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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia dari masa ke masa terasa semakin

kompetitif. Meskipun sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia secara umum

belum menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan yang signifikan, Namun

bukan berarti terjadi kondisi yang stagnasi dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan

selalu berusaha untuk dapat bertahan dalam arus persaingan bisnis, terlebih lagi

bagi perusahaan lokal.

Karena dengan semakin banyak perusahaan asing yang berekspansi ke peta

persaingan bisnis di Indonesia, maka diperlukan berbagai promosi dari dalam

perusahaan untuk dapat bersaing secara wajar dan sehat dalam rangka mencapai

tujuan masing-masing perusahaan. Keberhasilan promosi merupakan harapan

utama bagi Bank untuk meningkatkan jumlah nasabah. Produk-produk suatu Bank

memerlukan suatu promosi yang baik untuk meningkatkan jumlah nasabah,

Sehingga tujuan yang diharapkan oleh Bank akan tercapai dengan tingkat

keberhasilan yang tinggi.

Dengan semakin meningkatnya persaingan, maka semakin penting peranan

kebijakan promosi dalam meningkatkan jumlah nasabah bank. Kegiatan promosi

yang merupakan bagian dari pemasaran sebagai alat yang sangat penting serta

turut menentukan suksesnya suatu produk guna meningkatkan jumlah nasabah.

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana

lembaga tersebut mempunyai fungi dan peranan sebagai suatu lembaga yang
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menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana

kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana  agar  terwujud

masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.1

Dewasa ini industri perbankan merupakan salah satu mitra usaha yang

dapat dipercaya dalam membantu kelancaran suatu usaha, dengan berbagai

fasilitas pembiayaan dari bank yang tersedia. Gadai emas merupakan salah satu \

produk pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri, untuk itu gadai emas lebih

dikenal sebagai bagian dari produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri

Kendari, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk pengamanan

barang guna mendapatkan pembiayaan.2

Gadai (rahn) merupakan penyerahan barang (marhun) kepada pihak

pemberi hutang (murtahin) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (rahin)

sebagai jaminan atas hutang yang diterima.3 Dalam akad gadai emas syariah

disebutkan bahwa jika setelah jatuh tempo akad tidak diperpanjang maka

penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh penerima gadai guna

melunasi hutang. Sedangkan akad sewa tempat (ijarah) merupakan kesepakatan

antara penggadai dengan penerima gadai untuk mnyewa tempat pememliharaan

dan penerima gadai akan mengenakan biaya jasa pemeliharaan.

Untuk fasilitas gadai, tidak diperlukan analisa khusus oleh karena nasabah

datang dengan membawa barang/emas yang akan digadaikan dan jumlah

pinjaman yang diberikan oleh bank lebih kecil dari nilai pasar emas tersebut.

1 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.30.
2Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,

(Yogyakarta:Ekonsia, 2003), h. 1.
3Yazid Affandi, Fiqh Muamalah dan Mmplementasinya dalam Lembaga Keuangan

Syariah, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), h.147.
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Berapa besar jaminan yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan

jaminan (emas) yang diserahkan, hal ini sepenuhnya bergantung kepada kebijakan

bank syariah tersebut.4 Gadai yang dioperasionalkan oleh Bank Syariah Mandiri

menggunakan aqad qardh dan Ijarah, yaitu dengan menyewa safe deposit box

(SDB) sebagai tempat penyimpanan emas, nasabah akan dibebankan biaya

administrasi dan juga biaya penggunaan SDB, sehingga konsep inilah yang

dimanfaatkan oleh Bank Syariah Mandiri dengan berlomba-lomba untuk

memberikan biaya yang lebih ringan dibanding pesaingnya.5

Untuk itu, Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu Bank Syariah di

Indonesia berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Hal ini

dilakukan antara lain dengan menawarkan produk-produk baru. Gadai Emas iB

merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu

alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, manfaat dari memilih Gadai Emas

iB yaitu proses cepat, proses mudah dan jaminan keamanan.6

Berdasarkan pengamatan di lapangan pertumbuhan penggadaian syariah

menunjukkan perkembangan yang cukup pesat semenjak pertama kali

didirikannya gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang kendari.

