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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Paparan Data 

1. Gambaran Umum Rabbani Tulungagung 

Mengenai gambaran umum Rabbani Tulungagung, peneliti 

memaparkan data yang diperoleh dari buku panduan member dan juga 

website resmi Rabbani. Di samping dari dokumen di atas, peneliti juga 

mendapatkan data dari internet yang membahas tentang Rabbani. 

a. Profil usaha 

Nama usaha : Rabbani 

Jenis usaha : Perusahaan garment 

Industry/jasa : Kerudung, busana muslim, dan aksesoris lainnya  

Tahun berdiri : 1994 

Pendiri  : Amry Gunawan 

Alamat  : Jl. Achmad Yani Barat No. 97, Tulungagung 

Telepon  : 0355-335673 

Situs web  : www.rabbani.co.id83 

b. Sejarah berdirinya Rabbani 

Rabbani merupakan perusahaan garment yang bergerak dalam 

bidang retail busana muslim dengan tagline Professor Kerudung 

 
83 Rabbani, dalam https://www.rabbani.co.id/page/company-profile.html diakses pada 30-

10-2019 

http://www.rabbani.co.id/
https://www.rabbani.co.id/
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Indonesia. Rabbani merupakan salah satu perusahaan kerudung instan 

pertama dan terbesar di Indonesia dengan mengeluarkan produk 

andalan berupa kerudung instan dan produk lain yang juga telah 

dikembangkan yaitu busana muslim diantaranya kemko, tunik, kastun, 

serta perlengkapan lain seperti ciput/inner kerudung dan aksesoris. 

Rabbani didirikan pertama kali pada tahun 1994 oleh Bapak H. 

Amry Gunawan Bersama istrinya Ibu Hj. Nia Kurnia dengan menjual 

busana muslim hasil rancangannya. Outlet tersebut berlokasi di 

kawasan Sekeloa, Bandung dengan ukuran 2x3 m2. 

Sewaktu awal didirikan, Rabbani ingin merubah paradigma 

sebagian besar masyarakat yang memandang bahwa wanita yang 

memakai busana muslim itu kurang modis. Untuk itu Rabbani ingin 

menunjukkan bahwa wanita yang memakai busana muslim itu modern 

dan terhormat serta tampil gaya dan trendy yang syar'i. Namun di sisi 

lain, Rabbani juga menghadapi tantangan yang besar. Hal tersebut 

dikarenakan pada waktu itu wanita yang memakai busana Muslimah 

masih jarang dan belum menjadi trend seperti sekarang.84 

Asal kata Rabbani terilhami dari salah satu surat di kitab suci Al-

Qur'an yaitu surat Ali Imron ayat 79 yang artinya adalah para pengabdi 

Allah yang bersedia mengajarkan dan diajarkan kitab Allah: 

 
84 Ibid. 
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ُ اْلِكَتاَب َواْْلُْكَم َوالن ُّبُ وهَة ُُثه يَ ُقوَل لِلنهاِس ُكونُوا ِعَباًدا  َما َكاَن  لَِبَشٍر َأْن يُ ْؤتَِيُه اَّلله

ُتْم َتْدُرُسونَ  ُتْم تُ َعلِ ُموَن اْلِكَتاَب َوِبَا ُكن ْ نِيِ نَي ِبَا ُكن ْ  ِل ِمْن ُدوِن اَّللِه َولََِٰكْن ُكونُوا َرَّبه

Artinya: "Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah 

berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata 

kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku 

bukan penyembah Allah." Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu 

menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al 

Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." (QS. Ali Imron: 

79).85 

 

Seiring dengan berjalannya wktu, dari tahun ke tahun, karena 

rancangannya yang senantiasa inovatif dan berbeda dari yang lain, 

Rabbani mengalami perkembangan yang pesart. Rabbani mulai 

diterima oleh masyarakat dan mulai memiliki pelanggan yang semakin 

banyak. Rabbani senantiasa mengembangkan strategi pemasarannya 

dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, selain pindah outlet ke 

tempat yang lebih luas, Rabbani merubah nama dan Mottonya dengan 

nama yang lebih familiar dan diterima oleh masyarakat luas, yaitu 

"Rabbani Kerudung Instant" dengan motto "Trend Setter Kerudung 

Instant". Melalui motto di atas, Rabbani senantiasa bermertamofosis ke 

arah yang lebih baik untuk menjadi jawara kerudung instant dan icon 

mode syariah terbaik di dunia. 

