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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep

ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam

peristilahan internasional dikenal sebagai islamic banking. Bank syariah pada

awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi

perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak

yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan

sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah

yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan maisir (perjudian),

gharar (ketidakjelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta

keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal

secara syariah.

Kehadiran Bank Syariah di tengah-tengah bank konvensional untuk

menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam selama ini menikmati

pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam perkembangan bank syariah

yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang

besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi perekonomian.

Semakin banyaknya pertumbuhan bank konvensional dan bank syariah

menjadikan tingkat persaingan semakin ketat dalam pencarian nasabah. Dengan

persaingan yang terjadi tersebut, bank-bank harus menyusun strategi-strategi

yang efektif agar bank-bank tersebut dapat diminati oleh masyarakat dan



2

dipercayai untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang mereka miliki.

Strategi yang penting adalah strategi pemasarannya, karena pemasaran merupakan

salah satu cara untuk dapat mengenalkan produk-produk yang dimiliki Bank

Syariah agar produk tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Dalam memasarkan produknya, seorang pemasar harus pandai membaca

situasi pasar sekarang dan dimasa yang akan datang. Artinya pemasar harus cepat

tanggap apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen, kemudian kapan dan

dimana dibutuhkannya. Dalam hal ini produsen harus menciptakan produk yang

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen secara tepat waktu. Di samping

itu seorang pemasar harus mampu mengkomunikasikan keberadaan dan kelebihan

produk di bandingkan dengan produk lainnya dari pesaing. Produsen juga harus

pandai menarik minat dan merayu konsumen untuk terus membeli dan

mengkonsumsi produk yang ditawarkan melalui berbagai strategi.1

Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat

beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin

untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi

kepentingan sendiri. Dalam hal persaingan juga telah ditetapkan dan dibolehkan

adalam pandangan syariah Islam dengan kriteria bersaing secara baik.

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. an-Nisaa/4: 29 yang menyatakan:

                  
      

1 Kasmir, Pemasaran Bank (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005), h. 2
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Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” 2

Ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa Islam sangat mendorong

umatnya untuk menjadi seorang pedagang. Begitu pentingnya berdagang, hingga

Allah swt., menunjuk Muhammad sebagai seorang pedagang sangat sukses

sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ini menunjukkan Allah swt., mengajarkan

dengan kejujuran yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah saat beliau

menjadi pedagang.

Dalam melakukan pemasaran, bank memiliki beberapa sasaran yang

hendak dicapai. Artinya, nilai penting pemasaran bank terletak dari tujuan yang

ingin dicapai tersebut seperti dalam hal meningkatkan mutu pelayanan dan

menyediakan ragam produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan

nasabah. Untuk mencapai sasaran tersebut maka bank perlu:3

1. Menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan

nasabahnya.

2. Memberikan nilai lebih terhadap produk yang  ditawarkan dibandingkan

dengan produk pesaing.

3. Menciptakan produk yang memberikan keuntungan dan keamanan terhadap

produknya.

2Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h.
107-108

3 Kasmir, Pemasaran Bank, h. 3
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4. Memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan nasabah dalam hal

keuangannya pada saat dibutuhkan.

5. Memberikan pelayanan yang maksimal mulai dari calon nasabah menjadi

nasabah bank yang bersangkutan.

6. Berusaha menarik minat konsumen untuk menjadi nasabah bank.

7. Berusaha untuk mempertahankan nasabah yang lama dan berusaha mencari

nasabah baru baik dari segi jumlah maupun kualitas nasabah.

8. Berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas produk dan kepuasan

pelanggan/nasabah.

Promosi merupakan bagian penting dari pemasaran, karena pihak

perbankan syariah berharap dengan promosi yang dilaksanakan secara efektif

dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa perbankan sesuai dengan target

penjualan yang telah ditetapkan dan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang

menghasilkan produk atau jasa yang sejenis. Dengan demikian strategi pemasaran

harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dilakukan dalam

menggunakan setiap kesempatan atau peluang pada beberapa sasaran pasar.

Strategi merupakan serangkaian rancangan besar yang menggambarkan

bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya.4

Peluang dan potensi yang sangat besar dalam perbankan syariah,

memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan dual banking

system yaitu dengan system konvensional dan syariah. Bank-bank konvensional

4William J, Prinsip Pemasaran, (Jakarta:Erangga, 2006), h. 7.