Sehingga penulis ingin mengetahui strategi promosi apa yang di gunakan

Bank Syariah Mandiri atas produk gadai syariah sehingga tumbuh menjadi pesat

dan dapat menarik nasabah dalam menggunakan jasa tersebut. Dalam menarik

4Herfina, Pengaruh Produk Gadai Emas Syariah Pada Bank BNI Syariah Pusat
Terhadap Peningkatan Pendapatan Bank, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h.5.

5Internet: Di akses Pada Tanggal 2 Februari 2018
http://ibbloggercompetition.kompasiana.com/2010/05/12/metamorfosis-rahn-gadai-emas/

6Dina, Penaksir Gadai Emas di BSM Kantor cabang Kendari, (Wawancara Pribadi,
Kendari, 31 Januari 2018).
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nasabah memang tidak hanya di pengaruhi oleh strategi promosi yang di gunakan

oleh Bank Syariah Mandiri. Ada faktor lain yang mempengaruhinya, seperti

kebutuhan nasabah yang mendesak yang memerlukan proses pencairan dana yang

cepat, nasabah yang menginginkan transaksi gadai tanpa adanya unsur ribawi

didalamnya, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan

Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas ( Studi Kasus Nasabah Gadai Emas

Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari)“.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Promosi Terhadap

Keputusan Menjadi Nasabah Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri yang

meliputi Periklanan, Promosi Penjualan, dan Penjualan Pribadi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah strategi promosi yang di lakukan Bank Syariah Mandiri

atas produk gadai emas?

2. Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah

menggunakan produk gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri KC.

Kendari?
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D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisa strategi apa yang di gunakan Bank Syariah Mandiri

kantor cabang Kendari dalam mempromosikan produk gadai emas yang di

milikinya.

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan promosi terhadap keputusan

nasabah menggunakan produk gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri

cabang Kendari.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perbankan syariah mengenai

pengaruh promosi terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai

emas dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian terutama

dibidang manejemen perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

sarana untuk melatih berfikir ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu

yang diperoleh pada bangku perkuliahan khususnya lingkup manajemen

perbankan syariah dan menerapkan pada data yag diperoleh dari objek

penelitian.
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b. Bagi kalangan akademik dan pembaca hasil penelitian ini kiranya dapat

menambah kahsanah perpustakaan dengan referensi bagi peneliti

selanjutnya.

c. Bagi objek penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam

memperbaiki diri dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam dari

kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka penulis mengemukakan

pengertian  beberapa variabel yang terdapat pada judul ini.

1. Promosi didefinisikan secara operasional sebagai kegiatan yang dilakukan

untuk menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan atas produk

gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kendari. Promosi dapat dilakukan

dengan berbagai kegiatan yaitu:

a. Periklanan (advertising) yaitu dengan iklan cetak, brosur, poster,

simbol dan logo.

b. Promosi Penjualan (sales Promotion) yaitu dengan pemberian

kupon/undian, hadiah, pendanaan dengan bunga rendah, jaminan

produk dan hiburan.

c. Penjualan Pribadi (personal selling), yaitu presentasi penjualan,

program insentif dan pertemuan penjualan.

2. Keputusan menurut Samarwan (2004) “suatu keputusan sebagai pemilihan

suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang nasabah yang

hendak melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif.
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Dengan demikian, ia harus mengambil keputusan produk apa yang akan

dipilihnya, atau ia harus memilih satu dari beberapa pilihan produk kredit

yang ada”. Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan

tentang pencarian, pembelian, penggunaan beragam produk dan merek

pada setiap periode tertentu. Berbagai macam keputusan mengenai

aktivitas kehidupan di lakukan setiap hari oleh konsumen tanpa menyadari

bahwa mereka telah mengambil keputusan.7

3. Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang

perbankan syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank

syariah atau unit usaha syariah.8

4. Produk Gadai Emas

Gadai emas IB merupakan layanan untuk mendapatkan dana dalam

mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan,

penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lain.

5. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank umum yang

7Vinna Sri Yuniarti,perilaku Konsumen (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.214.
8 http//Globallavebookx.blogspot.com/2015/04/Pengertian-Nasabah-Menurut-Ahli.

diakses 28 Januari 2018 pada pukul 19.35
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melakasanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.9

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha

Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS).

9 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 ayat (4).


