Produk utama dari LKS seharusnya adalah lost and profit sharing yang terdiri 

dari musyarakah dan mudharabah, namun fakta yang terjadi adalah skim 

                                                             
1 Muhammad Shalah, Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam, 

(terj), (Jakarta: Migunani, 1990), hal. 277. 
2 Syafi’i Antonio, Bank Syariah; Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman, 

(Yogyakarta, Ekonisia, 2002). 
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murabahah menjadi produk utama pada LKS secara khusus perbankan Islam baik 

di Indonesia maupun Malaysia. Sehingga perlu disoroti tentang bagaimana 

aplikasi dan kedudukan dhoman (jaminan) dalam pembiayaan murabahah dimana 

jaminan diterapkan sebagai suatu keharusan yang wajib diberikan pihak nasabah 

ke LKS yang pada akhirnya menimbulkan adagium “tidak ada jaminan, maka 

tidak ada pembiayaan”.3  

Dari penjelasan diatas, nampak bahwa aplikasi baik bai al-‘inah pada produk 

LKS masih menjadi isu perdebatan para ulama, meskipun di Malaysia sendiri 

aplikasi prinsip tawarruq lebih dianjurkan dari pada bai al-‘inah. tetap Secara 

mendasar tetap saja masalah penerapannya kedua akad tersebut perlu disoroti 

lebih dalam dan tegas, agar dapat terlepas dari celah ribawi yang masih saja sering 

ditemukan khususnya di LKS Indonesia.Berkaca dari negara Malaysia, penulis 

ingin mengkaji lebih dalam mengenai konsep dan hukum kedua akad jual beli 

tersebut serta aplikasinya di lembaga keuangan Syari’ah di Indonesia.Berdasarkan 

uraian latar belakang di atas penulis akan mengkaji tentang konsep dan hukum 

bai’al-‘inahdan bai’ tawarruqmenurut pendapat ulama fiqih klasik. Serta produk-

produk yang mengandung unsur akad bai’ al-‘inah pada LKS Indonesia. 

 

2. Jual Beli Model ‘Inah; Definisi dan Implementasi   

Secara bahasa al-‘inah berarti pinjaman, dan dalam kamus disebut; ‘ayyana 

berarti melakukan ‘inah atau hutang, yaitu dengan cara; pedagang menjual barang 

dengan harga tangguh, lalu membelinya dengan bayar tunai dengan harga yang 

lebih rendah.4Menurut terminologi ilmu fikih, ‘inah artinya jual beli manipulatif 

untuk digunakan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya. 

Yakni dengan cara menjual barang dengan pem-bayaran tertunda, lalu 

membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah.5Jual beli ‘Inah 

(Bai’ Inah) merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual 

sedangkan ‘inah merupakan sebuah penjualan dimana seorang pembeli membeli 

barang dari seorang penjual dengan harga yang telah ditentukan secara kredit dan 

kemudian barang tersebut dijual kembali oleh si pembeli kepada penjual aslinya 

dengan harga yang lebih rendah dari pada harga beli sebelumnya.6 Dari penjelasan 

diatas dapat dipahami bahwa sebetulnya motif pembeli adalah mendapatkan uang 

tunai namun mempergunakan barang sebagai perantara untuk mendapatkan uang 

tunai tersebut. 

Sebagaimana ilustrasi di atas (lihat latar belakang): bapak A melakukan ‘ain, 

yaitu ia bukan menginginkan menjual barang, tetapi yang diinginkannya adalah 

                                                             
3http://lib.law.ugm.ac.id/?p=632, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 

Syariah, diakses pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 19.00 
4Al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhith, (Damaskus), 254 
5 http://pengusahamuslim.com/hukum-jual-beli-jual-beli-yang-diperdebatkan diakses pada 

tanggal 15 Agustus 2017 pukul 21.00 
6 Ayub, Al-Mu’amalat Al-Maliyah fil Islam, (Cairo: Dar El-Salam, 2002), hal. 110. 

http://lib.law.ugm.ac.id/?p=632


70 | Richa Angkita & Mufti Afif  
  

FALAH Jurnal Ekonomi Syariah 

‘ain (yaitu uang). Atau karena si bapak A kembali memiliki ‘ain (benda) yang dia 

jual.Ilustrasi lain; seseorang hanya mampu membayar uang muka sebesar 20 juta 

atas harga rumah yang ia butuhkan (senilai 100 juta rupiah) dari perusahaan 

properti,kemudian ia mendatangi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk 

memenuhi hajatnya –melunasi kekurangan pembayaran rumah— dan kemudian 

mengangsur ke LKS dengan akad murabahah. Mekanisme praktik ini masih 

dianggap sebagai akad murabahah yang disahkan oleh syariat Islam atau transaksi 

yang ditetapkan oleh fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah 

oleh beberapa LKS di Indonesia. Padahal inilah jenis praktik yang termasuk 

dalam jual beli cara ‘inah. Karena hakikatnya nasabah pinjam uang dari LKS 

yang tujuannya adalah melunasi sisa hutang yang belum terbayarkan pada 

perusahaan properti. 

Ibnu Abidin mencontohkan mekanisme lain; bapak A (pemilik uang) menjual 

barangnya kepada ibu B (yang memerlukan uang) 12 juta dibayar secara tangguh. 

Lalu mereka melakukan serah terima barang, kemudianibu B menjualnya kembali 

ke ibu C (teman sekongkol bapak A) 10 juta dibayar tunai. Lalu ibu C menjual 

kembali ke bapak A seharga 10 juta secara tunai. Pada hakikatnya ibu B 

memerlukan dana sebesar 10 juta dan kemudian datang ke bapak A untuk 

meminjam dana tersebut. Sedangkan pihak bapak A tidak menyetujui akad 

pinjaman karena tidak menguntungkan bagi dirinya, maka bapak A berkata 

kepada ibu B: Saya akan menjual barang ini kepada anda seharga 12 juta secara 

tangguh jika anda setuju. Sedangkan harga dipasar berkisar 10 juta, silahkan anda 

menjualnya di pasar seharga 10 juta ke ibu C. Dalam contoh kasus ini pihak ibu 

Cmenyetujuinya dan menjual kembali barang tersebut  ke bapak A dibayar secara 

tunai. Pada dasarnya peminjam atau ibu B hanya butuh dana, tetapi dipaksa untuk 

berjual beli. Bagaimana kelihaian ia berdagang dapat menghasilkan keuntungan 

lebih ataupun kurang.Ini berarti peminjam mendapat 10 juta tunai, pemberi 

pinjaman mendapat 12 juta secara tangguh. Hal ini berarti pemberian pinjaman 

dengan tambahan nilai, karena komoditi itu kembali pada penjualnya. Dan akad 

ini dapat berlaku untuk 2 orang atau tiga orang. 

 

3. Pendapat Ulama’ Fikih tentang Jual Beli Model ‘Inah 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang menjual kain sutra 

kepada seseorang, lalu beliau tidak suka jika ia membelinya kembali dengan harga 

lebih rendah dari penjualnya.7 Kedua pelaku transaksi yang terjadi pada jual beli 

‘inah bertujuan untuk memperoleh hasil riba secara jelas, hanya saja mereka 

menjadikan akad jual beli sebagai penghalalan untuk suatu perbuatan yang haram. 

Sebagaimana diketahui perbuatan ini tidak akan menghapus keharaman riba dan 

tidak akan dapat menolak keburukan sebagaimana keburukan yang diakibatkan 

                                                             
7 Muhammad Shalah, Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam, 

(terj), (Jakarta: Migunani, 1990), hal. 279 
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oleh riba, bahkan bisa lebih buruk dari riba sendiri, karena pelaku ‘inah berani 

menuntut hasil riba pada pihak terhutang secara hukum, sedang pelaku riba biasa 

tidak akan berani melakukan tuntutan seperti ini karena ia yakin bahwa perbuatan 

ini secara formalitas tidak diperbolehkan. Tujuan yang mencurigakan seperti ini 

tidak boleh dilalaikan karena Nabi SAW bersabda: “Suatu perbuatan diukur 

sesuai dengan niat (pelakunya), dan sesungguhnya semua orang akan 

memperoleh apa yang diniatkan”.8 Ibnu Qudamah juga berkata: “Barangsiapa 

yang menjual suatu komoditi secara tangguh, lalu ia membelinya kembali dengan 

harga yang lebih rendah secara tunai, maka perbuatan ini tidak diperbolehkan.” 

Larangan ini diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ‘Aisyah, al-Hasan, Ibnu Sirin, asy-

Sya’by, an-Nakha’i, ats-Tsaury, al-Auza’i, Malik, Ishaq, dan Ashhab ar-Raiyi.9 

Asy-Syaukani berkata: “Ulama yang menyatakan tentang tidak bolehnya jual beli 

‘inah adalah Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan al-Hadiwiyah.”10 

Adapun alasan ulama tersebut adalah sebab jual beli ‘inah merupakan sebuah 

bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba dan 

manipulasi.11Membahas mengenai jual beli ‘inah ini, akan lebih menarik ketika 

mengkaji pendapat Ibn Taimiyah. Menurut Ibn Taimiyah jual beli dibagi menjadi 

tiga jenis, antara lain; (1) Seseorang membeli barang dengan tujuan 

mengkonsumsinya, dan ini hukumnya adalah halal (2) Seseorang yang membeli 

barang untuk dijual kembali, dan hal ini hukumnya pun halal karena tidak ada 

larangan terhadap jual beli (bisnis), (3) Seseorang membeli barang bukan untuk 

tujuan konsumsi dan bisnis, tetapi untuk tujuan mendapatkan cash money. Karena 

dalam mendapatkan cashmoneytersebut sangatlah sulit, sehingga seseorang 

tersebut membeli barang dengan harga yang tinggi dan kemudian menjualnya 

kembali kepada penjual semula dengan harga yang lebih rendah untuk 

mendapatkan uang tunai.12 Menurut suatu riwayat yang lain, Imam Syafi’i 

memperbolehkan jual beli ‘inah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Tukarlah 

biji-bijian kualitas buruk dengan uang, dan dengan uang tersebut belilah biji-

bijian kualitas baik”.13 

Hassan Ahmed sebagai manajer direktur Dayax Islamic Bank menyatakan 

bahwa Bai’ Inah dapat diaplikasikan didalam praktik perbankan dengan beberapa 

ketentuan sebagai berikut14: 

                                                             
8 Ibid, hal 279. 
9 Ibnu Qudamah, al-Mughni, jilid IV, (Dar-Alam Kutub: Riyadh), hal. 45. 
10Asy-Syaukani, Nail al-Authar, Jilid III, (Dar-Hadis, Kairo, Mesir), hal. 207 
11Asy-Syafi’i, Al-Umm, (Dar Al-Kutub Publishing: Beirut,1993), hal. 301 
12 Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Amirah Ahmad Nahrawi, “Comperative Analysis of 

Islamic Banking Products between Malaysia and Indonesia”, International Journal of Academic 

Research in Economics Sciences,  April 2012, Vol. 1, No 2, 2012, hal. 126. 
13 Nahrawi, Al-Imam Asy Syafi’i fi Madzhabihi Al-Qadim Wa Al-Jadid, (Jakarta: Yayasan An-

Nahrawi, 1994), 103. 
14 Hasan O. Ahmad, “Shariah Contracts in Islamic Banking and Finance”, a Presentation by 

Managing Director of Dayax Islamic Bank, hal. 40. 
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1) Haruslah terdapat dua akad yang berbeda. Akad yang pertama yaitu akad 

penjualan oleh Bank kepada nasabah dengan pembayaran secara tangguh. 

Sedangkan akad yang kedua yaitu akad pembelian oleh Bank dari nasabah 

dengan pembayaran secara tunai. 

2) Adapun aset jual beli ‘Inah bukan merupakan aset ribawi yang dijadikan 

media pertukaran (emas, perak atau mata uang) sebab seluruh pembayaran 

untuk kegiatan jual beli haruslah menggunakan uang tunai. 

3) Setiap akad mengandung unsur atau elemen yang penting, dan masing-

masing elemen harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. 

 

4. Implementasi Jual Beli Model ‘Inah di Lembaga Keuangan Syariah  

6.1. Pembiayaan Modal Kerja  

Bagya dalam penelitiannya tentang praktik murabahah di Bank Syari’ah 

Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa Malaysia mempraktikkan salah satu 

skema pembiayaan yang dikemas dalam produk murabahah yaitu pembiayaan 

modal kerja dimana hal tersebut dikategorikan sebagai praktik kecurangan dalam 

perdagangan.15 Dalam pembiayaan ini terdapat kecurangan pada dua kesepakatan, 

yaitu ketika si peminjam ingin meminjam sejumlah uang, padahal disisi lain 

dalam Islam tidak ada hutang piutang yang didalamnya mengandung bunga, 

sedangkan bai’ Inah disepakati oleh sebagian besar ulama bahwa jual beli Inah 

diperbolehkan hanya jika tidak terdapat unsur bunga atau riba didalamnya. 

Misalnya, terdapat sebuah transaksi dimana A membutuhkan sejumlah uang tunai 

sebesar Rp 10 juta untuk pengembangan bisnisnya. Kemudian dia datang ke LKS 

untuk mengajukan pembiayaan tersebut lalu pihak LSK menyetujui pengajuan 

pembiayaan tersebut dengan menjual aset kepada A senilai Rp 10 Juta dengan 

menggunakan skema pembayaran tangguh. Kemudian pembeli yaitu pihak A akan 

membuat kesepakatan baru dengan bank syari’ah untuk menjual kembali aset 

yang dibelinya dari bank syari’ah tersebut secara tunai senilai Rp. 8 Juta. Pada 

kasus ini, dapat dipahami bahwa kedua belah pihak yaitu pihak A dan bank 

syari’ah sama-sama mendapatkan keuntungan dimana pihak A mendapat 

pinjaman sebesar Rp 10 Juta dan LKS akan mendapatkan keuntunguan (profit) 

sebesar Rp 2 Juta (didapatkan dari Rp 10 Juta – Rp 8 Juta). 

Menurut Al-Amin Ahmad dalam penelitian yang dilakukan oleh Prabowo 

berpendapat bahwa transaksi seperti ilustrasi diatas merupakan transaksi yang 

dapat dikategorikan ke dalam transaksi makruh (lebih baik dihindari, namun jika 

dilakukan tidak termasuk dosa) dengan  alasan bahwa tidak ada keterpaksaan atau 

tekanan sebab pembeli pada dasarnya tidak membutuhkan barang atau aset yang 

dijadikan objek transaksi jual beli akan tetapi pembeli hanyalah membutuhkan 

uang. Sementara pihak penjual yaitu LKS tidak akan dengan mudah memberikan 

pembiayaan kecuali pada akad yang telah dilakukan sebelumnya. Pembiayaan 

modal kerja juga diaplikasikan di LKS di Indonesia,yaitu pembiayaan modal kerja 

untuk pembelian perlengkapan pabrik atau perusahaan. Dimana LKS akan 

membeli barang-barang dari supplier yang kemudian akan dijual kepada pembeli 

                                                             
15 Bagya Agung Prabowo, 2008, “The Practice of Murabahah Scheme in Syariah Banking 

(Critical Analysis Towards The Aplication of Murabahah Scheme in Indonesia and Malaysia)”, 

Bagya@fh.uii.ac.id 

mailto:Bagya@fh.uii.ac.id
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dengan harga yang sama dan sejumlah keuntungan untuk LKS sesuai dengan 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun secara praktik, LKS menggunakan 

skema murabahah bil wakalah, yang berarti LKS hanya menyerahkan sejumlah 

dana yang dibutuhkan oleh pembeli barang/ perlengkapan usahanya (nasabah) dan 

selanjutnya pihak nasabah melaporkan hasil pembeliannya tersebut dengan janji 

akan membayar lebih besar dari yang ia terima tadi sesuai dengan kesepakatan di 

awal. 