Untuk melakukan pemasarannya, saat ini CV. Rabbani Asysa 

(Rabbani) memiliki 141 reSHARE atau cabang yang tersebar di 

seluruh Indonesia dan luar negeri. Kantor pusat Rabbani berlokasi di Jl. 

 
85 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, Tajdwid, Terjemah…, hal. 60 
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Citarum no 20 A Bandung, dengan nomor Telp. 022-7234254. Rabbani 

membenina network pemasaran yaitu membuka mitra dealer atau 

distributor tunggal per kota/kabupaten dan mengembangkan network 

pengembangan outlet/reshare Rabbani.86 

Salah satu reshare Rabbani adalah di kota Tulungagung. Reshare 

Rabbani Tulungagung didirikan pada tahun 2014 oleh Kak Septiana 

Nur Hamidah selaku manager Rabbani Tulungagung.87 

c. Visi dan misi Rabbani 

1) Visi 

Global vision (visi umum): 

a) Long term vision (visi jangka panjang): Bertemu dengan Allah 

di surga Firdaus 

b) Middle term vision (visi jangka menengah): Membangun 

peradaban kerudung dunia 2020 

c) Short term vision (visi jangka pendek): Be a professional 

mujahid 

Specific vision (visi tertentu): 

"Menjadi perusahaan kerudung terbaik dan terbesar di dunia tahun 

2020" 

2) Misi 

"Menshibghoh fashion dunia dengan syariah" 

 
86 Rabbani, dalam https://www.rabbani.co.id/page/company-profile.html diakses pada 30-

10-2019 
87 Hasil wawancara dengan Septiana Nur Hamidah, Manager Rabbani Tulungagung, pada 8-

11-2019 Pukul 14.16 

https://www.rabbani.co.id/
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d. Budaya perusahaan88 

1) Fokus konsumen 

Tujuan Kami adalah menjadi Retailer terpercaya dimanapun kami 

berada dengan memberikan standar yang tinggi untuk Produk, Jasa 

Pelayanan dan Sikap Kami kepada seluruh Pelanggan. 

2) Fokus kualitas 

Seluruh Karyawan Rabbani Holding mendukung sepenuhnya 

pengembangan dan pemeliharaan Budaya Kualitas Produk, untuk 

terus menerus meningkatkan Standard Kualitas Produk, untuk 

meminimalisasi kegagalan dalam proses produksi dengan 

menitikberatkan pada pencegahan dengan memproduksi dengan 

baik dari awal dan untuk meningkatkan kepuasan konsumen dengan 

mengurangi pengembalian produk ke perusahaan. 

3) Fokus karyawan 

Kami menganggap bahwa karyawan adalah asset yang paling 

berharga bagi perusahaan, sehingga kami menganggap karyawan 

harus kami kembangkan dan kami tingkatkan nilai kompetensinya 

secara terus-menerus, baik keterampilan, pengetahuan dan perilaku 

sehingga terbentuk karyawan yang Kuat Aqidahnya, Kuat 

Ruhiyahnya dan Kuat Jasadnya. 

 

 
88 Rabbani, dalam https://www.rabbani.co.id/page/coorporate-culture.html diakses pada 3-

11-2019 

https://www.rabbani.co.id/
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e. Core value Rabbani89 

1) Selalu bersyukur 

a) Totalitas dalam pekerjaan 

b) Berfikir positif 

c) Mencintai pekerjaan 

d) Memberikan pelayanan terbaik bagi stake holder 

e) Bersikap ihsan dalam bekerja 

2) Semangat pantang menyerah 

a) Selalu memiliki jalan keluar dari setiap masalah dalam 

pekerjaan 

b) Berani menghadapi masalah dan tidak menghindari masalah 

c) Memiliki semangat berkompetisi dalam pekerjaan 

d) Tidak ada pekerjaan yang tidak bias diselesaikan 

e) Berpihak kepada perusahaan 

3) Perbaikan berkesinambungan 

a) Selalu berfikir kreatif dan inovatif 

b) Berorientasi zero defect 

c) Selalu ada terobosan baru 

d) Menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan 

dengan sepenuh hati 

e) Semua pekerjaan yang dilakukan harus by design dan barometer 

yang jelas 

 
89 Ibid. 
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f) Berbicara dengan fakta dan data sesuai dengan ratifikasi 

perusahaan (pengesahan) 

