
 

 

ABSTRAKSI 

Evia Paradiba Taufaj : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Strategi 

Pemasaran Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Jabar 

Banten Syariah Cabang Purwakarta) 

 

Dalam menentukan pertimbangan tentang kriteria nasabah yang diambil 

oleh Bank BJB Syariah Purwakarta meliputi beberapa pertimbangan adalah 

pertimbangan bisnis produktif dan pertimbangan sosial, yaitu pengamatan 

terhadap kehidupan calon nasabah dalam kehidupan di lingkungan tempat 

tinggalnya, dan kinerja di lingkungan tempat kerjanya. Hanya calon nasabah 

masih banyak yang belum memahami secara mendalam mengenai akad 

pembiayaan perbankan syariah sebagaimana pemahamannya terhadap 

pembiayaan yang terdapat pada bank konvensional. Atas dasar inilah diajukan 

pertanyaan penelitian, yaitu : (1) Bagaimana strategi pemasaran pembiayaan yang 

diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah Cabang Purwakarta dalam meraih 

nasabah?(2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap strategi pemasaran 

pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah Cabang Purwakarta 

dalam meraih nasabah? 

Penelitian bertitik tolak dari kerangka berpikir bahwa dalam perspektif fiqh 

muamalah pemasaran termasuk perbuatan yang diperintah oleh Al-Quran dan Al-

Sunnah, di antaranya adalah memasarkan perdagangan dengan cara yang benar, 

jujur, tidaklicik, dan tidak mengandung unsure penipuan sehingga jual beli yang 

terjadi dilaksanakan dengan saling merelakan.  

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yang menerapkan 

pendekatan studi kasus yang terdapat pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang 

Purwakarta.Sumber data diambil dari para pejabat Bank Jabar Banten Syariah 

Cabang Purwakarta dan dokumen yang langsung berhubungan dengan masalah 

yang diteliti.Data dikumpulkan dengan wawan cara dan pengamatan dengan jenis 

data mengacu kepada dua permasalahan yang diajukan.Setelah data terkumpul, 

dianalisis dengan cara diseleksi dan diklasifikasi dan ditafsirkan dengan metode 

analisis. 

Dari seluruh hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) Strategi pemasaran 

pembiayaan perbankan syariah di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Purwakarta 

dilakukan yaitu memasarkan produk perbankan syariah sebagai bagian dari upaya 

membantu masyarakat dalam permodalan; (2) Sosialisasi produk Bank Jabar 

Banten Syariah Cabang Purwakarta dengan sistem syariah berprinsip kepada 

tujuan syariat Islam; (3) Memahami nasabah dari segi kebutuhan, keinginan, 

pengetahuan, dan faktor psikologis yang menimbulkan komitmen dan loyalitas 

nasabah kepada Bank Jabar Banten Syariah cabang Purwakarta. Dalam pespektif 

muamalah strategi pemasaran pembiayaan perbankan syariah hukumnya boleh 

sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Pemasaran termasuk kepada promosi 

penjualan, dalam fiqh muamalah barang yang ditawarkan harus jelas 

keberadaannya, ukurannya, harganya, pemiliknya, dan dilakukan dengan akad 

yang benar. Dengan strategi pemasaran yang benar maka Bank Jabar Banten 

Syariah Cabang Purwakarta telah menjalankan prinsip saling merelakan dalam 

jual beli produk perbankan dengan paranasabahnya. 


