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ABSTRAK 

 

Berkembangnya Bank Syari’ah di dunia pada awal 1980-an sampai juga ke 
Indonesia. Salah satu perbankan Syari’ah di Indonesia yaitu BNI Syariah merupakan 
lembaga keuangan bank yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menarik 
uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Salah satu produk 
jasa yang ada dalam pembiayaan BNI Syari’ah yaitu Pembiayaan OTO iB Hasanah 
yang menggunakan akad murabahah. Pembiayaan ini digunakan untuk pembeliaan 
kendaraan bermotor. Perkembangan pembiayaan ini tidak begitu baik dengan 
pembiayaan lainnya yang menggunakan akad murabahah lainnya. 

Rumusan yang akan dibahas tentang strategi pemasaran Pembiayaan OTO iB 
Hasanah. Dalam rumusan tersebut yang isinya tentang strategi pemasaran yang 
digunakan dalam memasarkan produk pembiayaan kendaraan kepada masyarakat. 
Strategi yang digunakan apakah dapat menarik masyarakat untuk melakukan 
pembelian kendaraan melalui jasa BNI Syari’ah. Kemudian tentang kendala-kendala 
yang dihadapi dalam melakukan pemasaran. Penelitian ini metode deskriftif analisis. 
Metode ini menggunakan yang memberkan gambaran-gambaran umum tentang 
subjek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis. 

Pada bab pembahasan penulis menyampaikan dari hal-hal yang dibahas 
dalam rumusan masalah. Hasil dari penelitian Pembiayaan OTO iB Hasanah yang 
menggunakan analisis SWOT pemasaran yang dilakukan tidak begitu berhasil. 
Dengan hasil ang sangat kecil dari pembiayaan lainnya yang menggunakan akad 
murabahah. Hal itu terjadi karena banyak tantangan yang dihadapi dalam pemasaran 
produk pembiayaan ini. 
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