4) Peduli dalam setiap keadaan 

a) Menjaga asset perusahaan 

b) Peduli dengan tempat bekerja dan lingkungannya 

c) Selalu berusaha untuk mencegah kerugian perusahaan 

d) Sekecil apapun masalah tidak dianggap sepele apalagi 

diremehkan 

5) Memiliki tanggung jawab yang tinggi 

a) Bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 

tuntas 

b) Berani mengambil resiko baik material maupun non material 

c) Memberikan kemampuan yang terbaik untuk perusahaan 

d) Membela (advokasi) perusahaan dalam kondisi apapun selama 

tidak bermaksiat kepada Allah SWT 

2. Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli di Rabbani 

Tulungagung 

Sebagai salah satu strategi untuk menarik konsumen, Rabbani 

menerbitkan kartu anggota atau member card bagi para konsumen. 

Pemberlakuan member card di Rabbani Tulungagung sudah ada sejak 

didirikannya outlet Rabbani Tulungagung yaitu sejak tahun 2014. Salah satu 

program kerja dari Rabbani pusat adalah memberlakukan member card. 

Karena usaha ini berbentuk franchise, maka semua ketentuan-ketentuan 
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mengenai pemberlakuan member card telah diatur oleh Rabbani pusat. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Septiana Nur Hamidah selaku manager 

Rabbani Tulungagung bahwa, 

Di Rabbani itu ada member card nya dari awal dibuka, kalo outlet 

Tulungagung sini sejak 2014 yang di kepala i oleh manager. Jadi di 

setiap kota ada manager nya. Sistem nya member card itu sudah ada 

sejak dibukanya Rabbani pusat yaitu yang ada di Bandung. Karena 

sistemnya franchise, outlet Rabbani yang ada di seluruh Indonesia itu 

tinggal ngikutin ketentuan-ketentuan yang ada di pusat.90 

 

Tujuan diberlakukannya member card ini yang pertama sebagai salah 

satu cara atau strategi Rabbani untuk menarik konsumen, karena konsumen 

merupakan sasaran utama dari suatu bisnis atau usaha. Tujuan yang kedua 

untuk memetakan pelanggan-pelanggan setia Rabbani atau member-

member potensial yang menguntungkan Rabbani dalam penjualan produk-

produknya. 

Konsumen merupakan sasaran utama bagi penjual dalam usaha atau 

bisnisnya, karena tanpa adanya konsumen usaha tersebut tidak mungkin 

akan bisa berjalan. Berbagai strategi dan cara dilakukan oleh penjual untuk 

memberikan kepuasan bagi konsumennya. Dari hal tersebut maka akan 

diterbitkannya member card untuk dapat dimanfaatkan para konsumen 

pengguna member card tersebut. 

Paparan data penelitian ini disajikan oleh peneliti sesuai dengan apa 

yang ada di lapangan dan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik 

 
90 Hasil wawancara dengan Septiana Nur Hamidah, Manager Rabbani Tulungagung, pada 8-

11-2019 Pukul 14.24 
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penggunaan member card dalam transaksi jual beli di Rabbani 

Tulungagung. 

Berdasarkan penelitian peneliti di lapangan yaitu di Rabbani 

Tulungagung, member card di Rabbani ada 2 macam, yaitu member pelajar 

dan member global. Spesial untuk para pelajar Indonesia, kini Rabbani 

menghadirkan member komunitas pelajar Rabbani. Member spesial ini 

diterbitkan karena melihat perkembangan dunia hijab yang tidak hanya dari 

kalangan pekerja atau masyarakat pada umumnya, namun dari kalangan 

pelajar sekolah pun telah banyak yang berhijab. Tidak hanya di lingkungan 

pendidikan Islam, namun di sekolah-sekolah umum sudah banyak yang 

mengenakan hijab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rifka selaku humas 

marketing Rabbani Tulungagung selaku pengurus dalam program-program 

dan pemberlakuan member card bahwa, 

Semua konsumen Rabbani bisa mempunyai member card. Member 

card di Rabbani ada 2 macam, ada untuk pelajar sama member global, 

kalo penggunaannya yang member pelajar itu cuma dapat diskon 

khusus untuk kerudung sekolah, bukan untuk semua warna, cuma 

putih, biru, merah, coklat pramuka, abu-abu, pokoknya warna-warna 

sekolah, di luar itu dia gak dapat diskon. Kalo member global itu all 

item.91 

 

Rifka menjelaskan bahwa member card di Rabbani terbagi menjadi 2 

yaitu member pelajar dan member global. Member pelajar digunakan oleh 

pelajar saja dan diskon yang didapatkan ketika membeli kerudung untuk 

sekolah. Sedangkan member global bisa digunakan oleh semua orang dan 

 
91 Hasil wawancara dengan Rifka, humas marketing Rabbani Tulungagung, pada 8-11-2019 

Pukul 14.36 
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diskon yang didapatkan ketika membeli barang apa saja yang dijual di 

Rabbani. 