 

6.2. Kartu Kredit Syari’ah 

Mas’um Billah memaparkan dalam tulisannya, bahwa konsep kartu kredit 

diperbolehkan dalam konsep syari’ah, jika di dalamnya tidak mengandung unsur 

ribawi.16 Di Malaysia, kartu kredit syari’ah pertama kali dikembangkan oleh 

AmBank pada bulan Desember 2001. Bank ini meluncurkan Al-Tsaqif Credit 

Card yang menggunakan akad ba’i inah dengan margin keuntungan sebesar 

1.25% per bulan atau 15% per tahun dari seluruh total pembelian. Di dalam 

konsep Bai’ ‘inah  terdapat dua kontrak terpisah, yaitu bai’ al-Mutlaq (penjualan 

secara tunai) dan yang kedua adalah bai’ bithaman ajil (penjualan dengan termin 

pembayaran) dimana keduanya berlangsung setelah satu akad selesai. Pada 

transaksi awal, pihak bank (LKS) menyetujui untuk menjual barang atau aset 

tertentu kepada pemegang kartu kredit dengan harga tertentu. Kemudian pada 

transaksi kedua, pihak pemegang kartu kredit menyetujui untuk menjual kembali 

barang atau aset yang telah dibelinya dari bank (LKS) dengan harga yang lebih 

rendah.17 Untuk lebih jelasnya, mekanisme penggunaan kartu kredit syari’ah di 

Malaysia adalah sebagai berikut:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Profesor di Islamic Financial Regulations, King Abdul Aziz University, Jeddah. Profesordi 

Islamic Financial Applications, University of Camden, USA. Assoc. Professor of Law (Insurance, 

Takaful, Islamic Banking, Finance & E-Commerce), Faculty of Economics and Management 

Sciences, International Islamic University Malaysia.  Beliau juga seorang konsultan pada 

beberapaperusahaan dan institusi (lokal dan internasional) bidang asuransi, Perbankan, Keuangan 

dan teknologi Informatika, Manajemen aset dan kekayaan, Pasar Modal Islam, Dinar dan lain-

lainbaik dalam disiplin ilmu modern maupun syari’ah. Juga penulis lamanhttp//.www.islamic-

insurance.com. E-mail: masum2001@yahoo.com 
17 Ibid 
18 Mohd Ma’sum Billah, Modern Financial Transaction Under Shariah, hal. 48-49. 
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Penjelasan dari gambar di atas adalah, di mana nasabah yang ingin 

menggunakan layanan kartu kredit akan mendatangi AmBank Berhard atau 

AmFinance Berhard. Pihak bank akan menyiapkan formulir dan aplikasi yang 

akan diproses setelahnya. Jika formulir dan persyaratan sudah dilengkapi oleh 

nasabah, kemudian akan terdapat proses jua beli ‘inah. Pihak Ambank akan 

mengidentifikasi aset yang dimilikinya apakah aset kolektif atau perorangan, 

dimana nilai jual aset sebanding atau senilai dengan fasilitas kredit yang akan 

digunakan. Contohnya, jika fasilitas kredit senilai  10.000 RM maka nilai jual aset 

harus seharga 10.000 RM juga. Hal ini akan sesuai dengan kriteria aset yang 

diperjual belikan dalam konteks syari’ah, diantaranya adalah: 

a) Aset atau barang yang diperjual-belikan tersedia ketika akad 

berlangsung. Pengecualian untuk akad Salam, Istishna’, Jualah dan 

Ijarah. 

b) Aset atau barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri (Milik 

Bank). 

c) Aset atau barang yang diperjual belikan memiliki manfaat baik bagi 

penjual maupun pembeli. 

d) Aset atau barang yang diperjual belikan mempunyai nilai jual. 

 

Kemudian, AmBank akan menjual barang atau aset yang telah diidentifikasi 

tadi kepada nasabah. Harga jual merupakan jumlah total dari biaya dan profit atau 

keuntungan (biasanya dalam bentuk prosentase). Lalu akad selanjutnya adalah 

ketika pihak AmBank membeli kembali aset yang dijual tadi dari nasabah secara 

tunai. Nasabah kemudian menggunakan uang tunai ini untuk membeli barang dan 

jasa menggunakan layanan kartu kredit yang telah disediakan. 

Mengapa transaksi semacam ini tidak termasuk dalam kategori riba? Alasan 

yang diberikan oleh pihak AmBank  adalah bahwa harga yang telah ditinggikan 

tersebut berdasarkan atas akad jual beli bukan pinjaman. Dan semua transaksi 

Customer Bank

AmBank’s

assets

Customer 

approach 

AmBank for 

credit facility

AmBank identifies assets

AmBank sells the asset at  cost plus profit

to customer  (on deferred payment basis)

AmBank simulteneously buys back the 

asset at cost

1

2

3

4
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yang menggunakan aset atau barang sebagai medianya diperbolehkan oleh 

Syari’ah di Malaysia. Sehingga, pada teorinya kartu kredit syari’ah tidak 

berdasarkan pada pinjaman, akan tetapi lebih pada transaksi bisnis dan jasa, 

dimana pihak Bank menjual dan membeli kembali pada harga yang rendah untuk 

mendapatkan keuntungan.Fenomena tersebut terlihat sangat kontras dimana 

penggunaan kartu kredit itu sendiri tidak dapat diterima oleh para Ulama dari 

Timur Tengah dan Indonesia sebab hal tersebut dianggap sebagai transaksi palsu. 

Ditambah lagi dalam perkembangannya, pada bulan Juli 2002, Bank Islam Berhad 

(BIMB) juga meluncurkan produk yang sama yaitu kartu kredit syari’ah. Bank ini 

mengklaim bahwa produk kartu kredit mereka ini adalah kartu kredit syari’ah 

murni pertama. Kartu kredit yang diluncurkan oleh BIMB menggunakan tiga akad 

yang berbeda, diantaranya; ba’i innah, wadi’ah (deposito), dan qard hasan. 

 

6.3. Pembiayaan atau Renovasi Rumah 

Al Amin Ahmad dalam penelitian Prabowo juga menambahkan pada saat ini 

Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) masih menggunakan akad jual beli 

Innah. Berdasarkan data diatas tahun 2007 menunjukkan bahwa pembiayaan 

rumah mencapai 70-80% dari total pembiayaan di BMMB yaitu sekitar lebih dari 

5.6 Milyar Ringgit Malaysia (RM). Secara konsep, produk pembiayaan rumah 

yang ditawarkan oleh pihak BMMB menggunakan akad Ba’i Bitsamanil Ajil 

(BBA). Akad tersebut merupakan akad murabahah (jual beli) rumah dengan 

pembayaran tertunda. Namun demikian, seluruh perbankan syari’ah di Malaysia 

termasuk BMMB dianggap kurang tepat mengaplikasikan akad tersebut. Sebab, 

akad BBA pada dasarnya sama dengan konsep akad Ba’i ‘inah. 

Konsep yang serupa juga terdapat di dalam produk pembiayaan perbankan 

syari’ah di Indonesia. Yaitu pembiayaan untuk renovasi rumah, dimana pembeli 

mengajukan pembiayaan untuk renovasi rumah kepada bank syari’ah yang 

kemudian pihak bank akan memberikan dana. Pembeli akan mendapatkan surat 

kuasa, yang fungsinya adalah sebagai hak untuk membeli barang-barang material 

yang diperlukan untuk renovasi rumah. Kemudian bank akan memberikan waktu 

selama 30 hari (1 bulan) kepada pembeli untuk membeli barang-barang dengan 

bukti pembelian berupa nota tagihan atau invoice. Praktik tersebut diaplikasikan 

sebab bank sebagai penjual (ba’i) mengalami kesulitan untuk membeli barang-

barang material yang diperlukan untuk merenovasi rumah nasabah.19 Contoh 

lainnya adalah akad pembiayaan murabahah untuk pembelian rumah (Kredit 

Pembelian Rumah (KPR) oleh BTN Syari’ah). Pertama tama, pihak bank akan 

membeli rumah untuk nasabah (yaitu pihak pembeli) dari pihak pengembang 

(developer) kemudian bank akan menjual rumah tersebut kepada nasabah 

                                                             
19 Muhammad Shalah, Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam, 

(terj), (Jakarta: Migunani, 1990), hal. 279. 
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(pembeli) dengan harga yang sama ditambah dengan sejumlah profit yang 

disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. 

 

6.4. Pembiayaan Berbasis Emas 

Praktik lain dari akad bai’ al-inah yang penulis temukan di lapangan adalah 

pembiayaan berbasis emas. Hal tersebut penulis temukan di salah satu BMT di 

Yogyakarta dimana terdapat seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan 

untuk pembayaran down payment sebuah mobil. Kemudian nasabah tersebut 

ditawari oleh pihak BMT untuk membeli emas kepada BMT dengan akad 

murabahah. Setelah nasabah membeli emas dari BMT dengan pembayaran secara 

termin, maka nasabah boleh menjual kembali kepada BMT tersebut atau kepada 

pihak lain secara tunai dengan harga yang lebih rendah tentunya.20 Kasus tersebut 

menurut hemat penulis termasuk dalam praktik jual beli ‘inah dimana pihak BMT 

yang bersangkutan telah menawarkan emas yang telah dibeli oleh nasabah dengan 

skema murabahah dan pembayaran secara termin lalu dijual kembali kepada 

BMT tersebut atau pihak lain. Adapun tujuan menjualnya kembali adalah untuk 

mendapatkan uang tunai yang dapat digunakan untuk membayar down payment 

pembelian sebuah mobil. 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan di atas dapat menarik beberapa kesimpulan 

berikut; pertama, jual beli ‘Inah (Bai’ Inah) merupakan praktik jual beli yang 

dilakukan oleh seorang penjual sedangkan ‘Inah merupakan sebuah penjualan 

dimana seorang pembeli membeli barang dari seorang penjual dengan harga yang 

telah ditentukan secara kredit dan kemudian barang tersebut dijual kembali oleh si 

pembeli kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga 

beli sebelumnya. Adapun Ulama yang menyatakan tentang tidak bolehnya jual 

beli ‘inah adalah Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan al-Hadiwiyah. Alasan ulama 

tersebut adalah sebab jual beli ‘inah merupakan sebuah bentuk transaksi yang di 

dalamnya terdapat unsur riba dan manipulasi. Sedangkan Imam Syafi’i 

memperbolehkan jual beli ‘innah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: 

“Tukarlah biji-bijian kualitas buruk dengan uang, dan dengan uang tersebut 

belilah biji-bijian kualitas baik”. Produk-produk lembaga keuangan syari’ah yang 

di dalamnya mengandung unsur akad bai’ al-‘inah antara lain; Pembiayaan Modal 

Kerja, Kartu Kredit Syari’ah, Pembiayaan atau Renovasi Rumah dan pembiayaan 

berbasis emas. 

 

 

 

 
                                                             

20 Hasil wawancara dengan ibu Wira, calon nasabah dan praktisi di salah satu BMT di 

Yogyakarta pada tanggal 5 September 2017 pukul 14.30 WIB. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the perceptions of customers on the level 

of service quality of Syariah Mandiri Bank Malang branch based on 

five dimensions of service quality. This research used quantitative 

method with research subjects on BSM savings customers who used 

mudharabah muthlaqah contract of Syariah Mandiri Bank Malang 

branch. The data used in this study is the primary data through 

questionnaires. Questionnaires were distributed to customers as much 

as 53 questionnaires and sampling techniques using Purposive 

Sampling method. The result of the research showed that customer 

perception of Syariah Mandiri Bank Malang branch is very satisfied 

under the perception of emphaty dimension as dimension which 

dominates customer’s perception toward service quality of the Bank. 

Keywords: Customer’s perception, Service Quality, Mandiri Syariah 

Bank.  

 

1. Pendahuluan 

 Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-

ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah 

Islam merupakan bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat 

secara Islam. Perbankan syariah menggunakan tata cara bermuamalat tanpa 

mengandung unsur riba yang diisi dengan kegiata-kegiatan investasi atas dasar 

bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.1 

                                                             
1 Karnaen Perwataamadja dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, 

(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 79.  

http://thesisnotes.com/tag/scope-of-the-study/
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Bank syariah sendiri mulai berkembang cukup pesat sejak tahun 2007. Awal 

berdirinya bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tanggal 1 

November 1991. Keberadaan bank syariah di tanah air mulai diakui oleh 

masyarakat luar dan mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya UU. No. 7 

tahun 1992 yang direvisi melalui UU No. 10 tahun 1998 yang dengan tegas 

mengakui keberanian dan fungsinya bank bagi hasil atau bank syariah serta 

didukung oleh fatwa MUI tentang bunga bank itu haram.2 Kebijakan pemerintah 

yang ikut mendorong berkembangnya layanan bank syariah membawa 

konsekuensi pada tingginya tingkat persaingan.3 Persaingan yang semakin 

meningkat dalam bisnis perbankan menuntut setiap manajemen perbankan untuk 

selalu memperbaiki kinerja bank agar mampu menghadapi persaingan tersebut, 

dengan memberikan kualitas layanan yang mampu memenuhi harapan 

nasabahnya. Perbankan syariah dalam memberikan layanan yang berkualitas 

terkadang terjadi kegagalan, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan atas 

persepsi kualitas layanan menurut nasabah dengan persepsi kualitas layanan 

menurut persepsi manajemen perbankan.4 Kepuasan nasabah merupakan aspek 

strategis dalam memenangkan persaingan dan mempertahankan citra perusahaan 

di masyarakat luas, sehingga kualitas pelayanan merupakan hal penting. Kualitas 

pelayanan menurut Pasuraman pada dasarnya adalah hasil persepsi dalam benak 

nasabah. 

Guna mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, insan-insan Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang perlu menyumbangkan (share) untuk BSM dengan nilai-

nilai yang relatif seragam. Insan-insan BSM telah menggali dan menyepakati 

nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut BSM Shared Values.5 BSM Shared 

Values tersebut adalah ETHIC (Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity dan 

Customer Focus). Excellence meliputi upaya mencapai kesempurnaan melalui 

perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan. Teamwork meliputi 

mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. Humanity meliputi 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang religius. Integrity meliputi 

memahami dan menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. 

Customer Focus meliputi memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan 

(eksternal dan internal) untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan 

menguntungan.6 Indikator yang sering dipakai dalam mengembangkan 

pengukuran kualitas jasa atau pelayanan, yaitu menggunakan alat ukur kualitas 

layanan yaitu SERVQUAL (Servivce Quality) meliputi: Tangibles, Reability, 

Responsiveness, Assurance, Emphaty. Skala SERVQUAL ini, berpendapat bahwa 

                                                             
2
 Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press. 2000), hal. 

