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MOTTO 

 

 �ِ�َْ��َ ُ �َّ� هللاََّ ِ �َْ�ٍ� َ�ْ� أَ�ِ�ِ� �َ�َل �َ�َل َرُ��ُل هللاَُّ �ِ�ْ �ِِ��َ �ْ�َ َّ��ِ�ِ�َوَ��ََّ!  ََ�ٌث 

 ِ#�َْ$�ِْ� %َ &ِ�َْ$�ِْ� 'ِ�(ِ  اْ�$ََ'5َ.ُ اْ�$َْ�ُ# إِ�َ� أ2ٍ3ََ َوا01ُ�َْ�َرَ/.ُ َوأَْ-َ�طُ اْ�$ُ'ِّ �ِ��(َّ

“Dari Shalih bin Suhaib dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: ada tiga 
hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tidak tunai, muqaradhah/ 

mudharabah, dan mencampurgandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga 
bukan untuk dijual”. 
(HR.Ibnu Majah). 
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ABSTRAK 

Salah satu  produk KJKS BMT Marhamah adalah Simpanan Masa Depan (SIMAPAN). 
Produk ini merupakan investasi masa depan melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat imbalan bagi 
hasil menurut kesepakatan bersama. Produk ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad 
mudharabah, yaitu salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan 
pedagang/pengusaha/orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan sebuah usaha 
bersama.Penelitian ini akan membahas strategi pemasaran yang dilakukan dalam produk 
SIMAPAN.  

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana 
operasionalisasi  produk SIMAPAN di KJKS BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo 
dan bagaimana strategi pemasaran produk SIMAPAN di KJKS BMT Marhamah Cabang 
Sukoharjo Wonosobo.  

Jenis penelitian  ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mengambil lokasi 
di KJKS BMT Marhamah Wonosobo. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Data-data yang sudah terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode 
deskriptif analitis, yakni menggambarkan tentang operasionalisasi produk dan strategi 
pemasarannya di KJKS BMT Marhamah Wonosobo, kemudian dianalisis dengan menggunakan 
metode SWOT sehigga menjadi sebuah kesimpulan penelitian. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Sistem  operasional  produk 
SIMAPAN di KJKS BMT Marhamah memiliki beberapa sasaran dan mekanisme yang sudah 
diatur dan ditentukan oleh BMT Marhamah. Produk SIMAPAN ini menggunakan akad 
mudharabah  muthlaqah, dimana pihak pemilik dana (shahibul maal) tidak memberikan batasan 
tertentu  untuk menginvestasikan dananya asalkan masih berada dalam lingkup syariah. Dalam 
produk SIMAPAN juga banyak keunggulan dan kelemahan yang digunakan sebagai pedoman 
dalam meningkatkan mutu produk tersebut. 

Kedua, berdasarkan analisis SWOT, maka strategi pemasaran  KJKS BMT Marhamah 
adalah sebagai berikut. Kekuatannya adalah sistem jemput bola sehingga mempermudah mitra 
yang hendak menabung. Kelemahannya adalah jumlah petugas penghimpun dana (marketer) 
yang kurang memadahi dan sulitnya medan yang harus dijangkau.Peluangnya adalah  produk itu 
masih  menjadi  satu-satunya produk BMT yang ada di Wonosobo. Ancamannya adalah 
banyaknya  BMT lain yang berdiri di Wonosobo. 
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