Mengenai hal tersebut, Septiana Nur Hamidah selaku manager 

Rabbani Tulungagung juga membenarkan penjelasan di atas mengenai 

macam-macam member card yang ada di Rabbani bahwa, 

Jadi untuk member card di Rabbani Tulungagung ketentuan-

ketentuannya sudah ada dari pusat, tinggal menjalankan saja, dari 

pusat menerbitkan 2 macam member card, yaitu member global untuk 

semua konsumen yang ingin memiliki member card dan member 

pelajar bagi pelajar yang ingin membeli kerudung khusus warna-

warna pelajar saja.92 

 

Imania Fatwa Izzulka selaku konsumen pengguna member card 

Rabbani mengaku tidak mengetahui tentang ada berapa macam member 

card di Rabbani. Imania mengatakan bahwa, 

Saya kurang tahu mengenai ada berapa macam member card yang ada 

di Rabbani, yang jelas saya sudah daftar dan langsung mendapatkan 

kartu tersebut dan bisa digunakan untuk mendapatkan diskon dari 

semua produk yang dijual di Rabbani.93 

 

Khoirun Nisa sebagai konsumen pengguna member card Rabbani 

mengaku tertarik dengan member card Rabbani karena diskon yang 

diberikan, seperti yang dia utarakan bahwa, 

Saya tertarik dengan member card Rabbani karena dulu kan sering 

beli kerudung di Rabbani, terus dulu ibu yang buatkan member card 

Rabbani biar dapat diskon aja gitu, lebih hemat katanya. Soalnya dulu 

ibu juga sering beli kerudung di Rabbani. Saya jadi member Rabbani 

sejak Rabbani buka di Tulungagung, sekitar 2014-2015 an.94 

 

 
92 Hasil wawancara dengan Septiana Nur Hamidah, Manager Rabbani Tulungagung, pada 8-

11-2019 Pukul 14.25 
93 Hasil wawancara dengan Imania Fatwa Izzulka, konsumen pengguna member card 

Rabbani Tulungagung, pada 14-11-2019 Pukul 08.13 
94 Hasil wawancara dengan Khoirun Nisa, konsumen pengguna member card Rabbani 

Tulungagung, pada 8-11-2019 Pukul 16.12 
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Mengenai syarat dan ketentuan menjadi member Rabbani adalah 

sebagai berikut: 

1. Biaya administrasi untuk member global Rp. 50.000,-, member pelajar 

Rp. 10.000,- 

2. Diskon 10% untuk setiap transaksi 

3. Kartu member tidak berlaku sebagai alat transaksi (kartu debit atau 

kartu kredit) 

4. Keanggotaan berlaku selama 1 tahun dan registrasi ulang setelah masa 

aktif berakhir (expired) dengan biaya 50% dari biaya awal registrasi 

5. Diskon berlaku di outlet Rabbani dan pasar structural Rabbani 

Menurut Salma sebagai sales customer service Rabbani Tulungagung 

juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai syarat menjadi 

anggota/member Rabbani seperti yang telah dijelaskan di atas adalah benar. 

Sebagaimana yang diungkapkannya berikut ini, 

Cara daftar jadi member Rabbani tinggal bayar udah gitu aja sih. Gak 

ada syarat khusus. Member nya itu ada 2, ada member untuk pelajar 

dan member global. Kalo pelajar itu daftarnya Rp. 10.000,-, kalo 

member global itu Rp. 50.000,-. Biaya tersebut untuk administrasi. 

Kalo pengen yang member pelajar ya yang penting kita anak sekolah 

aja gitu kan, bisa daftar. Untuk ibunya juga bisa, misalnya ibunya mau 

daftarin anaknya, atas nama anaknya, bisa.95 

 

Salma menjelaskan bahwa untuk menjadi member Rabbani haruslah 

membayar sejumlah uang, untuk member pelajar Rp. 10.000,-, sedangkan 

untuk member global Rp. 50.000,-. Uang tersebut untuk administrasi 

 
95 Hasil wawancara dengan Salma, sales customer service Rabbani Tulungagung, pada 8-11-

2019 Pukul 15.15 
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pembuatan member card. Dan apabila ibunya ingin mendaftar member 

pelajar juga bisa atas nama anaknya. 