66. 
3
 Oktivinanto Oski, Tingkat Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga 

Diukur Dari Dimensi Kualitas Pelayanan, (UIN Salatiga, Skripsi, 2012), hal.1.  
4  JEAM Vol XIV September 2015, hal. 24. 
5 Sustainability Report, PT Bank Syariah Mandiri, 2013, hal.78. 
6 Ibid. 79. 
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dalam mengevaluasi kualitas  pelayanan, konsumen membandingkan antara 

pelayanan yang mereka harapkan dengan pelayanan yang mereka terima.7 

mengenai persepsi nasabah terhadap implementasi akuntasi keuangan syariah 

dalam operasional perbankan berbasis syariah di Indonesia, Prasetyo menyatakan 

bahwa meningkatnya perbankan atau lembaga keuangan syariah di Indonesia 

tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah terbukti kurang 1% umat 

Islam yang menjadi nasabah perbankan syariah. Fenomena yang ada disebabkan 

banyaknya praktik perbankan syariah yang tidak sesuai dengan syariah, sehingga 

menimbulkan persepsi yang menyatakan bahwa antara perbankan syariah dan 

perbankan konvensional itu sama saja.8 Mengenai kualitas layanan bagi nasabah 

di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, Yuli menyatakan bahwa kinerja 

karyawan bagian teller di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang belum 

seluruhnya memenuhi standard.9 Fenomena tersebut menggambarkan bahwa 

kualitas pelayanan pada PT. Bank Syariah Mandiri masih kurang memuaskan. 

Perbankan berbasis syariah di Indonesia telah berjalan 20 tahun, keadaan tersebut 

yang membuat peneliti berupaya mengungkap fenomena di balik persepsi umat 

Islam Indonesia yang menyatakan bahwa antara perbankan syariah dan perbankan 

konvensioanal itu sama saja.10 

Menurut Rachmad persepsi adalah sesuatu yang dinamis karena prinsipnya 

nasabah akan berpikir rasional dan mendasarkan persepsinya kepada pengalaman. 

Perubahan persepsi juga harus dibangun melalui pengalaman nasabah  terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak perbankan.11 Persepsi nasabah 

diperoleh dari hasil yang didapatkan setelah selesai memakai layanan yang telah 

diberikan, baik pelayanan yang dilakukan maka pelanggan akan semakin puas, 

dan semakin modern layanan yang diberikan maka pelanggan akan semakin 

tertarik terhadap produk yang diberikan karena memberikan kenyamanan pada  

nasabahnya.12 Tulisan ini berupaya mengungkapkan fenomena di balik persepsi 

nasabah terhadap tingkat kualitas pelayanan Bank Syariah Mandiri Cabang 

Malang. 

 

2. Bank Syariah  

 Bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana 

maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan memakai imbalan atas dasar 

prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Bank pada dasarnya merupakan 

perusahaan atau lembaga perantara keuangan (financial intermediary) yaitu antara 

                                                             
7 Jurnal Manajemen Pemasaran. Vol. 1. No. 1. April. 2006, hal. 35-43. 
8 Jurnal Humanity, Vol. 7, Nomor. 2, Juli. 2012: 14 – 23. 
9 Ibid. 83-97. 
10 Ibid. 14-23. 
11 Bisnis & Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol. 15. No. 3. Sept – Des. 

2008, 168-177. 
12 Hidayat Rachmad. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 11. No. 1. Maret 2009, hal. 

59-72. 
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pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga 

perantara bank harus menyalurkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat 

tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman 

atau yang lebih dikenal dengan kredit di Bank Konvensional atau pembiayaan di 

Bank Syariah. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan 

berbagai asset yang dianggap menguntungkan bank.13 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 

pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

sewa murni  tanpa  pilihan   (ijarah)  atau  dengan  adanya  pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.14 

 

3. Persepsi    

 Persepsi (perception) adalah sebuah proses dimana individu mengatur dan 
menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi 

lingkungan mereka. Persepsi seseorang yang diterima pada dasarnya bisa dari 
realitas objektif. Sebagai contoh, sesuatu yang mungkin jika semua karyawan 

dalam sebuah perusahaan menganggapnya sebagai tempat kerja yang baik dengan 
kondisi kerja yang menyenangkan, penugasan pekerjaan yang menarik, bayaran 

yang bagus, tunjangan yang sangat bagus, manajemen yang pengertian dan 
bertanggung jawab, seperti yang diketahui oleh sebagian besar dari kita adalah 
sangat luar biasa untuk menemukan kecocokan yang seperti itu.15 

Ma’rat menyatakan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan seseorang 
yang berasal dari komponen koqnisi. Persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan. Manusia mengamati 
suatu objek psikologik dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai oleh nilai diri 
pribadinya. Objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide, atau situasi tertentu. 

Faktor pengalaman, proses belajar, atau sosialisasi memberikan bentuk dan 
struktur terhadap apa yang di lihat. Pengetahuannya dan cakrawalanya 

memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut.16 Di sisi lain, persepsi adalah 
proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. 

Melalui persepsi, manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan 
lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, 
pendengar, peraba, perasa dan pencium.17 Persepsi seseorang sangat berpengaruh 

                                                             
13 Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. (II, Jakarta: 

Salemba Empat, 2006), hal. 50 
14 Wiroso, Penghimpunan Dan dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. (Jakarta: PT. 

Grafindo, 2005), hal. 98. 
15 Timothy A. Judge, Stephen P.Robbins. Perilaku Organisasi Organizational Behavior. 

Penerjemah Diana Angelica, et al., (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 175. 
16 Mar’at. Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 

hal. 22. 
17 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hal. 16. 
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dalam menyatakan suatu ide. Ketika menerangkan sebuah sepeda, sebelum 

menerangkan atau sambil menerangkannya, kita akan mempersepsikan sebuah 
bentuk sepeda atau rasanya naik sepeda berdasarkan pengetahuan yang pernah 

ditangkap, bisa berdasarkan pengalaman pribadi, atau menurut informasi orang 
lain, atau menurut buku yang pernah dibaca, dan sebagainya.18 Persepsi adalah 
suatu proses eksekusi suatu program dalam memetakan suatu realitas eksternal 

atau internal. Oleh karena itu, persepsi dapat dikatakan sebagai salah satu reaksi 
terhadap suatu realitas. Realitas dapat menjadi suatu reaksi tindakan atau prilaku 

sangat tergantung sugestivitas ralitas itu sendiri dan sugestivitas orang yang 
meresponnya.19 Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian 
terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga 

merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam 
diri individu.20  

Selanjutnya, dengan definisi lain dinyatakan bahwa persepsi ialah daya 
mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan perbedaan antara hal ini melalui 

proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah pancaindranya 
mendapat rangsang.21 Persepsi adalah proses seseorang individu memilih, 
mengorganisair dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran yang memiliki arti.22 mengatur dan menginterpretasikan 
informasi untuk membentuk suatu yang berarti mengenai dunia. Persepsi adalah 

proses memperoleh atau menerima informasi dari lingkungan. Teori atau 
pendekatan yang menjelaskan tentang bagaimana manusia mengerti dan menilai 
lingkungannya.23 

Persepsi Konsumen timbul ketika harapan dari pelanggan terpenuhi, dengan 
membandingkan kinerja yang dihasilkan sehingga pelanggan terpuaskan. Menurut 

Akmalia persepsi konsumen adalah proses dimana individu memilih, 
mengorganisasikan, serta mengartikan stimulus yang diterima melalui alat 

inderanya menjadi suatu makna. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
persepsi konsumen adalah: Harga yang rendah menimbulkan persepsi produk 
tidak berkualitas. Citra atau image. Tahap pelayanan, dan momen pelayanan.24 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan 
hasil pengamatan seseorang terhadap sesuatu hal yang ada di lingkungan sekitar 

melalui panca indera. Persepsi diperoleh dengan cara meringkas informasi dari 
seseorang dan menafsirkan informasi tersebut, sehingga seseorang itu dapat 

memberikan tanggapan mengenai baik buruknya atau positif negatifnya informasi 
tersebut. Jadi persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan antara seseorang 
dengan lingkungannya melalui panca indera. Seseorang menginderakan objek di 

                                                             
18 Nugroho Nasik, Transformasi Diri (Memberdayakan diri melalui Hipnoterapi), (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 96. 
19 Ibid. Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, hal. 20. 
20 Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, Cet 1, (Jakarta: Buku Kedokteran ECG, 2004), hal. 

93. 
21 Ibid. Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan..., hal. 94. 
22 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan 

Pengendalian. Terj. Heru Jati Purwoko Wasana, Edisi ke-5, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 164. 
23 Laurens Marcella Joyce, Arsitektur dan Perilaku Manusia, Cet 1, (Jakarta: PT Grasindo, 

Februari 2004), hal.56. 
24 Ibid., Ikfi Akmalia, Jurnal Manajemen Bisnis, hal. 71.  
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lingkungannya, maka kemudian memproses hasil penginderaan itu, sehingga 

timbullah makna tentang objek itu.25  
Adapun macam-macam persepsi sebagai berikut:26 pertama, persepsi eksternal, 

yaitu persepsi yang terjadi karena adnya rangsang yang datang dari luar diri 
individu. Kedua, persepsi personal, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya 
rangsang yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek 

adalah dirinya sendiri. Sedangkan proses terjadi persepsi adalah dengan melalui 
proses berikut; yaitu:27 (a) proses fisik (kealaman) –- objek → stimulus → 

reseptor atau alat indra. (b) proses fisiologis -- stimulus → saraf sensoris → otak. 
(c) proses psikologis --- Proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus 
yang diterima.  

 

Gambar 3.1: Proses Terjadinya Persepsi 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Setiap individu bisa melihat hal yang sama, namun mengartikannya secara 

berbeda. Sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk dan terkadang mengubah 
persepsi. Faktor-faktor ini bisa terletak dalam diri pembentukan persepsi, dalam 
diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi 

tersebut dibuat.28 Individu melihat sebuah target dan berusaha untuk 
menginterpretasikan apa yang dilihat oleh alat indera, interpretasi itu sangat 

dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual 
tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, 

kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan seseorang. 
Sebagai contoh, apabila Anda mengharapkan para petugas polisi memiliki 
wewenang, orang-orang muda menjadi malas, atau para individu yang mendiami 

kantor umum tidak mengindahkan moral, Anda menganggap mereka seperti itu 
tanpa memperdulikan sifat-sifat mereka yang sebenarnya. Karakteristik target 

yang diobservasi bisa mempengaruhi apa yang diartikan. Individu yang bersuara 
keras cenderung diperhatikan dalam sebuah kelompok dibandingkan individu 
yang diam dengan individu yang luar biasa menarik atau tidak menarik. Target 

tidak dilihat secara khusus, hubungan sebuah target dengan latar belakangnya juga 

                                                             
25 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya...., 18. 
26 Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, Cet 1, 97. 
27 Ibid., 98. 
28 Ibid., Timothy A. Judge, Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi Organizational Behavior. 

175-176. 
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memengaruhi persepsi, seperti hal-hal yang mirip. Sebagi contoh, kaum wanita, 

orang-orang kulit berwarna, atau anggota dari kelompok lain yang mempunyai 
berbagai karakteristik yang dapat dibedakan dengan jelas menurut ciri-ciri atau 

warna kulit sering kali dianggap sama dalam karakteristik-karakteristik lain yang 
tidak terkait. 

 

Gambar 3.2: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Selain faktor-faktor di atas yang mempengaruhi pengembangan persepsi 

seseorang, yaitu: 29 (a) pendidikan/pengetahuan, (b) penghasilan/pekerjaan, (c) 
agama/religi. 

 
4. Nasabah 

  Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah ibarat nafas 

yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu Bank. Bank harus dapat 

menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah 

tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.30 Menurut Undang-Undang 

Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, nasabah 

adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah san atau Unit Usaha Syariah. 

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah 

dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara 

bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah 

investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau 

Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah 

dan atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima 

                                                             
29 Vertizal Riva’i, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 359. 
30 Oktivinanto Oski, Tingkat Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga 

Diukur Dari Dimensi Kualitas Pelayanan...., hal. 20. 
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fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.31 

 Nasabah adalah orang yang berinteraksi dengan bank dan mereka adalah 

pengguna produk yang secara kontinu dan berulang-ulang datang ke bank untuk 

memuaskan keiinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu 

jasa dan membayar produk atau jasa tersebut.32 Berdasarkan beberapa pendapat 

diatas maka penulis menarik kesimpulkan bahwa nasabah merupakan orang yang 

memiliki peranan penting  dalam kelanjutan perkembangan bank, nasabah bank 

meliputi pengguna produk atau jasa.  

 Salah satu tujuan utama perusahaan khususnya perusahaan jasa (dalam hal ini 

adalah bank) adalah menciptakan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

sebagai hasil penilaian pelanggan atau nasabah terhadap apa yang diharapkannya 

dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Harapan tersebut 

dibandingkan dengan kinerja yang diterimanya dengan mengkonsumsi produk 

atau jasa tersebut, apabila keinginan yang diterimahnya lebih besar daripada 

harapannya, maka pelanggan puas, sebaliknya kinerja yang diberikan dari 

pemakaian produk atau jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang diharapkannya 

maka pelanggan tidak puas.33 

 

5. Kualitas Pelayanan  

Pelayanan adalah suatu bentuk layanan yang diselenggarakan oleh penyedia 

jasa kepada pengguna layanan tersebut. Layanan dapat berupa barang yang 

dihasilkan dari suatu proses produksi atau dapat pula berupa pelayanan yang 

ditawarkan. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan cara membandingkan antara 

apa yang diharapkan oleh pengguna layanan dan apa yang diterima oleh pengguna 

layanan. Kualitas pelayanan (sevice quality) di bangun atas adanya perbandingan 

antara dua faktor utama yaitu persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata 

mereka terima (perceived service) dengan pelayanan yang sesungguhnya 

diharapkan atau diinginkan (expected service). Dengan kata lain, kualitas 

pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

pelanggan atas pelayanan yang mereka terima atau peroleh. kualitas pelayanan 

bank adalah tingkat keunggulan yang diharapkan nasabah dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan nasabah, dengan kata lain 

ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan bank yaitu harapan 

nasabah (expectation) dan kinerja bank yang dirasakan nasabah (performance).  

Kualitas pelayanan bank merupakan kinerja aktual bank yang diberikan 

kepada nasabahnya. Berdasarkan konsep servqual kualitas pelayanan bank pada 

dasarnya adalah hasil persepsi dalam benak nasabah. Perceived servive quality ini 

                                                             
31 Ibid., Oktivinanto Oski, Tingkat Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga 

Diukur Dari Dimensi Kualitas Pelayanan...., hal. 21. 
32Astuti Tri, “Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Minat Menabung Nasabah”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Skripsi), 

2013, hal.14.  
33 M, Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hal. 193. 
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terbentuk dalam bentuk nasabah setelah membandingkan antara kinerja pelayanan 

bank yang mereka terima dengan yang mereka harapkan (SERVQUAL – service 

performance – service expectation).  

