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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian mengenai strategi telah banyak dilakukan oleh penelitian-

penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis akan mencantumkan beberapa

hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Eko Arianto Wibowo

(Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah

Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta) yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Berjangka

Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Ciputat”. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan Bank Syariah

Mandiri pada produk tabungan berjangka adalah terdapat empat strategi

bauran pemasaran produk tabungan berjangka terhadap nasabah yaitu

diantaranya strategi produk, strategi harga, strategi tempat dan strategi

promosi. Evaluasi strategi bauran ini bertumpu pada pengorganisasian

sumber daya manusia yang ditampakan melalui struktur perusahaan dan

kepimpinan. Dengan melalui strategi bauran pemasaran tersebut,

diharapkan masyarakat lebih mengenal produk dari Bank Syariah

Mandiri.1

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Hamdan Supriono

(Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan

1Eko Arianto Wibowo, Strategi Pemasaran Produk Tabungan Berjangka Pada Bank
Syariah Mandiri (BSM) Cabang Ciputat, Skripsi S1 Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas
Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
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Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) yang

berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT.

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung)”.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pemasaran produk

tabungan emas dari diferensiasi dalam memberi pelayanan dan informasi

cukup memuaskan untuk sasaran dan nasabah produk tabungan emas. Dari

aspek marketing mix, produk yang ditawarkan sangat variatif sesuai

dengan kebutuhan masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan

datang, sedangkan dari harga sangat murah dan fleksibel untuk melakukan

transaksi.2

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Nova

Prasetyawati(Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas

Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga)

yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah

Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Cabang

Pembantu Ungaran”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi

pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah nasabah

pembiayaan murabahah tidak jauh dari unsur marketing mix yaitu Place,

Product, Price dan Promotion. Strategi yang paling tepat adalah strategi

promosi yaitu di metode periklanan serta personal selling. Metode tersebut

digunakan karena sangat efektif bagi pihak pemasar maupun pihak

2 Hamdan Supriono, Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung). Skripsi S1 Program Studi Perbankan
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2017.
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nasabah untuk berkomunikasi. Dan faktor yang mempengaruhi

peningkatan jumlah nasabah pembiayaan murabahah terdiri dari

pemasaran dan promosi, pelayanan terhadap nasabah, loyalitas nasabah

dan persaingan antar bank.3

4. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Chintiya Betari

Avinda (Mahasiswa Jurusan Industri Perjalanan Wisata Fakultas

Pariwisata UNUD) yang berjudul “Strategi Promosi Banyumangi sebagai

Destinasi Wisata (Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)”.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi promosi yang

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

melalui bauran promosi sudah memberikan dampak positif terhadap

kunjungan wisatawa namun efektif cukup untuk memeratakan kunjungan

wisatawan dan meningkatkan lama tinggal wisatawan. Program-program

advertising direct dan marketing yang dilakukan sudah efektif sedangkan

sales promotion dan public relation belum cukup efektif.4

Keempat penelitian yang telah dipaparkan di atas merupakan

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dan persamaan

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

3Nova Prasetyawati, Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah
Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Ungaran).Skripsi D III
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Salatiga, 2015.

4 Chintiya Betari Avinda, “Strategi Promosi Banyumangi sebagai Destinasi Wisata (Studi
Kasus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,” PS. S1 Industri Perjalanan Wisata Fakultas
Pariwisata UNUD, Jurnal IPTA, vol. 4, no. 1 (2016): h. 55
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1. Perbedaan pada penelitian pertama yaitu penelitiannya dilakukan di Bank

Syariah Mandiri Cabang Ciputat yang mempromosikan produk Tabungan

Berjangka, penelitian kedua pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah

Raden Intan Bandar Lampung yang mempromosikan produk Tabungan

Emas, penelitian ketiga pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu

Ungaran yang mempromosikan Pembiayaan Murabahah, dan penelitian

keempat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempromosikan

Destinasi Wisata. Dari jenis produk yang ditawarkan terdapat perbedaan

strategi yang dilakukan yang disebabkan oleh kesesuaian kebutuhan

nasabah dan pengunjung pada saat itu. Sedangkan penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti adalah strategi pemasaran Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Kendari yang mempromosikan produk Tabungan BSM.