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Septiana Nur Hamidah selaku 

manager Rabbani Tulungagunng bahwa untuk menjadi member Rabbani 

cukup membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk member 

global dan Rp. 10.000,- untuk member pelajar.96 

Rosiana Rizki Novitasari yang merupakan salah satu member Rabbani 

Tulungagung juga membenarkan mengenai pernyataan di atas. Rosiana 

menjelaskan bahwa, 

Dulu, untuk jadi member Rabbani ya harus daftar dulu bayar 

Rp.50.000,- tapi itu tahun 2016 dulu, nanti langsung dapat kartu nya, 

langsung bisa digunakan transaksi juga. Kalo sekarang kurang tau ya 

masih Rp. 50.000,- atau berapa. Setiap pembelian saya dapat potongan 

harga 10%, lumayan sih, soalnya saya suka koleksi kerudung-

kerudung dari Rabbani. Koleksi kerudung saya ada sekitar 22, saya 

termasuk penggemar produk-produk Rabbani.97 

 

Rosiana Rizki Novitasari menjelaskan bahwa dengan membayar 

pendaftaran sebesar Rp.50.000,- akan mendapatkan kartu yang langsung 

bisa digunakan untuk transaksi dan mendapatkan fasilitas berupa diskon 

10% setiap transaksi. 

Sama halnya dengan Rosiana Rizki Novitasari, salah satu member 

Rabbani Tulungagung yaitu Diana Setianingsih seorang mahasiswa yang 

juga menjadi salah satu member di Rabbani. Diana sudah bergabung 

menjadi member di Rabbani sejak 5 tahun yang lalu. Diana berminat 

 
96 Hasil wawancara dengan Septiana Nur Hamidah, Manager Rabbani Tulungagung, pada 8-

11-2019 Pukul 14.27 
97 Hasil wawancara dengan Rosiana Rizki Novitasari, konsumen pengguna member card 

Rabbani Tulungagung, pada 29-10-2019 Pukul 15.53 
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menjadi member Rabbani karena menguntungkan baginya. Diana 

mengungkapkan bahwa, 

Saya bergabung menjadi member Rabbani ini sudah kurang lebih 5 

tahun yang lalu. Saya tertarik dengan member card Rabbani karena 

dapat lebih banyak benefit, salah satunya diskon. Dulu saya daftarnya 

di Tulungagung sini dan member card nya sudah saya gunakan di 

mana-mana juga di luar Tulungagung, dengan ketentuan harus bayar 

Rp. 50.000,-.98 

 

Diana menambahkan bahwa dia juga mendaftar dengan membayar 

Rp. 50.000,- untuk mendapatkan member card tersebut. Diana mendaftar di 

Tulungagung, akan tetapi member card nya sudah pernah digunakan juga di 

luar Tulungagung. 

Perbedaan persyaratan antara member pelajar dengan member global 

mempunyai alasan yaitu kondisi pelajar yang memang belum memiliki 

penghasilan ini, maka untuk pembebanan biayanya relatif rendah. Selain itu, 

member hanya dapat digunakan untuk produk jilbab khusus warna-warna 

pelajar. 

Mengenai fasilitas yang didapatkan, setiap transaksi menggunakan 

member card baik member global maupun member pelajar akan 

mendapatkan diskon 10% setiap pembelanjaan tanpa minimum pembelian, 

seperti yang dijelaskan oleh Salma selaku sales customer service Rabbani 

Tulungagung bahwa, 

 

 

 
98 Hasil wawancara dengan Diana Setianingsih, konsumen pengguna member card Rabbani 

Tulungagung, pada 2-11-2019 Pukul 19.41 
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Untuk menggunakan member card nya ya tinggal pakek kayak biasa 

aja, nanti setiap kita beli kan, nanti itu dapat diskon 10%. Tadi kan 

member card nya ada 2, itu sama aja setiap menggunakan member 

card baik yang member global maupun member pelajar dapat 

diskonnya 10%.99 

 