Perbandingan antara persepsi dan harapan bisa memunculkan tiga 

kemungkinan, yaitu; (a) persepsi lebih besar daripada harapan nasabah –yang 

berarti nasabah merasa sangat puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan 

bank. (b) persepsi lebih kecil daripada harapan nasabah –yang berarti harapan 

nasabah terhadap kualitas pelayanan bank tidak tercapai. (c) persepsi sama dengan 

harapan nasabah terhadap kualitas jasa pelayanan bank, dengan arti nasbah puas 

dengan pelayanan yang ada.  

Kualitas pelayanan yaitu memberikan kesempurnaan pelayanan yang 

dilakukan oleh penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi hal penting yang harus diperhatikan serta 

dimaksimalkan agar mampu bertahan dan tetap dijadikan pilihan oleh pelanggan.  

Pelayanan menjadi salah satu faktor yang membangun secara langsung dengan 

para nasabah, baik pelayanan dalam bentuk kehandalan, ketanggapan, keyakinan, 

kepedulian ataupun pelayanan yang berwujud yang mencangkup hal sarana dan 

pra sarana yang dimiliki. Pelayanan yang dikemukakan Tjiptono adalah segala 

sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu maupun kelompok ) kepada pihak 

lain (individu maupun kelompok). Faktor pendukung yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan yang baik. Pertama adalah faktor manusia yang memberikan 

pelaynan tersebut. Kedua adalah faktor tersedianya sarana dan prasarana yang 

mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan. Kualitas pelayanan 

memainkan peranan penting dalam membantu perusahaan membangun hubungan 

dengan pelanggan. Pelanggan kualitas pelayanan adalah menyesuaikan diri 

dengan spesifikasi yang dituntut pelanggan.  

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kualitas pelayanan 

menjadi buruk, antara lain; 

a) Tidak terampil dalam melayani konsumen 

b) Cara berpakaian tidak sesuai 

c) Tutur katanya kurang sopan atau bahkan menyebalkan 

d) Bau badan mengganggu 

e) Selalu cemberut atau pasang tampang angker. 

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan adalah: (1) mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan. 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset untuk 

mengidentifikasi determinan kualitas pelayanan yang penting bagi pasar sasaran 

dan memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran. (2) mengelola 

harapan pelanggan atau nasabah. Banyak janji yang diberikan, maka semakin 

besar pula harapan pelanggan yang pada gilirannya akan menambah peluang tidak 

dapat terpenuhinya harapan pelanggan oleh perusahaan, untuk itu ada satu hal 

yang dapat dijadikan pedoman yaitu jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan 

tetapi berikan lebih dari yang dijanjikan. (3) mengelola bukti, pengelolaan bukti 

kualitas pelayanan bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan 

sesudah pelayanan diberikan, oleh karena itu pelanggan lebih cenderung 

memperhatikan fakta-fakta tangible. (4) mengembangkan kualitas budaya. 

Kualitas budaya merupakan sistem organisasi yang menghasilkan lingkungan 
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yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kulaitas secara terus 

menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, 

tradisi, prosedur dan harapan. 

Adapun dimensi kualitas jasa layanan SERVQUAL merupakan dimensi 

kualitas jasa dimana setiap jasa yang ditawarkan memiliki beberapa aspek yang 

dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat kualitasnya. Terdapat lima dimensi 

pelayanan berkualitas, antara lain:  

1) Bukti langsung (tangibles) 

Definisi bukti langsung yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal. penampilan dan kemmpuan 

sarana dan prasarana, fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah 

bukti nyata dari pelayanan yang di berikan oleh pemberi jasa, yang meliputi 

fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya). Perlengkapan dan peralatan 

yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya. 

2) Kehandalan (reliability) 

Kehandalan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan nasabah yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama, untuk 

semua nasabah tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang 

tinggi. 

3) Daya tanggap (responsiveness) 

Daya tanggap adalah suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada nasabah, dengan penyampaian 

informasi yang jelas. Menghiraukan konsumen menunggu tanpa adanya suatu 

alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan. 

4) Jaminan (assurance) 

Definisi jaminan yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para nasabah kepada 

perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain: komunikasi, kredibilitas, 

keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 

5) Empati (emphaty) 

Empati adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi, yang diberikan kepada para nasabah dengan berupaya memahami 

keinginan nasabah. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan 

pengetahuan tentang nasabah, memahami kebutuhan nasabah secara spesifik, serta 

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi nasabah. 

 
6. Analisis dan Pembahasan   

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya dan juga berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dibahas pada 

bab empat dengan bantuan regresi sederhana dan hasil wawancara dengan pihak 

bank.  

6.1. Uji Validitas dan Reabilitas 

Pengujian  Validitas dan Reabilitas instrumen kuesioner dilakukan dengan 

bantuan perangkat lunak SPSS V.23. Berikut ini adalah hasil pengujian Validitas 

dan Reabilitas: 
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Tabel 6.1: Hasil Uji Reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,726 ,853 16 

 

Berdasarkan hasil pengujian Reabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa 

instrumen kuesioner reliable atau valid. Cronbach’s Alpha yang diperoleh adalah 

0,726 diatas Cronbach’s Alpha yang disarankan 0,6. 

 

Tabel 6.2 Hasil Uji Validitas 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 134,38 75,739 ,422 ,714 

X2 134,96 71,383 ,495 ,701 

X3 134,38 73,509 ,672 ,703 

X1 134,17 78,374 ,315 ,723 

X2 135,11 68,872 ,562 ,692 

X3 134,55 74,329 ,427 ,710 

X1 134,40 73,705 ,640 ,705 

X2 134,28 73,976 ,689 ,705 

X3 134,85 76,361 ,191 ,723 

X1 134,21 77,552 ,404 ,720 

X2 134,34 77,190 ,274 ,721 

X3 134,28 75,822 ,575 ,713 

X1 134,40 75,128 ,449 ,712 

X2 134,36 75,657 ,477 ,713 

X3 134,21 77,014 ,502 ,718 

TOT_SKOR 69,55 19,983 1,000 ,774 

 

Tabel 6.3 Ringkasan Pengujian Validitas Instrumen 

 r hitung rtabel Pernyataan 

X1 ,422 0,2241 VALID 

X2 ,495 0,2241 VALID 

X3 ,672 0,2241 VALID 

X1 ,315 0,2241 VALID 

X2 ,562 0,2241 VALID 

X3 ,427 0,2241 VALID 
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Sumber: Data Primer diolah 2017 

 

Dengan tingkat signifikansi 10% dapat diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,224. 

Pengukuran Validitas adalah apabila r-hitung positif lebih besar dari r-tabel maka  

butir pertanyaan dinyatakan Valid. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

semua butir pertanyaan adalah Valid. 

 

6.2. Gambaran Umum Responden  

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai responden sebagai obyek 

dari penelitian ini, maka dipergunakan kuesioner sebagai alat memperoleh data. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan jumlah responden sebesar 53 

responden yaitu nasabah yang melakukan transaksi dengan akad mudharabah 

muthlaqah di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Diperoleh karakteristik 

responden yang meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan, informasi 

mengenai adanya bank, jumlah dalam menggunakan jasa bank, dan jasa bank 

yang digunakan. Masing-masing karakteristik responden dapat dilihat dari 

penjelasan berikut ini: 

a. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin responden dapat dijelaskan melalui tabel berikut 

ini. 

Tabel 6.4 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Responden  Prosentase (%) 

1 Laki – laki 29 54,71698113 

2 Perempuan 24 45,28301887 

Jumlah 53 100 

Sumber: Data Primer diolah 2017 

 

Gambaran yang terlihat pada Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dari 53 

responden (nasabah) berjenis laki-laki yang lebih banyak menjadi nasabah Bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang dengan prosentase sebesar 54,71%. Responden 

berjenis perempuan lebih sedikit jumlahnya yaitu dengan prosentase sebesar 

45,28%. 

X1 ,640 0,2241 VALID 

X2 ,689 0,2241 VALID 

X3 ,191 0,2241 VALID 

X1 ,404 0,2241 VALID 

X2 ,274 0,2241 VALID 

X3 ,575 0,2241 VALID 

X1 ,449 0,2241 VALID 

X2 ,477 0,2241 VALID 

X3 ,502 0,2241 VALID 
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b. Usia responden  

Usia nasabah Bank  di Malang ternyata sangat bervariasi, data tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 6.5 Karakteristik Responden Menurut Usia 

 

No Usia Responden Prosentase (%) 

1 18-28 Tahun 11 20,75471698 

2 29-39 Tahun 18 33,96226415 

3 40-49 Tahun 13 24,52830189 

4 > 50 Tahun 11 20,75471698 

Jumlah 53 100 

Sumber: Data Primer diolah 2017 

 

Berdasarkan Tabel 6.2  dapat diketahui bahwa dari 53 responden (Nasabah) 

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang terdapat (20,75%) yang berusia 18-20 

tahun, sebanyak (33,96%) yang berusia 29-39 tahun, sebanyak (24,52%) yang 

berusia 40-49 tahun, dan terdapat (20,75%)  yang berusia 50 tahun keatas. Hasil 

tersebut, menunjukkan bahwa prosentase terbesar atau jumlah responden 

terbanyak terdapat pada responden berusia 29-39 tahun sebesar (33,96%). 

 

c. Pendidikan Terakhir Responden  

Berikut ini adalah tabel tentang pendidikan terakhir responden: 

 

Tabel 6.6 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 

 

No Tingkat Pendidikan Responden Prosentase (%) 

1 SMA 28 52,83018868 

2 Diploma 2 3,773584906 

3 S1 16 30,18867925 

4 S2 1 1,886792453 

5 S3 0 0 

6 Lain-lain 6 11,32075472 

Jumlah 53 100 

Sumber: Data Primer diolah 2017 

 

Berdasarkan Tabel 6.3 dapat diketahui bahwa dari 53 responden (Nasabah) 

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yang berpendidikan SMA sebanyak 

(52,83%), Diploma berjumlah sebanyak (3,77%), S1 berjumlah sebanyak 
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(30,18%), S2 berjumlah sebanyak (1,88%), S3 tidak ada dan untuk kategori lain-

lain (SD atau SMP) berjumlah  (11,32%). Hasil tersebut, menunjukkan bahwa 

prosentase terbesar atau jumlah responden terbanyak terdapat pada responden 

berpendidikan terakhir SMA sebesar (52,83%). 

 

 

 

 

 

d. Pekerjaan Repsonden  

Tabel 6.7 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pekerjaan 

 

No Pekerjaan  Responden  Prosentase (%) 

1 Pelajar atau mahasiswa 7 13,20754717 

2 PNS 6 11,32075472 

3 Pegawai Swasta 9 16,98113208 

4 Wiraswasta 23 43,39622642 

5 Lain-lain 8 15,09433962 

Jumlah  53 100 

Sumber: Data Primer diolah 2017 

 

Dari hasil Tabel 6.4 dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan nasabah PT. 

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yang terbanyak adalah wiraswasta dengan 

prosentase sebesar (43,39%). Jenis pekerjaan nasabah Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang yang paling sedikit adalah PNS yaitu dengan prosentase 

(11,32%). 

e. Tingkat Pendapatan Responden  

Berikut ini adalah tabel tentang tingkat pendapatan responden: 

 

 

Tabel 6.8 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendapatan 

No Pendapatan Responden  Prosentase (%) 

1 < Rp 2000.000 18 33,96226415 

2 Rp. 2000.000- Rp 4000.000 28 52,83018868 

3 > Rp. 4000.000 7 13,20754717 

Jumlah  53 100 

Sumber: Data Primer diolah 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 53 responden (Nasabah) 

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yang perbendapatan < Rp 2.000.000 

sebanyak (33,96%), Rp 2.000.000 – 4.000.000 sebanyak (52,83%) dan 

pendapatan diatas Rp 4.000.000 sebanyak (13,20%). Hasil tersebut, menunjukkan 
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bahwa prosentase terbesar atau jumlah pendapatan nasabah terbanyak terdapat 

pada responden yang berpendapatan Rp 2.000.000 – 4.000.000 yaitu sebanyak 

(52,83%). Tingkat pendapatan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Malang 

yang paling sedikit adalah > Rp 4.000.000 yaitu sebanyak (13,20%). 

 

f. Sudah Berapa kali Menggunakan Jasa Pelayanan PT. Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang 

 

Tabel 6.9. Distribusi Responden berdasarkan Berapa kali 

Menggunakan Jasa Bank 

 

No Jumlah Penggunakan Jasa Total Prosentase (%) 

1 < 3 kali 21 39,62264151 

2 3 - 6 kali 12 22,64150943 

3 > 6 kali 20 37,73584906 

Jumlah 53 100 

Sumber: Data Primer diolah 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa distribusi responden 

berdasarkan  berapa kali menggunakan jasa pelayanan Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang setiap bulannya. Dari data 53 responden menunjukkan bahwa 

jumlah < 3 kali sebanyak (39,62%), 3-6 kali sebanyak (22,64%), > 6 kali 

sebanyak (37%). Hasil tersebut, menunjukkan bahwa prosentase terbesar atau 

jumlah penggunaan jasa pelayanan  terbanyak terdapat pada  <3 kali setiap 

bulannya yaitu sebesar (39,62). Penggunaan jasa pelayanan Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang yang paling sedikit adalah 3-6 kali yaitu sebesar (22,64%). 

 

g. Persepsi Nasabah terhadap Pelayanan  

 

Grafik 6.10. Hasil Persepsi Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan PT Bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang 
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Sumber : Data Primer diolah 2017 

 

Berdasarkan gambar 4.3 dapat disimpulkan bahwa persepsi nasabah terhadap 

kualitas pelayanan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang sangat puas terhadap 

pelayanan yang diterima dari pegawai bank. Dilihat dari empati nasabah yang 

menempati nilai tertinggi dibanding kehandalan, jaminan, daya tanggap, dan bukti 

langsung. Sehingga empati sangat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap 

kualitas pelayanan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.   

 

7. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa secara umum Bank Syariah Mandiri Cabang Malang 

sudah menjalankan kinerja operasionalnya dengan sangat baik. Hal ini terbukti 

pada banyaknya nasabah yang memiliki persepsi mengenai kualitas pelayanan 

bank pada kategori sangat puas. Namun kategori tersebut belum sepenuhnya dapat 

memenuhi harapan nasabah karena masih ada kinerja pelayanan yang masih 

kurang memuaskan nasabah. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian penilaian 

negatif dari nasabah pada penggunaan peralatan dan teknologi dalam operasional 

Bank Syariah Mandiri bahwa kinerjanya masih kurang optimal, sehingga 

menyebabkan nasabah terlalu lama mengantri karena lamanya proses pelayanan. 

Dimensi jaminan memiliki pengaruh persepsi yang sangat besar, namun pada poin 

ketiga sistem bagi hasil menyatakan cukup puas.  

