
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN  
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH  

PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH   
DI BMT AL FATTAH JUWANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SKRIPSI 

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) 

Dalam Ilmu Ekonomoi Islam 
 

Oleh : 
 

LENNY SHELAWATI 
NIM : 1420210223 

 
 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 
TAHUN 2020 



 ii

KEMENTERIAN AGAMA RI 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Telp. (0291) 432677  

 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi 
saudara : 
Nama  : Lenny Shelawati  
NIM  : 1420210223 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 
Program Studi : Ekonomi Syariah 
Judul skripsi : “Analisis Strategi Pemasaran dalam 

Meningkatkan Jumlah Nasabah pada Produk 
Pembiayaan Murabbahah di BMT Al Fattah 
Juwana” 

 
Benar-benar telah melalui proses pembimbingan sejak 24 

November 2017 Sampai dengan 5 April 2020 dan disetujui untuk 
dapat dilanjutkan ke proses munaqosyah  

 
 

Kudus, 4 April 2020 
Dosen Pembimbing, 
 
 
 
 
Suhadi, M.S.I 
NIP. 19740518 200712 1 002 

 
 
 
 

 
 
 

 



 iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 iv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Lenny 
Shelawati, NIM 1420210223 menyatakan dengan sesungguhnya 
bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 
diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 
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MOTTO 
 
 

                           

                         

        

Artinya : 
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan  
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.  
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya  

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
(QS. An-Nisa’: 29)1 

 
 
 

  

                                                             
1 Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 29, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Syamil 
Qur’an, Jakarta, 2010, 123.  
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