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan di atas adalah sama-

sama membahas tentang strategi agar produk yang ditawarkan dapat

dinikmati nasabah.

B. Kajian Teori

1. Teori Strategi Pemasaran

a. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah upaya atau cara yang dilakukan oleh suatu

perusahaan dalam memperkenalkan atau mengkomunikasikan produk dan

jasanya kepada konsumen guna mencapai suatu tujuan. Pemasaran juga

dapat diartikan keseluruhan kegiatan manusia yang diarahkan untuk



14

memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.5 Bagi

dunia perbankan yang merupakan badan usaha yang berorientas profit,

kegiatan pemasaran sudah merupakan suatu kebutuhan utama dan sudah

merupakan suatu keharusan. Tanpa kegiatan pemasaran jangan diharapkan

kebutuhan dan keinginan pelanggannya akan terpenuhi.6

Menurut Philip Kotler dan AB Susanto (2000) sebagaimana dikutip

oleh M. Nur Rianto Al Arif bahwa pemasaran adalah

“suatu proses sosial dana manajerial dimana individu dan
kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan
menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu
sama lain.”7

Dari pengertian diatas dapat diuraikan bahwa pemasaran adalah

suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang

menjadi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dalam rangka

memberikan kepuasan yang optimal kepada pelanggan terhadap produk

dan jasa.

Tujuan dari pemasaran bank adalah memaksimumkan konsumsi

atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi, sehingga

dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank

secara berulang-ulang; memaksimalkan kepuasan konsumen melalui

berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah; memaksimumkan pilihan

(ragam produk) dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank

5 Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 158
6 Kasmir, Manajemen Perbankan Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),

h. 194
7 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabet,

2012), h. 6. Baca juga Philip Kotler dan AB Susanto, Manajemen Pemasaran di Indonesia.
(Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 7
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sehingga nasabah memiliki berbagai pilihan; serta memaksimumkan mutu

hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan

menciptakan iklim yang efisien.8

b. Lingkungan Pemasaran

Lingkungan pemasaran diartikan sebagai kekuatan yang ada di

dalam dan di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan

manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan

produk-produk bank yang ada. Lingkungan pemasaran juga diartikan

sebagai kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan

mempertahankan transaksi-transaksi yang berhasil dengan pelanggan

sasarannya.9

Lingkungan pemasaran bank terbagi menjadi dua yaitu sebagai

berikut:10

1) Lingkungan Mikro

Lingkungan mikro adalah kekuatan yang dekat dengan bank

yang mempengaruhi kemampuan bank yang bersangkutan dalam

melayani para pelanggannya. Komponen-komponen lingkungan mikro

adalah sebagai berikut:

a) Manajemen Bank itu Sendiri

Maksudnya adalah kemampuan dari masing-masing fungsi

manajemen yang ada di dalam bank untuk bekerja sama. Misalnya

8 Kasmir, Kewirausahaan, h. 197
9 Kasmir, Manajemen Perbankan Edisi Revisi, h. 200
10Ibid
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divisi atau bagian atau departemen keuangan, pemasaran, operasi,

dan sumber daya manusia yang ada di bank tersebut. Kerja sama

yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan

perusahaan, demikian pula sebaliknya. Artinya, masing-masing

fungsi saling mendukung kegiatan pemasaran yang dijalankan.

b) Pemasok

Merupakan perusahaan yang menyediakan sumber daya

yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun pesaing untuk

menghasilkan barang dan jasa, seperti peralatan, tenaga kerja,

bahan baku, bahan bakar atau listrik.