Kualitas pelayanan merupakan faktor utama dalam menentukan persepsi 

nasabah dan hendaknya menjadi perhatian utama demi keberlangsungan suatu 

usaha penyedia jasa. Dengan pelayanan yang yang berkualitas, maka nasabah 

akan merasa puas sehingga persepsi nasabah akan baik pula dalam menilai 

pelayanan bank. 
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ABSTRACT 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui konsep pemberdayaan 

pondok pesantren Annuqayah dalam pengentasan kemiskinan; 2) 

memaknai peran modal sosial yang dimiliki dalam pelaksanaan 

kegiatan pemberdayaan pada pondok pesantren Annuqayah. Penelitian 

ini menggunakan metode pedekatan kualitatif, dengan teknik analisis 

antara lain: Analisis Life History, Studi Kasus, dan penggunaan bahan 

dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa:  Pertama, konsep 

pemberdayaan yang dilakukan oleh pondok pesantren Annuqayah 

terdapat dua model. Model pertama pemberdayaan menggunakan 

dakwah bil-hal. Dakwah bil-hal dalam pemberdayaan disini dilakukan 

dengan membentuk kelompok binaan yang mempunyai masalah sosial 

dan ekonomi untuk diberikan modal usaha. Model yang kedua 

pemberdayaan dilakukan dengan cara pemberian tabungan dan 

pembiayaan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Semua kegitan dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Annuqayah 

berpedoman pada konsep Al-Qur’an dan Hadits. Kedua, modal sosial 

yang dimiliki oleh pondok pesantren Annuqayah dalam kegiatan 

pemberdayaan adalah budaya dan tradisi di masyarakat sekitar 

pesantren yang beriringan dengan agama sehingga menghasilkan 

sebuah norma agama dan norma kesopanan, kepercayaan yang 

diberikan antara para pengasuh pondok pesantren dan juga mitra 

pondok pesantren. Penerapan nilai-nilai seperti kejujuran yang 

diajarkan oleh pesantren terus melekat pada masyarakat dalam proses 

pemberdayaan. Konsep kemitraan dengan sistem jaringan yang berupa 

selalu menjaga tali silaturrahim antara alumni, pesantren dan 

masyarakat, serta repirositas yang berupa saling membantu antar 

pesantren dan masyarakat memperlancar terlaksananya pemberdayaan. 

Semua unsur modal sosial tersebut mempunyai pengaruh yang cukup 

penting dalam kegiatan  pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren 

Annuqayah. 

 

Keywords:Pemberdayaan Ekonomi, Pesantren, Modal Sosial 
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1. Pendahuluan 

Pesantren merupakan salah satu kelembagaan Islam tertua di Indonesia, bahkan 

lembaga ini telah menjadi sebuah institusi budaya di Indonesia. Elemen dasar 

lembaga ini adalah pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab klasik, santri dan juga 

kiai. Dhofier dalam Khozin mengatakan bahwa salah satu kelebihan pesantren 

terletak pada kemampuannya untuk menciptakan sebuah sikap hidup universal 

yang merata dan diikuti oleh semua santri sehingga lebih mandiri dan tidak 

bergantung pada siapapun atau lembaga apapun.1 Fase awal berdirinya pesantren 

mengacu pada pengembangan bidang ilmu pendidikan keagamaan saja. Hal ini ini 

terlihat dari tiga peran utama pesantren waktu itu yaitu sebagai pusat 

berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional, sebagai penjaga dan 

pemeliharaan kelangsungan Islam tradisional dan sebagai pusat pembentukan 

kader-kader ulama.2 

Data Kementerian Agama tahun 2012 menyebutkan bahwa jumlah pondok 

pesantren di Indonesia adalah 27.230 pesantren. Selain itu, jumlah santri di 

Indonesia secara keseluruhan adalah 3.759.198 orang. Banyaknya jumlah 

pesantren merupakan sebuah potensi yang dimiliki Indonesia dalam 

menggerakkan perekonomian melalui keunikan dan kemandirian yang dimiliki 

oleh pesantren. Keunikan yang dimiliki pesantren dapat menghasilkan nilai 

ekonomis yang tinggi jika dikelola dengan profesional.3 Seiring dengan 

perkembangannya, beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia seperti, 

Pondok Pesantren Gontor, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pondok Pesantren 

Langitan Tuban, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Pondok Pesantren 

Tebuireng Jombang. Pada saat ini pesantren-pesantren tersebut telah mengalami 

pergesaran fungsi utama pesantren yaitu menjadi sebagai pusat pengkaderan 

pemikir-pemikir agama Islam (Center of Excellence), sebagai lembaga yang 

mencetak sumber daya manusia (Human Resource), serta sebagai lembaga yang 

mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (Agent of 

Development).4 

Berangkat dari fenomena bergesernya fungsi utama pesantren tersebut maka 

menarik untuk mengetahui bagaimana peran pondok pesantren Annuqayah Guluk-

Guluk dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan dengan tujuan ingin 

mengetahui konsep pemberdayaan pondok pesantren Annuqayah dalam 

pengentasan kemiskinan; serta memaknai peran modal sosial yang dimiliki dalam 

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan oleh pondok pesantren Annuqayah. Karena 

                                                             
1 A. Khozin, “Peran Pondok Pesantren Modern Bina Insani Terhadap Keberagaman dan 

Kesejahteraan Masyarakat Dusun Baran Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten 

Semarang”, (Skripsi Jurusan Tarbiyah STAIN SALATIGA, 2014). 
2 Basori dalam M. M Azmi, “Peran Pondok Pesantren Darul Ulum Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Dusun Pesantren Paterongan Jombang”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). 
3 Halim (2005) dalam S. N. Azizah, “Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis 

Ekoproteksi”, EKBISI, Vol. IX No. 1, (2014), 103-115. 
4 A. Halim, dkk., Manajemen Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005). 
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pada dasarnya setiap pondok pesantren di Indonesia mempunyai cara tersendiri 

dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan 

melakukan pemberdayaan pada masyarakat (Agent of Development). 

 

2. Kerangka Konseptual Penelitian   

Penelitian ini berkaitan dengan teori modal sosial dengan konsep 

pemberdayaan melalui pondok pesantren. Banyak penelitian yang telah dilakukan 

tentang modal sosial baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Penelitian 

yang dilakukan dalam skala internasional maupun nasional. Beberapa referensi 

dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sudarno Shobron dan 

Imron Rosyadi, serta  Mohammad Zaki Suaidy yang berjudul “Dakwah Bil-Hal 

Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat tahun 2013-2014”. Penelitian tersebut mendeskripsikan 

implementasi dan peran dakwah bil-hal PPWS dalam pemberdayaan masyarakat 

Ngabar dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri secara 

ekonomi. Selain itu terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Faishal yang 

berjudul “Bentuk-Bentuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Pesantren”. 

Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa pondok pesantren Annuqayah 

memiliki kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat dan 

untuk internal pesantren sendiri.5 Dasar teori yang dipakai untuk memaknai peran 

pesantren dalam pemberdayaan masyarakat adalah Teori Ekonomi Kelembagaan 

dan Teori Modal Sosial. Untuk mempertajam pembahasan mengenai objek 

penelitian dan penyamaan persepsi berkaitan dengan objek, maka dalam tinjauan 

pustaka juga akan dijelaskan konsep pemberdayaan masyarakat dan beberapa 

hasil penelitian sebelumnya. 

Ostrom (1985) dalam Suhana mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan dan 

rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok 

masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling 

tergantung satu sama lain.6 Sedangkan Ahmad Erani Yustika (2006) membagi 

aliran kelembagaan ke dalam ilmu ekonomi kelembagaan lama (old institutional 

economics) dan ilmu ekonomi kelembagaan baru (new institutional economics). 

Aspek ekonomi kelembagaan adalah menyangkut property right atau hak 

pemilikan dan juga teori modal sosial.7 Salah satu ahli yang menjelaskan modal 

sosial adalah Coleman (1988) dalam Sasongko dan Wahyuni mendefinisikan 

modal sosial sebagai jaringan informasi, kewajiban dan harapan, norma-norma 

dan sanksi-sanksi yang efektif sehingga dapat memaksa atau menyemangati 

                                                             
5 A. Faishal, “Bentuk-bentuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Pesantren (Studi Kasus 

Atas Pengembangan Ekonomi Masyarakat di PP. Annuqayyah Guluk-guluk Sumenep Madura”. 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2012). 
6 Suhana, “Analisis Ekonomi Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan Teluk 

Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi”, Thesis ITB, (2008). 
7 A. E.Yustika, Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi, (Malang: Bayu Media, 

2006). 



100 | Anis Isti’anah & Sutikno 

 

FALAH Jurnal Ekonomi Syariah  

seseorang untuk bertigkah laku dan tetap eksis dalam menjaga hubungan dengan 

orang lain.8 Sedangkan Bourdien (1992) dalam Sasongko dan Wahyuni 

mendefinisikan modal sosial sebagai sebuah kemampuan yang berkembang pada 

diri seseorang ataupun kelompok individu untuk membangun sebuah jaringan 

yang dapat bertahan lama dalam berinteraksi dengan sebuah hal yang 

dilembagakan berdasarkan pengetahuan dan pengenalan timbal balik. Dari definisi 

tersebut terdapat lima unsur yang mempengaruhi modal sosial yaitu kepercayaan, 

jaringan, norma, resiprositas dan juga nilai.9 

Di sisi lain, terdapat banyak definisi pemberdayaan ekonomi ummat di banyak 

literatur yang dikemukakan oleh para ahli. Para ahli menggunakan kata 

“masyarakat” untuk menunjuk makna “ummat”. Dari segi kebahasaan, 

pemberdayaan merupakan terjemahan dari ‘empowerment’, sedang 

memberdayakan adalah terjemahan dari ‘empower’. Sumodiningrat (1999) 

menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan 

perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam 

mekanisme pasar yang benar. Pemberdayaan ekonomi ummat adalah semua 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian ummat 

baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan ketrampilan 

ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: 

pendidikan ketrampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum 

dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain).10 

 

3. Model Pemberdayaan Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk  

Pelaksanaan fungsi dan peran Pondok Pesantren Annuqayah sebagai lembaga 

yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (agent of 

change) dilakukan sejak tahun 1978 melalui Biro Pengabdian Masyarakat (BPM-

PPA) dan juga melalui Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Annuqayah pada 

tahun 2014. BPM-PPA merupakan sebuah organisasi nirlaba dan non-pemerintah 

(NGO) yang mengkhususkan pada upaya-upaya penguatan masyarakat (civil 

society), dengan cara pendampingan, pembinaan dan pengembangan melalui 

organisasi berbasis masyarakat. Pembinaan yang dilakukan Pondok Pesantren 

Annuqayah dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok masyarakat 

binaan yang terdiri dari petani, pengrajin dan juga pedagang kecil dengan 

memberikan pendidikan pola-pola pertanian inovatif, keterampilan dan bentuk-

bentuk kerajinan baru serta kredit bahan pertanian dan intensif modal tanpa bunga 

(Pengelola Pondok, 2017) 

                                                             
8 Sasongko, Y. A., & Wahyuni, E. S., “Diaspora Madura: Analisis Modal Sosial Dalam 

Usaha Sektor Informal Oleh Migran Madura Di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa 

Barat”, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 01, No. 01, (2013), 52-63. 
9 Ibid., Sasongko, Y. A., & Wahyuni, E. S., ...., 52-63. 
10 Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999). 
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Cara membentuk kelompok binaan dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, 

dari permintaan masyarakat yang biasanya diminta dari alumni Pondok Pesantren 

Annuqayah yang merasa daerah sekitarnya perlu pengembangan ekonomi. Kedua, 

dengan cara mencari daerah, khususnya sekitar pondok pesantren yang dirasa 

perlu intervensi dari pondok pesantren seperti daerah yang masyarakatnya 

terjebak dalam cengkraman rentenir. Tahapan intervensi dilakukan dengan cara 

melakukan pendekatan terhadap kelompok pemuda ataupun kepada tokoh 

masyarakat. Melalui mereka pendekatan dilakukan agar dapat mengajak 

masyarakat yang terjebak dalam cengkraman rentenir dapat berkumpul dan 

sosialisai pemberdayaan dapat dilakukan. Untuk menyampaikan visi-misi 

pembinaannya, BPM-PPA menggunakan media komunikasi tradisional 

masyarakat seperti pengajian. BPM-PPA juga menjadikan masyarakat sebagai 

mitra dalam kegiatannya (Informan, 2017). Berbagai kegiatan pelatihan dan 

pengembangan keterampilan bagi masyarakat telah diselenggarakan oleh BPM-

PPA. Berikut beberapa program dari BPM-PPA yang berkaitan dengan 

peningkatan ekonomi kerakyatan beserta dakwah bil-hal yang pernah 

dilakukannya. 

 

Tabel 1.1: Program BPM-PPA Yang Pernah Dilakukan Beserta  

Dakwah Bil-Hal 

 

Program Dakwah bil-hal Tujuan 

1) Ternak sapi 

dengan sistem 

gaduh 

1) Membentuk 

Kelompok binaan 

2) Memberikan 

modal untuk 

beternak sapi 

3) Pembagian hasil 

lebih besar untuk 

peternak 

Membantu 

masyarakat khususnya 

kelompok binaan agar 

mempunyai peternakan 

pribadi  

2) Budidaya Jamu 

Herbal 

1) Membentuk 

kelompok binaan 

2) Memberikan 

modal untuk 

budidaya 

3) Memberikan 

pengetahuan 

tentang tata cara 

pengemasan 

4) Menyediakan 

wadah untuk 

pemasaran 

1) Untuk menjaga 

keberlangsungan 

obat herbal 

tradisional 

2) Untuk menguatkan 

ekonomi 

kelompok-

kelompok 

masyarakat. Atau 

mendorong 

terbentuknya 

kelompok 
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masyarakat 

3) Mendorong 

beberapa orang 

dari kelompok 

untuk membuka 

pengobatan 

tradisioanal 

menggunakan 

herbal dan 

pengetahuan 

tradisional tentang 

“sangkal gulung” 

 

3) Peningkatan 

usaha lembaga 

jejaring 

Annuqayah 

(ikatan alumni) 

1) Memberikan 

modal untuk 

membuka unit 

usaha 

2) Memberi 

pendampingan 

dalam pengelolaan 

unit usaha 

3) Membantu menata 

unit usaha 

Untuk membantu 

menguatkan lembaga 

jejaring annuqayah 

(ikatan alumni) di 

berbagai daerah 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Informan, diolah, (2017) 

 

Selain program-program yang disebutkan di atas, BPM-PPA juga mempunyai 

program-program sebelumnya seperti pada tahun 1978 BPM-PPA melakukan 

adopsi rekayasa teknologi tepat guna, seperti industri kecil, ferro semen, bamboo 

semen, teknologi pertanian, dan unit pengolahan limbah. Pada tahun 1980-an, 

BPM-PPA melaksanakan pendidikan alternatif yang bekerjasama dengan LP3ES, 

P3M Jakarta, GTZ Jerman, USC Canada, Bandung Forum, PKBI, Yayasan Bina 

Anaprasa Surabaya, Yayasan KEHATI Jakarta, FADO RI, dan sebagainya. Pada 

tahun 1995 BPM-PPA melaksanakan program penggemukan sapi melalui laser-

pungtur yang dilaksanakan bekerjasama dengan Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang dan Universitas Airlangga Surabaya (Pengelola Pondok, 

2017)). 