Transaksi yang terjadi di lapangan dengan menggunakan member 

card sering dilakukan oleh member Rabbani pada saat Rabbani sedang tidak 

mengadakan diskon besar-besaran untuk semua konsumen, biasanya 

member Rabbani memilih memanfaatkan diskon yang ada daripada 

menggunakan member card nya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Khoirun Nisa salah satu konsumen pengguna member card Rabbani bahwa, 

Saya kan punya member card, saya akan mendapatkan diskon 10% 

setiap transaksi kan, padahal mereka yang tidak punya member card 

pun juga bisa menikmati diskon dari Rabbani, dan diskon nya lebih 

besar pula, kadang 50%, otomatis saya memilih diskon yang 50% saja 

daripada 10% dari member card, soalnya ketentuan dari Rabbani, 

pembeli hanya bisa milih 1 jenis diskon saja, 50% atau 10% dari 

member card. Member card saya jadi gak terpakai dong. Kecuali jika 

memakai member card diskon nya bertambah, itu baru saya mau.100 

 

Khoirun Nisa menjelaskan bahwa ketika Rabbani sedang ada diskon 

50%, dia lebih memilih diskon 50% saja daripada diskon dari member card 

10%, karena ketetuan dari Rabbani, hanya dapat memilih 1 jenis diskon saja. 

Namun berbeda dengan Imania Fatwa Izzulka yang juga sebagai 

konsumen pengguna member card yang berpendapat bahwa, 

 

 

 

 

 
99 Hasil wawancara dengan Salma, sales customer service Rabbani Tulungagung, pada 8-11-

2019 Pukul 15.18 
100 Hasil wawancara dengan Khoirun Nisa, konsumen pengguna member card Rabbani 

Tulungagung, pada 8-11-2019 Pukul 16.15 
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Ya tidak apa-apa di Rabbani ada diskon besar-besaran, biasanya sih 

di akhir tahun, tinggal saya milih saja diskon yang besar itu, member 

card saya tidak terpakai juga tidak apa-apa kan bisa saya gunakan pas 

Rabbani sedang tidak ada diskon. Kan kalo punya member card tetap 

bisa dapat diskon meskipun tidak ada promo.101 

 

Menurut Imania, tidak masalah jika member card nya tidak terpakai 

saat ada promo, karena jika tidak ada promo member card nya akan bisa 

terpakai. 

Seperti yang dijelaskan oleh Salma di Rabbani hari itu sedang ada 

diskon besar-besaran yang dapat dinikmati oleh semua orang, baik 

pengguna maupun bukan pengguna member card bahwa, 

Di Rabbani itu sering ada diskon, saat ini sedang diskon juga all item  

50% setelah pembelian pertama. Jadi pembelian pertamanya harga 

normal, pembelian keduanya diskon 50%, maksimal itu 4 pcs kan 

dalam 1 struk. Jadi misal nanti beli 5 itu kelipatannya lagi. Jadi harga 

normal, 2, 3, 4 nya diskon 50%. Tapi pengguna member card hanya 

bisa milih salah 1, mau yang member atau diskon yang berjalan saat 

itu.102 

 

Salma menegaskan bahwa pada hari itu sedang ada diskon yang 

berjalan yaitu 50% all item setelah pembelian pertama, akan tetapi pengguna 

member card hanya bisa memilih salah satu antara diskon dari member 10% 

atau diskon yang sedang berjalan. 

Dalam praktiknya, penggunaan member card dapat dilakukan oleh 

siapa saja di luar identitas yang tertera di kartu member tersebut. Petugas 

yang melayanipun tetap menerima transaksi semacam ini walaupun yang 

melakukan transaksi jual beli barang tersebut bukanlah orang yang 

 
101 Hasil wawancara dengan Imania Fatwa Izzulka, konsumen pengguna member card 

Rabbani Tulungagung, pada 14-11-2019 Pukul 08.17 
102 Hasil wawancara dengan Salma, sales customer service Rabbani Tulungagung, pada 8-

11-2019 Pukul 15.17 



76 
 

identitasnya tercantum di dalam member card tersebut. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Salma selaku karyawan sales customer service yang 

melayani konsumen dalam pembuatan dan penggunaan member card di 

Rabbani bahwa, 

Bisa kok member card digunakan oleh orang lain selain identitas yang 

tertera, selagi beli nya dengan orang itu juga, tinggal nyodorin 

kartunya. Kalo misal masih di daerah Tulungagung gitu bisa misalkan 

gak bawa kartu, tapi kalo di luar kota harus bawa kartu, karena kita 

harus download data-datanya lagi. Jadi kalo masih daerah 

Tulungagung saja cukup setorkan nama yang terdaftar dalam member 

card tersebut.103 

 

Salma menjelaskan bahwa orang lain dapat menggunakan member 

card dalam satu identitas yang sama selama pembeliannya dengan orang 

tersebut, bahkan jika dilakukan pembelian di Tulungagung, tidak membawa 

kartu member pun tetap bisa diproses cukup menyetorkan nama yang ada 

dalam identitas kartu saja. 