c) Perantara Pemasaran

Merupakan perusahaan yang membantu perusahaan lain

untuk  mempromosikan, menjual dan mendistribusikan barang-

barang ke pembeli akhir, seprti perusahaan distribusi, biro jasa

pemasaran dan perantara keuangan (pedagang grosiran atau

pedagang eceran.

d) Nasabah (Pelanggan)

Merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan

produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Jenis-jenis nasabah

(pelanggan) terdiri dari:

(1) Pasar konsumen yaitu konsumen rumah tangga dan

perorangan yang membeli produk bank untuk konsumen

pribadi, misalkan tabungan perorangan.
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(2) Pasar industri merupakan organisasi yang membeli peroduk

digunakan dalam proses produksi industri.

(3) Pasar pemerintah merupakan badan pemerintah seperti

departemen atau BUMN yang membeli produk yang

ditawarkan bank.

(4) Pasara reseller yaitu organisasi yang membeli barang dan

jasa untuk dijualkan kembali dengan mendapatkan laba.

(5) Pasar internasional merupakan pembeli yang berasal dari

luar negeri seperti konsumen, produsen, reseller dan

pemerintah asing.11

e) Pesaing

Pesaing bank merupakan lawan bank kita yang

memproduksi atau menjual barang yang sejenis di wilayah tertentu.

Pesaing terdiri dari pesaing yang sama atau sejenis, yaitu bank-

bank dan pesaing yang jauh atau pesaing yang menjual produk

yang mirip dijual oleh prosuk bank seperti lembaga keuangan

lainnya.

f) Publik

Merupakan kelompok maupun yang mempunyai minat

nyata atau minat potensial atau dampak terhadap kemampuan

sebuah organisasi mencapai sasarannya. Publik terdiri dari:

11Ibid, h. 202
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(1) Publik keuangan merupakan publik yang mempengaruhi

perusahaan untuk memperoleh dana seperti bank atau

lembaga keuangan lainnya.

(2) Publik media merupakan organisasi yang memberikan

layanan berupa liputan berita seperti surat kabar, majalah,

televisi , radio atau media lainnya.

(3) Publik pemerintah

(4) Publik umum

(5) Publik lokal merupakan masyarakat yang ada di sekitar

lokasi.

(6) Publik interen merupakan karyawan perusahaan

bersangkutan yang terlibat.

2) Lingkungan Makro

Lingkungan makro merupakan kekuatan yang lebih luas dari

lingkungan mikro yang mempengaruhi bank secara keseluruhan.

Komponen-komponen lingkungan makro adalah sebagai

berikut:

a) Lingkungan demografis

Merupakan lingkungan yang menyangkut kependudukan

seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk di suatu wilayah,

lokasi penduduk, usia penduduk, jenis kelamin, pendidikan, dan

pergeseran penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain seperti

urbanisasi.
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b) Lingkungan ekonomis

Merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan

pola pembelanjaan konsumen. Daya beli ini diukur dari tingkat

pendapatan masyarakat dan perkembangan tingkat harga-harga

umum. Yang menyebabkan perubahan daya beli adalah perubahan

pendapatan dan perubahan harga-harga di pasar.

c) Lingkungan alam

Merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan seperti

kebutuhan bahan baku, biaya energi, tingkat polusi. Pengaruhnya

adalah kekurangan bahan baku, meningkatnya biaya energi,

meningkatkan tingkat polusi, campur tangan pemerintah dalam

lingkungan sumber daya alam.

d) Lingkungan teknologi

Merupakan kekuatan-kekuatan yang menciptakan teknologi

baru, menciptakan inovasi baru melalui pengembangan produk

baru serta mampu menangkap peluang-peluang yang ada.