Ada beberapa tujuan dalam kegiatan pemberdayaan/ pengabdian masyarakat 

yang dilakukan oleh BPM-PPA yaitu terciptanya masyarakat yang dapat mengatur 

pola dan konsumsi dan pola ekonomi sesuai dengan paradigma pesantren yaitu 

sebagai hamba Allah. Segala aspek kehidupan seorang hamba Allah seharusnya 

dilakukan dalam rangka persembahannya kepada Allah SWT dengan niat hanya 
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untuk mencapai keridhaan-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai 

berikut: 

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah 

kepada-Ku (saja)” (QS. Adz-Dzariyaat[51]: 56) 

 

Sebagai umat muslim maka harus memahami benar posisinya dihadapan Allah 

SWT sebagai ‘abid atau hamba atau Abdullah. Tugas manusia sebagai Abdullah 

(Hamba Allah) yaitu harus menjaga hubungan baiknya kepada Allah SWT 

(hablumminallah) seperti sholat, puasa, haji maupun menjaga hubungan baik 

terhadap sesama manusia (hablumminannas) seperti menjalankan kegiatan 

muamalah dengan sesama manusia sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan 

hadist. Seperti yang dijelaskan dalam hadist berikut: 

 

Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasululla bersabda: “Barangsiapa 

menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan 

kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang tengah 

dilanda kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. 

Barangsiapa menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di 

dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu 

menolong saudaranya. Dan barangsiapa yang menempuh suatu jalan dalam 

rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. 

Tidaklah suatu kaum di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan 

mempelajarinya bersama-sama, kecuali ketentraman akan turun kepada mereka, 

rahmat akan memenuhi mereka, malaikat menaungi mereka, dan Allah memuji 

mereka di hadapan makhluk yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang 

terlambat amalnya, maka nasabnya tidak akan mempercepat (nasibnya)” (HR. 

Muslim) 

 

Sedangkan tujuan yang lainnya adalah untuk membentuk santri yang siap 

terjun dalam kegiatan masyarakat. Berdasarakan hasil temuan seperti yang 

dijelaskan  di atas, maka dapat gambarkan model pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan pondok pesantren Annuqayah melalui Biro Pengabdian Masyarakat 

seperti berikut:  
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Gambar 1.1: Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pondok Pesantren 

Annuqayah 

 

Sedangkan Pada tahun 2014, pondok pesantren Annuqayah merintis Unit Jasa 

Keuangan Syariah Annuqayah yang berada di bawah Koppontren Annuqayah. 

Sebelumnya UJKS ini bernama Lembaga Keuangan Annuqayah. Hal tersebut 

karena para kiai pondok pesantren Annuqayah merasa berat dengan kata “syariah” 

seperti yang digunakan oleh lembaga keuangan lainnya. UJKS ini 

memberdayakan para alumni pondok pesantren Annuqayah yang memiliki 

kemampuan di bidang perbankan dan mempunyai banyak pemahaman tentang 

muamalah. Para alumni yang mempunyai kemampuan di bidang tersebut direkrut 

dan juga diberi kompensasi setiap bulannya. Kompensasi tersebut hampir setara 

dengan UMK Kabupaten Sumenep. Tujuan utama UJKS ini adalah ingin 

mengcover seluruh pengabdi pondok pesantren. Semboyan UJKS Annuqayah 

adalah “BERBAGI MANFAAT, MENGUATKAN EKONOMI UMAT”. UJKS 

Annuqayah memiliki 2 produk yaitu tabungan dan pembiayaan. Akad yang 

Dakwah Bil-Hal 

Pondok Pesantren Annuqayah 

Biro Pengabdian Masyarakat 

Kelompok Binaan 

Kelompok Mandiri Yang Dapat Mengelola Perekonomiannya Dengan 

Tetap Menjalankan Tugas Manusia Sebagai Hamba Allah Swt 

Keterangan : 
Aliran kelembagaan 

 

Proses pemberdayaan 

 

Hasil yang dicapai 

Sumber : hasil wawancara, data diolah 
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mereka gunakan dalam produk tabungan adalah wadi’ah yad al-dhamanah yang 

atas seijin nasabah dapat digunakan untuk pengembangan UJKS Annuqayah. 

Sedangkan dalam produk deposito islamika menggunakan akad Mudharabah 

Muqayyadah yaitu simpanan yang diperlakukan sebagai investasi dan dikelola 

secara produktif professional untuk pengembangan layanan UJKS Annuqayah. 

Dalam pembiayaan akad yang mereka gunakan adalah murabahah. Akad 

murabahah adalah perjanjian jual beli antara nasabah dengan bank. (Informan, 

2017).  

UJKS Annuqayah mempunyai prinsip-prinsip khas untuk membantu 

masyarakat khususnya pengabdi dan karyawan pesantren. Prinsip-prinsip tersebut 

adalah membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa bunga ataupun istilah 

bagi hasil menurut ekonomi syariah serta tidak ada jaminan untuk produk 

pinjaman. Karena istilah bagi hasil yang dikembangkan oleh ekonomi syariah 

tetap mempersulit masyarakat tidak mampu menurut para pengasuh pondok 

pesantren Annuqayah (informan, 2017). Produk simpan-pinjam yang ditawarkan 

oleh UJKS Annuqayah tidak menggunakan jaminan dan tanpa bunga karena 

berdasarkan pada asas koperasi yaitu kekeluargaan. Selain itu, mereka juga 

menggunakan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menurut mereka 

Rasulullah SAW tidak mengajarkan sistem jaminan kecuali dalam gadai 

sedangkan mereka tidak menyediakan kegiatan gadai. Selain itu, mereka 

seharusnya masyarakat muslim itu dibangun atas rasa persaudaraan dan saling 

percaya. Untuk menyelesaikan permasalah Simpan-pinjam, UJKS Annuqayah 

mempunyai solusi yang mereka anut dari Rasulullah SAW. Tahapan yang mereka 

lakukan yaitu pertama mengingatkan, jika masyarakat tidak sanggup membayar 

maka mereka akan menangguhkan atau bahkan dibebaskan. Dalil yang 

menjelaskan tentang penangguhan hutang adalah sebagai berikut: 

 

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh 

sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, 

lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah[2]: 280) 

 

Selain itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 

“Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam 

kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia 

akan mendapat naungan Allah.” (HR. Muslim) 

 

Semua kegiatan pengelolaan keuangan baik itu produk tabungan maupun 

pembiayan, dilakukan secara mandiri oleh Unit Jasa Keuangan Syariah 

Annuqayah. Mereka mengola sendiri semua kegiatannya keuangannya tanpa 

melibatkan lembaga keuangan lainnya seperti BMT ataupun Bank Konvensional. 

Hal itu karena perintah dari pengasuh pondok pesantren Annuqayah yang menjaga 
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prinsip mereka yang berpatokan pada Al-Qur’an dan Hadist dan menjaga nama 

baik “syariah”. Dari temuan seperti yang dijelaskan di atas maka dapat 

digambarkan bagaimana model pemberdayaan pondok pesantren Annuqayah 

melalui Unit Jasa Keuangan Syariah seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Model Pemberdayaan Melalui Unit Jasa Keuangan Syariah 

Annuqayah 

 

4. Modal Sosial Pondok Pesantren Annuqayah 

Ada beberapa jenis modal dalam melaksanakan program pemberdayaan. Salah 

satunya adalah modal sosial. Ife dan Tesoriero (2008) dalam Rizal menjelaskan 

mengenai modal sosial dalam pengembangan masyarakat merupakan modal yang 

dapat digunakan sebagai kekuatan penggerak dalam program pemberdayaan. 

Modal sosial memberikan dukungan kepada masyarakat untuk melakukan 

tindakan secara bersama-sama sehingga ada imbal balik yang diperoleh.11 

                                                             
11 D. A. Rizal, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kelompok Tani: Studi Kemitraan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo, 

Sariharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman”, Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014). 

 

Pondok Pesantren Annuqayah 

Unit Jasa Keuangan Syariah 

Anggota Koppontren Dan Nasabah 

Tabungan Pembiayaan 

Penguatan Ekonomi Umat Sesuai Al-Qur’an Dan 

Hadist. 

Keterangan : 
Aliran kelembagaan 

Proses pemberdayaan 
Hasil yang dicapai 

Sumber : hasil wawancara, data diolah 
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Secara umum modal sosial mencakup tiga unsur utama seperti yang telah 

dikemukakan oleh Putnam (1993) dalam Sasongko dan Wahyuni yaitu 

kepercayaan, jaringan, dan norma.12  

Dari hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui bahwa Pondok 

Pesantren Annuqayah memiliki berbagai modal sosial yang hidup di 

masyarakatnya. Modal sosial tersebut sesungguhnya sudah lama hidup dan 

bersemayam dalam kearifan lokal masyarakat di lingkungan pondok pesantren 

Annuqayah. Modal sosial tersebut mempunyai peran tersendiri dalam 

mengembangkan kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh 

pondok pesantren Annuqayah. Modal sosial yang dimiliki oleh pondok pesantren 

Annuqayah adalah budaya dan tradisi Desa Guluk-Guluk yang di dalamnya 

melibatkan agama dalam segala urusan hidupnya tidak terkecuali dalam urusan 

ekonomi. Tradisi ini tidak terlepas dari peran pondok yang dipelopori oleh pondok 

pesantren Annuqayah, penerapan nilai Shiddiq atau kejujuran, pemberian 

kepercayaan penuh terhadap masyarakat sekitar, ikatan alumni yang erat,  dan 

juga sikap tolong-menolong antara pondok pesantren dengan Annuqayah. Kondisi 

ini dapat dimaknai sebagi modal sosial seperti ynag terdapat pada unsur-unsur 

modal sosial yang dijelaskan oleh Bourdian (1992),13 dimiliki oleh pondok 

pesantren Annuqayah. Modal sosial yang dominan di pondok pesantren 

Annuqayah adalah norma agama dan norma kesopanan yang berasal dari budaya 

dan tradisi masyarakat Desa Guluk-Guluk. 

 
5. Kesimpulan  

    Terdapat dua model dalam Pelaksanaan fungsi dan peran Pondok Pesantren 

Annuqayah sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan 

pemberdayaan pada masyarakat (agent of change). Model pertama pemberdayaan 

menggunakan bentuk dakwah bil-hal. Dakwah bil-hal dilakukan dengan cara 

membentuk sebuah kelompok binaan. Kelompok binaan tersebut didapat dari 

permintaan masyarakat seperti alumni yang merasa daerahnya perlu intervensi 

pondok pesantren, misalnya daerah yang masyarakatnya terjebak dalam 

cengkraman rentenir. Masyarakat yang mempunyai masalah sosial dan ekonomi 

tersebut dibentuk kelompok untuk diberi pembinaan. Selanjutnya kelompok yang 

sudah terbentuk diberi modal oleh pondok pesantren Annuqayah melalui Biro 

Pengabdian Masyarakat untuk dijadikan modal usaha. Usaha yang dikerjakan 

dapat berupa peternakan maupun pertanian.  

Hasil dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan adalah masyakarat 

khususnya kelompok  binaan dapat mengelola perekonomiannya secara baik dan 

benar serta mandiri sesuai dengan ajaran agama yang menjelaskan bahwa manusia 

                                                             
12 Sasongko, Y. A., & Wahyuni, E. S., “Diaspora Madura: Analisis Modal Sosial Dalam 

Usaha Sektor Informal Oleh Migran Madura Di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa 

Barat”, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 01, No. 01, (2013), 52-63. 
13 P. Baourdian, & L. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago, 

(1992). 
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mempunyai tugas sebagai hamba Allah SWT. seperti yang dijelaskan dalam Al-

Qur’an (QS. Adz-Dzariyat[51]: 56. Kegiatan pemberdayaan tersebut bertujuan 

untuk membantu masyarakat sekitar mereka terapkan karena mengacu pada hadist 

riwayat Muslim. Sedangkan model yang kedua pemberdayaan ekonomi dilakukan 

melalui tabungan dan pembiayaan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Unit Jasa 

Keuangan Syariah Annuqayah. Pembiayaan dan tabungan yang disediakan oleh 

Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah tanpa jaminan dan tanpa bunga.  Hal 

tersebut dilakukan karena Unit Jasa Keuangan Syariah Annuqayah juga 

berpatokan pada Al-qur’an dan Hadist dalam pelaksanaannya. Dalam ajaran 

agama islam setiap manusia adalah saudara dan wajib untuk saling tolong-

menolong, terutama dalam hal kebaikan. Selain itu, mereka juga mempunyai 

prinsip menolong sesamanya yang terjerat hutang. Menurut mereka sebagai umat 

muslim maka wajib hukumnya membantu sesama yang terjerat hutang dengan 

cara menangguhkan atau membebaskan sesuai dengan Al-Qur’an (QS. Al 

Baqarah[2]: 280) maupun hadist riwayat muslim No. 3006. Sehingga semua 

kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri oleh Unit Jasa Keuangan 

Syariah Annuqayah tanpa terlibat dengan lembaga keuangan lainnya seperti BMT 

ataupun Bank Konvensional. Nasabah UJKS Annuqayah terbatas pada karyawan, 

pengabdi, santri, dan wali santri pondok pesantren Annuqayah saja. 

Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan tersebut pondok pesantren 

Annuqayah mempunyai modal sosial. Modal sosial yang dimiliki oleh pondok 

pesantren Annuqayah adalah: a) budaya dan tradisi desa guluk-guluk yang di 

dalamnya melibatkan agama yang dipelopori oleh pondok pesantren Annuqayah, 

b) penerapan nilai Shiddiq atau kejujuran, c) pemberian kepercayaan penuh 

terhadap masyarakat sekitar, d) ikatan alumni yang erat,  dan juga sikap tolong-

menolong antara pondok pesantren dengan Annuqayah. Modal sosial tersebut 

diharapkan dapat menunjang terlaksanya program pemberdayaan, sehingga dapat 

menarik masyarakat agar dapat berpartisipasi secara langsung atau dapat menjadi 

mitra pondok pesantren Annuqayah. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh 

pondok pesantren Annuqayah dapat dikatakan berhasil karena masyarakat yang 

menjadi mitra pondok pesantren merasakan dampak terhadap perekonomiannya. 

Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari modal sosial yang dimiliki 

pesantren sejak awal kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan yaitu sekitar 

tahun 1978. 
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ABSTRACT 

 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tentang promosi 

makalan halal di Kota Teipei. Pembahasan tentang makanan halal 

merupakan bagian penting dari pembahasan kesehatan. Kehalalan 

makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia menjadi salah 

satu perintah syari’at yang wajib diikuti oleh setiap manusia 

sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an. Guna menjacapai tujuan 

penelitian, digunakan metode kualitatif-deskriptif dengan analisis 

model Spradley, yaitu: setelah menentukan standart makanan dan 

minuman halal, kemudian dilanjutkan menginventarisir tempat makan 

halal di Kota Teipei dan melihat konsep makanan halal di lokasi dan 

kemudian menggali informasi promosi makalan halal di Kota Teipei. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

pengumpulan data beragam, meliputi: metode observasi, dokumentasi 

dan wawancara. Halal food merupakan nilai dan norma yang terdapat 

dalam Hukum Islam terutama yang sangat erat hubungannya dengan 

perlindungan konsumen, Labelisasi halal sendiri di Kota Taipei Taiwan 

di keluarkan oleh Taiwan Halal Integrity Development Association 

(THIDA), Taipei Grand Mosque, CMA dan perorangan muslim. Oleh 

karena itulah maka diperlukan kajian pemasaran makanan halal di Kota 

Taipei Taiwan yang implikasinya tidak hanya memudahkan warga 

Muslim mendapatkan konsumsi halal, namun juga peluang untuk 

membuka usaha makanan halal yang baru. Sehingga, tujuan dan fokus 

penelitian ini adalah untuk melihat potensi dan konsep makanan halal 

serta model promosinya di Kota Taipei Taiwan. 