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Rifka selaku humas 

marketing Rabbani bahwa sesuai ketentuan Rabbani pusat, member card 

yang telah didaftarkan atas nama seseorang, bisa digunakan oleh siapapun 

selama transaksi nya dengan orang yang identitasnya terdaftar di dalam 

member card tersebut.104 

Salah satu konsumen pengguna member card Rosiana Rizki 

Novitasari berpendapat bahwa sah-sah saja konsumen lain menggunakan 

member card yang dia miliki. Seperti yang Rosiana katakan bahwa, 

 
103 Hasil wawancara dengan Salma, sales customer service Rabbani Tulungagung, pada 8-

11-2019 Pukul 15.20 
104 Hasil wawancara dengan Rifka, humas marketing Rabbani Tulungagung, pada 8-11-2019 

Pukul 14.44 
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Tanggapan saya tentang pemberian diskon pada konsumen yang tidak 

mempunyai member card dan ingin memakai member card saya untuk 

transaksi ya tidak apa-apa, saya senang member card saya bisa 

berguna juga untuk orang-orang di sekitar saya. Karena dulu saya juga 

sering mendapat poin dari transaksi menggunakan member card 

tersebut. Menguntungkan juga bagi saya.105 

 

Rosiana mengaku tidak keberatan apabila seseorang yang tidak 

memliki member card ikut menikmati diskon dari Rabbani baik diskon dari 

member card yang dia miliki ataupun diskon di luar member card yang 

dikeluarkan oleh Rabbani. Rosiana mengaku pernah mendapatkan poin 

ketika transaksi menggunakan member card. 

Terkait dengan poin yang telah dijelaskan Rosiana di atas, Khoirun 

Nisa menanggapi bahwa, 

Dulu itu saya sering dapat poin, tapi kayaknya sekarang sudah tidak 

ada, hanya diskon 10% itu saja, kalo dulu itu gak pasti sih kadang 

cuma poin, kadang diskon, jadi saya tidak tau akan dapat diskon atau 

poin berapa. Kalo sekarang sudah pakem kayaknya 10% diskon dari 

member card yang kita punya.106 

 

Khoirun Nisa menjelaskan bahwa dulu di Rabbani, diskon dan poin 

yang didapatkan tidak pasti, akan tetapi sekarang diskon yang diberikan 

10% untuk penggunanya sudah pasti didapatkan setelah transaksi. 

Terkait dengan jangka waktu penggunaan member card, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Salma selaku sales customer service bahwa, 

 

 

 
105 Hasil wawancara dengan Rosiana Rizki Novitasari, konsumen pengguna member card 

Rabbani Tulungagung, pada 29-10-2019 Pukul 15.55 
106 Hasil wawancara dengan Khoirun Nisa, konsumen pengguna member card Rabbani 

Tulungagung, pada 8-11-2019 Pukul 16.22 
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Member card Rabbani bisa digunakan kapanpun, maksimal expired 

nya itu 1 tahun. Kalo udah 1 tahun bisa perpanjang bayar administrasi 

50% dari registrasi awal yaitu Rp. 25.000,- untuk member global dan 

Rp. 5.000,- untuk member pelajar.107 

 

Salma menjelaskan bahwa jangka waktu penggunaan member card 

Rabbani adalah 1 tahun. Setelah 1 tahun akan diperpanjang lagi dengan 

membayar administrasi 50% dari registrasi awal yaitu sebesar Rp. 25.000,- 

untuk member global dan Rp. 5.000,- untuk member pelajar. 

Menurut Imania Fatwa Izzulka salah satu member Rabbani, 

mengatakan bahwa keuntungan-keuntungan dan jangka waktu yang telah 

dijelaskan di atas memang benar adanya. Dia mendapatkan diskon 10% 

ketika belanja dan mendapatkan info-info seputar Rabbani. Namun Imania 

mengaku tidak bisa memaksimalkan keuntungan-keuntungan tersebut. 