5

yang menerapkan dual banking system antara lain BNI Syariah, BRI Syariah dan

termaksud juga Bank Syariah Mandiri (BSM).5

PT. Bank Syariah Kendari merupakan salah satu lembaga keuangan yang

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Bank Syariah Mandiri sudah

memiliki banyak kantor cabang yang tersebar  di seluruh Indonesia. Salah satu

Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri yaitu di daerah Mandonga. Bank Syariah

Mandiri menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana,

produk pembiayaan dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk tabungan yang

ditawarkan pada Bank Syariah Mandiri adalah penghimpunan dana produk

Tabungan BSM.

Bank Syariah Mandiri ingin agar bisnis yang dijalaninya berkembang,

Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri memasarkan produk Tabungan

Mudharabah yang terdiri dari 5 jenis tabungan yaitu Tabungan BSM, Tabungan

Berencana, Tabungan Investa Cendikia, Tabungan Mabrur dan Tabungan Pensiun.

Bank Syariah Mandiri membuka tabungan yang memiliki bagi hasil karena

masyarakat kota Kendari sudah tertarik dengan tabungan yang memiliki

keuntungan bagi hasil didalamnya. Melihat kondisi dan situasi pasaran saat ini,

maka Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari mengambil peluang untuk

memasarkan Tabungan BSM sebagai produk Bank Syariah Mandiri agar target

yang ditetapkan dapat tercapai.6

5M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: dari teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001),
h. 189

6Wd. Dian Fadilla, Costumer Service, Hasil Wawancara 26 Maret 2018 di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Kendari.
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Akibat semakin ketatnya persaingan didunia perbankan syariah, maka

akan berdampak pada pendapatan atau omset bank syariah itu sendiri. Untuk itu

suatu bank syariah dituntut memperluas market shared-nya agar tidakkalah

dengan bank lain. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu usaha

dibutuhkan strategi pemasaran yang efisien dan sesuai, untuk itu pemasaran

menjadi suatu hal yang terpenting dalam menjalankan suatu usaha, sehingga

tujuan-tujuan dari usaha tersebut dapat tercapai. Pemasaran juga harus didukung

oleh kerjasama yang baik dari setiap komponen perusahaan tersebut, begitu juga

yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Kendari.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang “Strategi Promosi Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah Pada Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari”.

B. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah strategi

promosi pemasaran produk Tabungan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Kendari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi promosi pemasaran yang digunakan Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Kendari dalam memasarkan produk Tabungan

Mudharabah?
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi promosi pemasaran yang digunakan Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari dalam memasarkan produk

Tabungan Mudharabah.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi Teoritis

a. Diharapkan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam ilmu

pengetahuan.

b. Menjadi masukan bagi pengembangan pemikiran dan pemahaman

tentang perbankan syariah.

2. Bagi praktisi

Sebagai sumber informasi bagi peneliti-peneliti yang akan datang,

serta dapat memberikan kontribusi keilmuan kepada semua aktivitas

akademik dalam bidang perbankan.

F. Definisi Operasional

1. Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu

perusahaan untuk mencapai tujuan. 7 Strategi yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Kendari agar produk yang dipromosikan atau yang

ditawarkan dapat diminati oleh nasabah dan dapat menarik calon nasabah

baru sebagai tujuan perusahaan.

7Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007), h. 171.
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2. Promosi adalah suatu sarana untuk memberikan informasi dan meyakinkan

konsumen akan manfaat suatu produk, sehingga konsumen bisa mengenal

dan tetap mengingat produk tersebut. 8 Promosi yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah aktifitas yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Kendari dalam memperkenalkan dan mempopulerkan

produk Tabungan pada Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat.

3. Pemasaran adalah usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan

konsumen melalui penciptaan suatu produk, baik barang maupun jasa yang

kemudian dibeli oleh mereka yang memiliki kebutuhan melalui suatu

pertukaran. 9 Pemasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk memenuhi

kebutuhan nasabah untuk memasarkan produk Tabungan BSM yang ada

pada Bank Syariah Mandiri tersebut.

4. Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad

mudharabah. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib

(pengelolah dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal

(pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib,

mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk

melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.10 Tabungan Mudharabah

8 Buchari Alma dan Ratih Hurriyati, Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran Jasa
Pendidikan: Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 311.

9 Kasmir, op. cit, h. 158.
10 Lihat Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Ed. II; Jakarta: PT

Raja Grfindo Persada, 2004), h. 273
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di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari terdiri dari 5 jenis

tabungan yaitu Tabungan BSM, Tabungan Berencana, Tabungan Investa

Cendikia, Tabungan Mabrur dan Tabungan Pensiun.

5. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga perbankan besar di

Indonesia yang menggunakan prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri

kantor cabang Kendari beralamatkan di Jl. Abdullah Silondae No. 137,

Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi

Tenggara.