 

Keywords: Promosi, Halal Food, Label Halal. 

 
1. Pendahuluan 

Makanan merupakan bagian dari kebutuhan pokok bagi manusia. Setelah itu 

muncul trend makanan menjadi bagian dari pariwisata kuliner, sehingga bukan 

hanya perihal rasa saja yang diburu, namun juga bentuk dan cara penyajian 

menjadi hal unik yang layak menjadi tontonan. Menjaga makanan dari hal yang 

mailto:istianah.anis@gmail.com
http://thesisnotes.com/tag/scope-of-the-study/
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haram bagi seorang Muslim merupakan bagian dari ibadah dan iman yang 

tentunya akan berimplikasi terhadap kebaikan muslim di dunia dan akherat.1   

 Terlepas dari trend makanan menjadi produk wisata, Islam secara jelas 

telah memberikan perhatian tentang makanan-makanan yang boleh dikonsumsi 

dan tidak atau makanan yang halal dan haram. Perintah untuk mengkonsumsi 

makanan halal dan sehat dengan jelas telah termaktub di dalam sumber hokum 

Islam Al Qur’an (QS. al-Baqarah [2]: 168; 172), QS.  An-Nahl [16]: 114; 412); 

QS. al-Ma’idah[5]: 87; 88), Al-Anfal [8]: 69), sedangkan pengharaman makanan 

termaktub dalam QS. al-Ma’idah [5]: 3, QS. Al-An’am[6]: 14.  

 Kota Taipei Taiwan telah memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh 

beberapa lembaga seperti Halal CMA (Chinesse Muslim Association), Halal 

Taipei Grand Mosque, dan Taiwan Halal Integrity Development Association 

(THIDA). Untuk mendapatkan sertifikat halal dari lembaga-lembaga tersebut 

tentunya ada prosedur serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu produk agar 

masuk kategori halal. Selain aspek kehalalan, konsep promosi produk juga perlu 

diperhatikan agar ada peningkatan di bidang produksi. Promosi makanan halal 

diperlukan sebagai penyeimbang komponen dari wisata halal, karena makanan 

merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindarkan, jika makanan yang 

disediakan sudah halal maka kebutuhan pokok telah tercukupi. 

 Berkenaan dengan hubungan antara Indonesia dan Taiwan sebenarnya 

tidak memiliki hubungan diplomatik, namun walaupun dalam kondisi seperti itu 

hubungan perekonomian dan pendidikan kedua negara berjalan dengan baik. Pada 

januari 2016 setidaknya telah tercatat bahwa TKI di Taiwan berjumlah 237.957 

orang, dan bagi Taiwan Indonesia merupakan sumber tenaga asing yang paling 

besar.2 Sedang jumlah pelajar berada pada jumlah 5.300 jiwa. Dan menurut 

Robert kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia bahwa saat ini sedang 

terjadi pembahasan pengembangan industri halal diatara kedua Negara.3  

Dalam hubungan perekonomian, Indonesia merupakan mitra dagang ke-12 

terbesar Taiwan pada tahun 2014, dan juga merupakan sumber impor ke-9 

terbesar serta pasar ekspor ke-14 terbesar. Ekspor utama Taiwan ke Indonesia 

adalah produk minyak, produk besi dan baja, bahan baku tekstil, bahan kimia, 

suku cadang mesin dan produk lainnya; Impor utama dari Indonesia adalah gas 

alam, batubara, paduan tembaga dan emas, kayu dan karet dan bahan baku 

lainnya. Kerjasama antara perusahaan minyak negara Taiwan CNPC dan BUMN 

Indonesia telah menandatangani kontrak jangka panjang untuk pengadaan gas 

alam. Untuk meningkatkan promosi perdagangan antara Taiwan dan Indonesia, 

Menteri Perekonomian Taiwan bersama-sama dengan organisasi non komersial 

                                                             
1 Al-Ghozali, Minhajul Abidin, terj. Nasrullah, (Jakarta: Shahih, 2016), 240. Lihat juga: 

Gayatri Atmadi, Sri Riris Wahyu Widati, Strategi Pemilihan Media Komunikasi LPPOM MUI 

Dalam Sosialisasi & Promosi Produk Halal di Indonesia, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI 

PRANATA SOSIAL, Vol. 2, No. 2, September 2013, 87 
2 www.roc-Taiwan.org/ diakses pada 20 Mei 2018 pada pukul 12.00 WT 
3 www.mediaindonesia.com/ diakses pada 20 Mei 2018 pada pukul 12.00 WT 

http://www.roc-taiwan.org/
http://www.mediaindonesia.com/
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mendirikan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) dan di 

Indonesia sendiri didirikan Taiwan Trade Center, Jakarta.4    

Dalam hal investasi di Indonesia Menurut data Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Indonesia (BKPM) sampai pada akhir tahun Desember 2015, jumlah 

investasi Taiwan di Indonesia mencapai USD 17,097,000,000. Banyaknya 

investasi adalah 1.766 buah. Jenis investasi utama adalah industri mebel, industri 

sepatu, industri tekstil, industri pertambangan non logam, industri logam, industri 

roda ban, layanan perdagangan, pertanian dan lainnya.5 Menurut data imigrasi 

Indonesia, saat ini jumlah pengusaha Kota Taiwan dan teknisi Taiwan yang 

bekerja di Indonesia cukup banyak yaitu sekitar 10.000 orang, jumlah perusahaan 

Kota Taipei Taiwan lebih dari 2.000. Perusahaan besar Taiwan terdiri dari: Bank 

CTBC Indonesia, perusahaan sepatu Bao Cheng, Nan Ya Plastics Corporation , 

Acer Inc, ASUS, Fengtay, Les Enphants, Tainan Enterprises Co. Ltd, Makalot 

Industrial Co. Ltd, TECO, TATUNG, Uni President Corps, Restoran Din Tai 

Fung, E United Group, Maxxis, KENDA Rubbers dan lainnya.  Kerjasama yang 

terjalin dengan baik di segala bidang ini tentunya merupakan lahan ekonomi yang 

patut untuk dikembangkan. 

 Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dunia, setiap tahun terjadi 

peningkatan kisaran 1,8% jumlah penduduk muslim, sehingga diperkirakan 

jumlah umat muslim sebanyak 25% dari seluruh populasi umat beragama di 

dunia. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa market size makanan halal di dunia 

sangat tinggi sehingga Produk konsumsi halal saat ini tidak hanya laris di negara-

negara Muslim atau mayoritas berpenduduk muslim saja, namun juga negara-

negara lainnya, termasuk Kota Taipei Taiwan.6    

 Seiring dengan semakin meningkatnya market size industri makanan halal 

di Kota Taipei Taiwan, maka penyediaan makanan halal juga semakin bertambah. 

Banyaknya persediaan makanan halal tentu menjadi kewajiban perusahaan atau 

manajemen untuk melakukan promosi berkenaan dengan produk halal yang 

dimilikinya agar diminati oleh pasar. Promosi merupakan bagian dari bauran 

pemasaran. Semakin betumbuhnya jumlah penduduk muslim, maka kegiatan 

promosi makanan halal harus semakin gencar dilakukan untuk menjemput 

pembeli fanatik. Di lain sisi, kegiatan promosi sebaiknya juga tidak hanya 

memuaskan needs dan wants  dari konsumen fanatik semata, namun harusnya 

juga bisa menjadikan produk halal life-style, sehingga konsumen merasa lebih 

sehat dan bernilai dibandingan menkonsumsi barang lain.  Konsep pemasaran 

promosi sendiri terdiri dari: advertising, personal selling, sales promotion, 

merchandising, public relations and publicity.7  Ketika melihat kondisi di Kota 

                                                             
4 http://jakarta.Kota Taipei Kota Taipei Taiwantrade.com.tw// Diakses pada 20 Mei 2018 pada 

pukul 12.00 WT 
5 https://www.roc-Kota Taipei Taiwan.org/. Diakses pada 20 Mei 2018 pada pukul 12.00 WT 
6 ITCP, Osaka, Market Brief: Halal Product, 2013, 6 
7 Agung Permana Budi, Manajemen Marketing Perhotelan, (Yogyakarta: Andi, 2013), 30 

http://jakarta.taiwantrade.com.tw/
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Taipei Taiwan dengan jumlah penduduk Muslim yang terus berkembang dan 

meningkatnya kesadaran akan kesehatan makanan halal maka menjadi menarik 

untuk membahas model promosi makanan halal di Kota Taipei Taiwan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan kajian mendalam tentang konsep 

makanan halal dan model promosi makanan halal di Kota Taipei Taiwan. Dengan 

pendekatan produk maka diharapkan akan semakin muncul lebih banyak fariasi 

makanan halal. Tujuan dan fokus kajian ini adalah melihat potensi makanan halal 

di Kota Taipei Taiwan dan  konsep promosi makanan halal di Kota Taipei 

Taiwan, sehingga bisa memberikan masukan untuk perkembangan halal food di 

Taipei. 

 

2. Konsep Makanan Halal   

Secara bahasa halal diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan. 

Sedang makanan berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulutdalam bahasa Arab 

makanan disebut dengan al-tho’am8. Secara istilah makanan halal artinya adalah 

makanan yang boleh dikonsumsi menurut al-Quran dan hadits. Intinya makanan 

halal adalah makanan baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, 

yaitu sesuai dalam al-Quran dan hadis. Salah satu kaidah utama dalam hal 

muamalah adalah segala sesuatu itu boleh untuk di konsumsi sampai ada dalil 

yang mengharamkan.9 Dari kaidah tersebut terlihat bahwa makanan yang halal 

lebih banyak daripada makanan yang haram, hal tersebut ditegaskan oleh Allah 

SWT dalam QS. Al-Baqaroh[2]: 29), disampaikan bahwasanya Allah SWT telah 

menciptakan semua yang ada di bumi untuk manusia. Di dalam alquran Allah 

SWT banyak mempertegas perhatiannya akan aktifikas konsumsi dan apa yang di 

konsumsi, hal tersebut terlihat dari pembahasan makanan sebanyak 48 kali, kata 

kerja makan sebanyak 109 kali, perintah makan sebanyak 27 kali dan aktifitas 

minum sebanyak 39 kali.10 

Pada QS. Al-Maidah ayat 88 Allah SWT memerintahkan supaya manusia 

memakan makanan yang halal dan baik (thoyyib). Kata thoyyib setelah kata halal 

menandakan bahwa manusia harus memakan makanan yang baik bagi tubuhnya, 

maknanya adalah manusia tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang 

membahayakan bagi tubuhnya. Thoyyib sendiri menurut Nurdin berarti kebaikan, 

kebajikan atau keberkahan.11 Menurut Yusuf Qardhawi thoyyib dimaknai dengan 

makanan yang proposional mengundang selera bagi yang memakannya, atau tidak 

membahayakan fisik atau akalnya.12 Bahasan tentang makanan yang haram 

sendiri di dalam al-Quran sendiri hanya terdapat 4 (empat) macam makanan 

seperti yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah[2]: 173 yaitu: bangkai, darah, babi dan 

makanan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Sedangkan makanan haram 

                                                             
8 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia,  Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah  al-

Quran. (Jakarta: tp, 1973), 101 
9 Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam. (Solo: Era Intermedia, 2003), 36. Lihat juga: 

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh. Cet.1, (Semarang: Dina Utama, 1994), 127 
10 Tiench Tirta Winata, Makanan dalam Perspektif alqurandan  Ilmu Gizi,  (Jakarta: Balai 

Penerbit FKUI, 2006), 1 
11 Kamaluddin  Nurdin  Marjuni, Kamus  Syawarifiyyah:  Kamus  Modern  Sinonim Arab-

Indonesia. (Jakarta: Ciputat Press Group, 2007), 401 
12 M. Quraish Shihab, Wawasan alquran. (Bandung: Mizan, 2000), 148-150 
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menurut hadits yakni: hewan buas yang bertaring, burung yang memiliki cakar, 

keledai yang jinak.13 
 

3. Konsep Promosi  

Promosi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penjualan suatu 

produk. Dengan adanya promosi maka konsumen teredukasi suatu produk secara 

detil mulai dari kelebihan dan kekurangan, harga dan keutungan jika membeli 

barang tersebut. Semakin banyak masyarakat teredukasi produk halal maka 

semakin banyak potensi konsumen yang membeli produk halal, dan tentu 

berimbas kepada profit dari pengusaha produk halal.14 Di dalam buku Oesman, 

Kotler & Keller, Zeithaml, Bitner & Gremler mengemukakan bahwa  konsep 

bauran pemasaran tradisional terdiri dari 4P, yaitu produk (product), harga 

(price), tempat (place), dan promosi (promotion). Namun berkenaan dengan 

bauran pemasaran jasa menurut Seiring dengan pendapat diatas Zeithaml, Bitner 

& Gremler, Lovelock & Wirtz perlu menambahkan unsur orang (people), proses 

(process) dan bukti fisik (physical evidence).15 Konsep pemasaran promosi 

diantaranya: advertising, personal selling, sales promotion, merchandising, public 

relations and publicity dengan definisi sebagai berikut:16 

a) Advertising (Perikalanan): menyampaikan informasi produk melewati 

berbagai macam media 

b) Personal Selling: Penjelasan secara langsung kepada calon pembeli 

c) Sales Promotion: Keinginan menawarkan secara insetif agar calon 

pembeli segera mengambil keputusan untuk membeli produk. 

d) Merchandising: kesedian stock untuk melayani pembelian sewaktu-

waktu. 

e) Public Relation: kegiatan menciptakan hubungan yang baik dengan 

masyarakat agar perusahaan atau produk memiliki image yang baik. 

f) Publicity (publisitas): pemuatan berita tentang produk pada penerbitan 

majalah atau koran, radio, atau televisi. 

 Promosi sendiri memiliki beberapa tujuan memodifikasi tingkah laku, 

memberitahu dan membujuk calon konsumen atas barang yang sedang di 

promosikan.17 Dengan kegiatan interaksi tersebut harapannya bahwa barang yang 

di promosikan dibeli oleh konsumen sesuai dengan harga yang ditawarkan. 

