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MOTTO 

 

“Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, 

tetapi setelah itu harus bangkit lagi”. (Joko Widodo) 

 

“To get a success, your courage must be greater than your fear.” Untuk 

mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada ketakutanmu. 

 

  . . . َواَخُرْوَن يَْضِربُْوَن فِى ْاالَْرِض يَْبتَُغْوَن ِمْن فَْضِل هللا..

 “...dan orang-orang yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah 

SWT... “ (Q.S Al Muzzamil: 20).    
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TRANSLITERASI  

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:  

Huruf 

Arab 

Nama  Huruf Latin  Nama  

 alif  tidak dilambangkan tidak ا

dilambangkan 

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 sa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 jim j Je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

  kha kh ka dan ha خ

 dal  d De د

 zal ż zet (dengan titik ذ

diatas) 

 ra r Er ر

  zai z zet ز
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 sin s Es س

  syin sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ta ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ koma terbalik (di„ ع

atas) 

 gain g Ge غ

 fa f Ef ؼ

 qaf q Ki ؽ

 kaf k Ka ؾ

 lam l El ؿ

 mim m Em ـ

 nun n En ف

 wau w We ك

 ha h Ha ق
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 hamzah ` apostrof ء

 ya y Ye ي

 

2. Vokal  

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau menoftong, dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vocal tunggal 

Vocal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

------   ------ Fathah a a 

------ ِِ ------ Kasrah i i 

------ ُِ ------ Dhammah u u 

 

b. Vocal rangkap  

Vocal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa 

gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

---   ---- fathah dan ya ai a dan i 

----   -- fathah dan wau au a dan u 

 

Contoh:  

Rajala  َََرَجل  yakhruju  َََُيْرُج  

Fa‟ala   ََفَػَعل  qaumun   َقَػْوـ 

La‟ana  َََلَعن    
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

-- َِ --  َِ- -- fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas 

---- ِِ ----- kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

----   ----- dhammah dan wau ū u dan garis di atas 

 

Contoh:  

Qāla   : َقَاَؿ  al-Rajūlun   : ََاْلرَ  ُجْوؿ   

Nisā‟a   : ِنَساءَََ   Mutasyabbihīna  :َََُمَتَشبِِّهْْي 

4. Ta Marbutoh 

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua, yaitu: 

a. Ta marbutoh hidup: yaitu ta marbutoh yang hidup atau mendapat 

harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.  

b. Ta marbutoh mati: yaitu ta marbutoh yang mati atau mendapat 

harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.  

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutoh diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta marbutoh itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

Syu‟bah Maula „Abdillah   :شعبةَموىلَعبداهلل 

Al-Madīnatul Munawwarah  :ََاملدينةَمنورة 

5. Syaddah atau Tasydid 

Syaddah atau Tasydid yang dalam system penulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam 
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transliterasinya tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

Ḥaddaśanā  :ََحّدثنا 

Rabbanā   : َربّنا 

6. Kata sandang  

Kata sandang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf اؿ namun dalam transliterasinya ini kata sandang dibedakan atas kata 

sandang yang dikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariah.  

a. Kata sandang mengikuti huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.  

b. Kata sandang diikuti huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti 

dan dihubungkan dengan kata sandang.  

Contoh: 

Al-Rajulu  : الرجوؿ 

Al-Nisa‟a :َالنساء 

Al-Isnad  :َاالسناد 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hazah ditransliterasikan dengan apostrof, 

namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 



xiii 
 

kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

Anna  : افََ  

Syai‟un : شيئََ  

Al-Nisā‟a :َالّنساء 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya, setiap kata baik fi‟il, isim, maupun harf, ditulis 

terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan. Maka, dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya.  

Contoh:  

Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn :َكَإفَهلوَخريَالرزقْي 

Wa akhraja fulālan    :َكَأخرجَفالنا 
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ABSTRAK 

 

Kebutuhan terbesar dalam mengatur bisnis pada lembaga keuangan adalah 

melakukan pemasaran. Pemasaran tidak terlepas dari unsur persaingan. Agar 

perusahaan tetap mampu bersaing maka perusahaan harus mampu menciptakan 

strategi pemasaran yang sesuai dan efektif. Lembaga keuangan harus mampu 

bersaing secara kompetitif agar mampu memenangkan persaingan. Oleh karena 

itu, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut stategi pemasaran yang 

digunakan oleh BMT Harapan Umat KCP Sleko Pati dalam meningkatkan 

keunggulan kompetitif pada produk sirela.  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi 

pemasaran yang digunakan serta kendala-kendala yang dihadapi BMT Harapan 

Umat KCP Sleko Pati dalam meningkatkan keungguan kompetitif pada produk 

sirela. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan wawancara, observasi, 

serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis 

deskriptif kualitatif.  

BMT Harapan Umat KCP Sleko Pati agar dapat bersaing dan mampu 

mempromosikan produknya melakukan strategi pemasaran dengan melakukan 

pengenalan pasar dan menggunakan bauran pemasaran 4P yaitu pengembangan 

produk, penetapan harga/tarif jasa, penggunaan media promosi dan 

pendistribusian produk ke masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran 

yang diterapkan BMT Haarapan Umat KCP Sleko Pati dapat meningkatkan 

volume penjualan produknya sehingga BMT akan dapat mengetahui tingkat 

kepuasan konsumen dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. 

 

 

 

Kata kunci: Strategi pemasaran, Keunggulan Kompetitif, Simpanan Sukarela 
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