
STRATEGI PEMASARAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 

PADA BMT MARHAMAH WONOSOBO 

 

 

 

TUGAS AKHIR 

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  

Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syari’ah 

 

Oleh : 

AKHMAD EPENDI 

102503004 

 

PROGRAM DIII PERBANKAN SYARI’AH 

FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 

SEMARANG 

2013 



ii 

 

Drs. Saekhu, MH 

RT/RW 03/02 Krasak Pecangan 

Jepara 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Lamp : 3(tiga) eksemplar 

Hal : Naskah Tugas akhir (TA) 

A. N Akhmad Ependi 

Assalamualaikum Wr.Wb  

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya 

kirimkan naskah Tugas akhir (TA) Saudara: 

Nama  : Akhmad Ependi 

Nim  : 102503004 

Jurusan : D3 Perbankan Syari’ah 

Judul TA : STRATEGI PEMASARAN PRODUK PEMBIAYAAN 

MUSYARAKAH PADA BMT MARHAMAH WONOSOBO 

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut segera diujikan.  

Wassalamualaikum Wr.Wb 

Semarang, 29 Mei 2013 

Pembimbing 

 

Drs. Saekhu, MH 

NIP. 19690120 199403 1004 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DEKLARASI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak 

berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas 

Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam 

referensi yang dijadikan bahan rujukan. 

 

 

 

Semarang, 29 Mei 2012 

Deklarator, 

Akhmad Ependi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

ABSTRAK 

Problematika kehidupan manusia selalu dilatarbelakangi dengan keadaan perekonomian 

yang semakin sulit. Mulai dari petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil, dan semua kegiatan 

yang berskala kecil. Mereka membutuhkan suatu bantuan berupa dana untuk memperlancar 

usahanya, maka BMT Marhamah mengembangkan produknya yaitu pembiayaan Musyarakah 

sesuai perkembangan dunia perbankan dalam target peningkatan keuntungan dan 

menyejahterakan masyarakat. 

Permasalahan yang akan penulis teliti adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh 

BMT dalam memasarkan produk-produknya yang bertujuan untuk meningkatkan sumber dana 

dengan menargetkan sejumlah nasabah atau calon nasabah potensial sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Metodologi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu melalui 

studi pustaka dan lapangan di BMT Marhamah Wonosobo dalam bentuk dokumentasi dan 

wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. 

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT Marhamah dengan cara mendatangi calon 

nasabah langsung dengan menawarkan produk di BMT Marhamah dan memberi penjelasan 

mengenai BMT, dengan membagikan brosur, menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah. 

Brosur merupakan alat pengenalan kepada calon nasabah, akan tetapi brosur bukan menjadi alat 

yang paling unggul untuk merekrut nasabah karena di BMT Marhamah Wonosobo lebih 

mengutamakan promosi dengan silaturahmi, dengan sistem kekeluargaan diharapkan akan timbul 

suatu kepercayaan dari pihak BMT maupun Nasabah. Pelayanan yang dilakukan tidak membuat 

nasabah kecewa, nasabah akan lebih senang ketika disambut dengan salam, sapa dan senyum 

dari karyawan BMT. Sistem pelayanan yang lebih diutamakan agar nasabah tidak berpaling pada 

lembaga lain. 
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Artinya : 

“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”. 
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