Menurut Abuznaid etika promosi yang dilakukan dalam islam yakni tidak 

diperbolehkannya melakukan pelecehan terhadap suku, agama dan ras, eksploitasi 

perempuan dalam iklan, penggunaan fantasi yang berlebihan dan penggunaan 

perempuan sebagai pemikat dan menarik pelanggan.18 

                                                             
13 Muchtar Ali, Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk 

atas Produsen Industri Halal, Jurnal Ahkam Vol. xVI, No 2,  Juli 2016, 295 
14 Heindjrachman Ranupandojo, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, (Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN, 1990), 7 
15 Yevis Oesman. Sukses Mengelola Marketing Mix CRM Customer Value dan Customer 

Dependency (Kasus Pada Pemasaran Shopping Center). (Bandung: Alfabeda, 2010), 22 
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 Berpromosi merupakan upaya mengenalkan produk kepada calon pembeli, 

namun perlu diingat bahwa Islam melarang memberikan informasi yang 

berlebihan karena hanya akan mendatangkan kekecewaan calon pembeli dan 

kualitas penjualan di masa mendatang. Kegiatan promosi yang dilakukan 

hendaknya tidak bertentangan dengan kondisi barang yang ditawarkan, tindakan 

promosi yang berlebihan terhadap suatu barang justru akan menyebabkan reputasi 

pedagang menurun, sehingga barang apapun yang dipromosikan pada masa 

mendatang akan menjadi berkurang nilainya dihadapan calon pembeli. 

 

4. Penduduk Taipei 

Dengan Luas 36.193 km2 Taiwan memiliki Jumlah total warga 23.52 juta 

jiwa, yang terdiri dari 95% dari suku hand 5% lainnya dari AustronasionAgama 

yang dipeluk oleh warga juga berbagai macam yakni : Budha, Tao, Budaya China, 

Katolik, Protestan dan Islam. Sebagai pusat perkotaan di Taiwan, Secara umum 

warga Taipei tidak terlalu memperhatikan soal agama. Agama merupakan urusan 

pribadi masing-masing. Bahkan terhadap anakpun mereka kebanyakan masih 

tidak terlalu mendidik agama sesuai tuntunan agama yang dianut oleh orang tua. 

Hal tersebut diatas dipertegas diungkapkan oleh shanto, bahwa: “Orang 

Taiwan itu mereka bebas terhadap agama, mereka gak terlalu mikir soal agama. 

Pokoknya orang itu gak gannggu kepentingan umum ya jalan aja silahkan.” 

Senada dengan apa yang di sampaikan shanto, nuril seorang pekerja yang udah 

tinggal lama di Taipei menyampaikan juga,“kebanyakan orang Taipei itu atheis, 

makanya mereka belajar dengan tujuan semua kehidupan bisa dinalar atau 

dipikirkan. Mereka kebanyakan tidak mau bersandar hidup terhadap agama yang 

ada.” 

Ketika penulis melihat dan menghadiri pemakaman warga Muslim di Taipei, 

ternyata yang disampaikan oleh nara sumber diatas tidakklah salah. Ketika ada 

warga Muslim yang meninggal selain sebagai bentuk penghormatan kepada 

jenazah yang semasa hidupnya beragama Islam mereka hanya menyerahkan 

kepada masjid untuk di uruskan perawatan jenazahnya, karena mereka tidak tahu 

cara perawatan jenazah secara Islam. Begitu juga ketika saat pemakaman, yang 

hadir pun dari keluarga hanya melihat jenazah di letakkan diliang kubur, setelah 

itu mereka pergi kembali ke rumah. Jika melihat pasar malam di Taipei maka 

terlihat banyak sekali penjaja makanan baik yang kategori halal maupun haram. 

Kebanyakan makanan halal belum memiliki label resmi halal dari lembaga halal 

manapun, contohnya seperti makanan-makanan vegetarian dan jajanan fast food 

lainnya. Kondisi tersebut bisa jadi dikarenakan belum memiliki modal untuk 

membuat label halal di lembaga resmi. Ada juga beberapa toko yang telah 

memiliki label friendly halal dari lembaga-lembaga resmi. Friendly halal ini 

artinya pemilik dari toko tersebut adalah seorang non Muslim, tapi makanan yang 

dijual halal sesuai standart halal. Tampak terlihat bahwa toko-toko tersebut juga 

ramai pengunjung bukan saja oleh pembeli Muslim namun pembeli non Muslim 

karena makanan yang dijual tersebut memiliki keunikan tersendiri dengan tetap 

menjaga kehalalan. 
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5. Model Promosi Makanan Halal di Taipei 

 

Bagi produsen makanan atau minuman, pemberian label halal merupakan 

salah satu tahapan yang harus dilalui jika makanan dan minuman produksinya 

ingin menyasar pasar umat Islam, terlebih jika para produsen ingin mengirim 

produk mereka ke negara-negara Islam. Secara khusus pemerintah tidak mengatur 

tentang pelebelan halal, sehingga kelompok-kelompok Islam yang ada di Taipei 

boleh mengeluarkan lebel halal. Senyampang yang terlihat label halal di Taipei 

dikeluarkan oleh beberapa kelompok, yakni MCA (Muslim Chinese Asotiation), 

Taipei Grand Mosque, THIDA dan Lembaga Pribadi, bahkan peneliti pernah 

melihat juga label halal yang dikeluarkan oleh Nahdhatul Ulama cabang Taipei. 

Bagi produsen yang non Muslim juga tidak tertutup kesempatan untuk 

berdagang makanan halal dengan label halal dari lembaga-lembaga resmi yang 

biasa juga disebut dengan friendly halal. Kemauan non Muslim untuk berdagang 

makanan halal ini menandakan bahwa halal food market memang menarik untuk 

diupayakan dan merupakan lahan bisnis yang menjanjikan keuntungan. 

Di Kota Taipei Taiwan sendiri makanan halal telah dengan mudah dapat 

ditemukan seiring dengan kebijakan pemerintah memunculkan pariwisata yang 

ramah bagi umat Muslim, mengingat jumlah umat Islam sendiri dengan pemeluk 

1600 Milyar di seluruh dunia. Namun nyatanya menurut Maha M. Hadi, sekarang 

halal bukan hanya dilihat dari cara mendapatkan dan obyek yang dikonsumsi, 

ternyata faktor asupan makanan obyek yang dimakan juga harus menjadi 

pertimbangan dalam penentuan halal atau haram. Produk makanan halal menurut 

lokasinya dibagi menjadi dua, yakni makanan halal yang telah memiliki lokasi 

dagang tetap dan makanan yang dijual bebas. Makanan yang telah memiliki lokasi 

tetap biasanya mudah untuk di kenali karena tempat penjualannya mudah dituju 

oleh calon konsemen. Berbeda dengan makanan yang di jual bebas, mereka perlu 

pengenalan rutin agar produk dikenal oleh masyarakat. 

Makanan yang telah memiliki lokasi tetap seperti: Ai-Jia Muslim beef 

noodles restaurant, Abad Indian Kitchen, Aki Kusa Japanese Restaurant, Alibaba 

Indian Kitchen, Alla-din Indian Pakistan Halal Food, Arabian Night Taiwan, 

Azees Indian Food, Cassablanca Morocco Deli, Chang Beef Noodle Shop, City 

Kebab, Dingxian 101, Fried Chicken Master Gongguan, Fried Chicken Master 

Nangang, Gusto Pizza, Halla Bismillah Restaurant, Halal Curia, Halal Tai Huang 

Restaurant, Hui Guan, Ice Monster, Jaish Indian Restaurant, Kunming Islamic 

Food, Khana Khazana Indian Pakistani, Masala Art and Masala Zone Restaurant, 

Pharaohs Egyptian, Really Good Seafood, Royal Cafe, Sathiya Indian Cuisine, 

Taj Indian Restaurant, Tandoori, Thai Wang Thai Muslim Food, Toko Indonesia 

al Muttaqin Yonghe, Toko Sakura XinSheng. Sedangkan makanan yang tidak 

memiliki lokasi penjualan dan harus kerjasama dengan supermarket dan 

minimarket sangat banyak sekali, seperti: Pak Fah Yeow, UTC Foods, TSC 

(Taiwan Sugar Corporation), Sheng Fang Tea, Pei Tien, Lucky Holder dan 

banyak lagi makanan halal yang dieksport. 

Adapun model pemasaran makanan halal di Taipei adalah sebagai berikut: 
a) Advertising (iklan) 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bauran promosi 

iklan/advertising nampak belum kompak dilakukan oleh produk-produk 

halal. Bisa jadi ketimpangan tersebut disebabkan oleh biaya iklan yang 



118 | Mochamad Novi Rifa’i 

 

FALAH Jurnal Ekonomi Syariah  

mahal sehingga tidak semua produk halal minat untuk melakukannya atau 

bisa jadi karena segmen sasaran yang dituju tidak sesuai dengan produk.  

Upaya promosi yang dilakukan selama ini sebatas individu dan belum 

belum tampil maksimal dalam media-media. Baliho atau banner yang 

dipasang juga dinilai masih kurang tepat dan kurang strategis 

penempatannya. Rekomendasi peneliti alangkah baiknya jika iklan yang 

dibuat melalui booklet produk halal dengan payung lembaga halal masing-

masing kemudian disebar di titik-titik tertentu seperti pariwisata dan 

komunitas umat Islam agar tepat pada sasaran. Iklan yang dilakukan oleh 

produk halal hendaknya bisa memberikan kesan mendalam mulai dari 

harga yang kompetitif, manfaat dari produk halal itu sendiri, jaminan mutu 

perusahaan yang tidak meragukan, atau bahkan produk halal tersebut juga 

memiliki prestige dibandingkan produk lain. 

 

b) Personal Selling, (penjualan pribadi) 

Penjualan dengan model Personal Selling tidak terlalu 

dioptimalkan, dikarenakan pendekatan secara personal hanya 

menghabiskan biaya dan waktu. Sehingga personal selling yang dilakukan 

dengan masuk ke kelompok-kelompok Islam yang berada di Taipei. Di 

lain sisi Sumber Daya Manusia yang melakukan personal selling tentunya 

perlu dipersiapkan dengan baik dan menguasai konsep produk halal, bukan 

hanya sekedar kemampuan penjualan saja. Sentuhan personal selling 

harapannya dapat memberikan appeal tersendiri bagi konsumen produk 

halal. 

 

c) Sales Promotion, (promosi dengan sales) 

Promosi Penjualan/ Sales Promotion telah dilakukan lewat event-

event, serta bekerjasama dengan Dinas pariwisata dan biro-biro pariwisata. 

Hal ini tentunya perlu ditingkatkan sehingga hasilnya lebih efektif. 

Penawaran yang dilakukan tentunya bukan hanya sekedar menawarkan 

produk halalnya saja namun juga kelebihan-kelebihan dari produk halal 

tersebut agar konsumen non Muslim juga bisa tertarik untuk 

menikmatinya.  Di supermarket atau mini market yang ada, produk halal 

masih berbaur dengan produk haram, sehingga menyulitkan bagi 

wisatawan yang belum bisa bahasa mandarin, atau pembeli produk halal 

akan membutuhkan waktu lama untuk mencari produk halal yang 

diinginkan. Dari pengamatan yang dilakukan tersebut maka hendaknya 

promosi penjualan mampu bekerjasama dengan produk halal yang lain 

sehingga posisi produk-produk halal yang ada dijadikan satu pada posisi 

tertentu sehingga memudahkan pembeli untuk memilih produk halal yang 

diinginkan. 

 

d) Public relations (hubungan masyarakat) 

Pengembangan promosi lewat public relation telah dilakukan 

oleh sebagian produk-produk halal dengan ikut bergabung dalam 

penyelenggaraan-penyelenggaraan event keagamaan atau kemasyarakatan 

yang diselenggarakan di Kota Taipei seperti universarty Taipei Grand 
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Mosque dan peringatan hari besar keagamaan Islam yang memang 

menjadi magnet umat Islam berkumpul. 

 

e) Publicity (publikasi) 

Produk-produk halal di Taipei belum menjalankan fungsi 

publikasi dengan optimal lewat publikasi media cetak untuk menarik 

pembeli. Publikasi yang mudah dan cepat ke sasaran saat ini dilakukan 

lewat media on line. Dibandingkan dengan promosi publikasi, kekuatan 

promosi dari mulut ke mulut komunitas Muslim masih menjadi kekuatan 

dalam penjualan produk halal. 

 

Sedangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat promosi pengembangan 

produk halal dalam meningkatkan penjualan produk halal adalah sebagai 

berikut: 

a) Faktor Pendukung 

1) Faktor Internal 

Faktor pendukung secara internal dalam pengembangan promosi 

produk halal adalah dari kaum Muslim sendiri yang memang 

membutuhkan produk halal sebagai konsumsi sehari-hari, organisasi-

organisasi Islam juga turut mendukung dengan melibatkan produk-

produk halal disetiap event-event yang diadakan.  

2) Faktor Eksternal 

Faktor pendukung yang berasal dari eksternal dalam upaya 

pengembangan promosi meningkatkan penjualan adalah bantuan 

pemerintah lewat Dinas perdangan dan dinas pariwisata yang turut juga 

mempromosikan produk halal secara keseluruhan dalam usaha menarik 

wisatawan dari Timur Tengah maupun wisatawan muslim, sehingga 

muncul slogan Taipei Friendly Muslim. 

b) Faktor Penghambat 

1) Faktor Internal 

Faktor penghambat dari internal terkait dengan edukasi tentang 

Islam untuk para pekerja halal food, karena selama ini halal banyak 

dimaknai hanya daging babi atau bahkan beranggapan turunan dari 

bahan babi tidak haram. Selain itu edukasi tentang manfaat makanan 

halal dan bahaya makanan haram perlu digencarkan agar makanan halal 

bukan hanya dikonsumsi oleh umat Islam, namun juga non Muslim. 

 

2) Faktor Eksternal. 

Stigma Islam sebagai agama teroris masih menjadi anggapan 

beberapa warga, sehingga berdampak juga pada produk Muslim. 

Namun seiring dengan perkembangan waktu, penjelasan Islam sebagai 

agama rahmatan lil alamin terus banyak dilakukan, salah satunya 

dengan adanya Taipei Grand Mosque yang menjadi museum di tengah 

kota menjadi bukti keharmonisan muslim dan penduduk lokal dan 

bahkan masjid terbuka untuk umum jika ingin mengetahui info tentang 

Islam. 

 
6. Kesimpulan  
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Makanan halal di Taipei merupakan makanan yang telah sesuai dengan aturan 

bahan dan pengolahan menurut Alquran dan Alhadits. Legal formal yang 

menyebutkan kehalalan makanan halal bisa di butktikan dengan sertifikat halal 

yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Muslim resmi seperti THIDA, CMA dan 

Taipei Grand Mosque. Sedangkan bauran promosi yang telah dilakukan saat ini 

lebih banyak pada bauran promosi Sales Promotion, Public Relation dan publikasi 

on line dikarenakan lebih murah dan mudah diakses oleh calon pembeli, 

sedangkan bauran pemasaran lewat iklan masih belum dilirik secara maksimal 

karena memang biaya yang dikeluarkan harus lebih besar. Untuk mendapatkan 

trend yang bagus tentang halal food, peningkatan kerjasama promosi produk halal 

harus bisa terjalin sehingga label halal bisa menjadi kekuatan tersendiri di hati 

masyarakat. Jika kerjasama bisa terjalin maka promosi penjualan di supermarket 

ataupun mini market dapat dioptimalkan lewat rak halal tersendiri pada display 

makanan dan minuman halal. 
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