Imania mengungkapkan bahwa, 

Saya tertarik dengan member card Rabbani karena dengan member 

card Rabbani bisa mendapat diskon setiap transaksi pembelian 

produknya sebesar 10%. Dengan saya jadi member Rabbani, saya 

dapat info tentang diskon-diskon yang sedang berlangsung di 

Rabbani. Tapi sayangnya member card nya udah mati sejak 1 tahun 

yang lalu karena sudah tidak saya perpanjang lagi karena harus bayar 

Rp. 25.000,- untuk biaya perpanjangan kartunya. Saya hanya bisa 

gunakan kartunya untuk beli beberapa kerudung saja saat member 

card nya masih aktif. Jadi gak maksimal.108 

 

Imania menjelaskan bahwa dia sudah tidak memperpanjang member 

card nya karena biaya perpanjangan sebesar Rp. 25.000,- tersebut. Dia 

 
107 Hasil wawancara dengan Salma, sales customer service Rabbani Tulungagung, pada 8-

11-2019 Pukul 15.22 
108 Hasil wawancara dengan Imania Fatwa Izzulka, konsumen pengguna member card 

Rabbani Tulungagung, pada 14-11-2019 Pukul 08.12 
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hanya menggunakan member card nya untuk beberapa kerudung saja 

selama member card nya masih aktif. 

Selain memberikan fasilitas dan keuntungan khusus bagi konsumen 

member Rabbani, pihak Rabbani juga memberikan program diskon bagi 

konsumen biasa yaitu pemberian diskon sebesar 50% yang diberikan pada 

saat program cuci gudang akhir tahun. Program diskon ini tidak hanya untuk 

konsumen biasa saja, tetapi juga untuk konsumen pengguna member card 

Rabbani. Tetapi sama seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa member 

hanya dapat memilih salah satu diskon saja. Dan kebanyakan konsumen 

member akan memilih diskon 50% cuci gudang saja daripada diskon 10% 

dari member card. 

 

B. Temuan Penelitian 

Pada temuan penelitian ini, peneliti menemukan jawaban dari semua 

permasalahan yang peneliti teliti. Pada praktik penggunaan member card 

dalam transaksi jual beli di Rabbani Tulungagung ini, terdapat beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Cara Mendaftar Menjadi Member 

Cara mendaftar menjadi member di Rabbani Tulungagung yaitu 

dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- bagi member 

global dan Rp. 10.000,- bagi member pelajar. Fasilitas yang didapatkan 

setelah menjadi member Rabbani yaitu akan memperoleh diskon setiap 

transaksi sebesar 10% baik untuk member global maupun member pelajar 
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dan mendapatkan informasi mengenai diskon-diskon yang dikeluarkan oleh 

Rabbani pada waktu-waktu tertentu. Pembebanan biaya di sini walaupun 

sebagai biaya administrasi belum menerapkan dan belum sesuai dengan 

hukum Islam. 

2. Jangka Waktu Masa Aktif Member Card 

Mengenai jangka waktu masa aktif member card, member card 

Rabbani termasuk dalam member card yang ada jangka waktu masa 

aktifnya yaitu selama 1 tahun. Setlah masa aktifnya sudah habis/member 

card nya hangus, pengguna member card tersebut harus mengeluarkan 

biaya lagi uuntuk memperpanjang masa aktifnya sebesar 50% dari biaya 

awal yaitu Rp. 25.000,- untuk member global dan Rp. 5.000,- untuk member 

pelajar. Terkait dengan biaya perpanjangan di sini juga belum menerapkan 

atau belum sesuai dengan hukum Islam. 

3. Ketidakadilan Pengguna Dengan Konsumen Biasa 

Ketika pengguna member card yang sudah membayar biaya 

administrasi sebesar Rp. 50.000,- atau Rp. 10.000,- dan akan mendapatkan 

diskon 10% setiap transaksi menggunakan member card, konsumen lain 

yang bukan pengguna member card pun bisa menikmati diskon yang 

dikeluarkan oleh Rabbani melalui diskon akhir tahun, diskon Ramadhan, 

dan lain sebagainya. Sedangkan pengguna member card hanya dapat 

memilih salah 1 diskon saja antara diskon Rabbani pada saat itu atau diskon 

dari member card. Dalam hal ini, terjadi ketidakadilan antara pengguna 
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member card dengan konsumen biasa yang tidak menggunakan member 

card. 

 