Lingkungan teknologi juga diukur melalui laju pertumbuhan

penelitian dan pengembangan (litbang) dan tingginya anggaran

litbang.

e) Lingkungan politik dan undang-undang

Merupakan lingkungan yang mengawasi perusahaan seperti

badan pemerintah, kelompok penekan yang mempengaruhi dan

membatasi ruang gerak organisasi dan individu dalam suatu
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masyarakat seperti tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat

(LSM).

f) Lingkungan kultural

Merupakan lembaga-lembaga atau kekuatan lain yang

mempengaruhi nilai di masyarakat seperti presepsi, preferensi, dan

perilaku masyarakat.12

c. Strategi Pemasaran

Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu

perusahaan untuk mencapai tujuan.13 Strategi pemasaran adalah strategi

yang akan diterapkan dalam memasarkan produk agar dapat diterima oleh

pasar.14 Dengan adanya strategi pemasaran tersebut maka usaha yang

dijalankan oleh perusahaan akan lebih terarah dan strategi pemasaran yang

akan dijalankan harus direncanakan dan dipersiapkan secara matang agar

target yang ingin dituju bisa tercapai dan dengan adanya strategi

pemasaran tersebut dapat membantu mengantisipasi segala perubahan

lingkungan dan perkembangan yang berlaku di pasar sasaran.

Strategi pemasaran juga merupakan ujung tombak untuk meraih

konsumen sebanyak-banyaknya. Ukuran keberhasilan perusahaan dalam

menerapkan strategi pemasarannya yaitu mmpu memberikan kepuasan

kepada pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang menerima produk

12Ibid, h. 204
13Ibid, h. 171
14 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 194
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yang ditawarkan, maka berarti mereka puas dengan produk tersebut, dan

ini berarti strategi yang dijalankan sudah cukup berhasil.15

Strategi pemasaran dapat dipahami sebagai rencana yang

menyeluruh, terpadu, dan menyatu dibidang pemasaran, yang memberikan

panduan tentang kegiatan yang akan dijalakan untuk dapat tercapainya

tujuan pemasaran suatu perusahaan. Strategi pemasaran juga merupakan

proses perencanaan perusahaan dalam memasarkan dan memperkenalkan

produk barang ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk

mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Strategi yang akan dilakukan untuk memasuki pasar dilakukan

dengan beberapa cara diantaranya membeli bank lain, mengembangkan

produk sendiri atau melakukan kerjasama dengan bank lain. Setelah

memasuki pasar sasaran, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan

berbagai variabel untuk mempengaruhi respon nasabah atau calon nasabah

dengan cara penggunaan bauran pemasaran (marketing mix).16

Penggunaan bauran pemasaran (marketing mix) dalam dunia

perbankan dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai

dengan kebutuhan bank. Dalam praktiknya, konsep bauran pemasaran

terdiri dari bauran pemasaran untuk produk yang berupa barang maupun

jasa. Kotler menyebutkan konsep bauran pemasaran (marketing mix)

terdiri dari 4 P, yaitu:17

15 Kasmir, Manajemen Perbankan Edisi Revisi, h. 172
16 Lihat Mudrajad Kuncoro Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi (Ed.

II; Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 298-299
17 Kasmir, Manajemen Perbankan Edisi Revisi, h. 213
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1) Produk (Product)

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan

keinginan pelanggan. Artinya apapun wujudnya selama itu dapat

memenuhi keinginan pelanggan dan kebutuhan kita katakan sebagai

produk. Philip Kotler mendefinisikan produk sebagai sesuatu yang

dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli,

untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan

kebutuhan.18

Strategi produk yang dilakukan oleh perbankan dalam

mengembangkan suau produk adalah sebagai berikut:

a) Penentuan Logo dan Moto

Logo merupakan ciri khas suatu bank sedangkan moto

merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi bank

dalam melayani masyarakat. Baik logo maupun moto harus

dirancang dengan benar. Pertimbangan pembuatan logo dan moto

adalah sebagai berikut:

(1) Memiliki arti (dalam arti positif)

(2) Menarik perhatian

(3) Mudah diingat19

b) Menciptakan Merek

Untuk berbagai jenis jasa bank yang ada perlu diberikan

merek tertentu. Merek merupakan sesuatu untuk mengenal barang

18Ibid, h. 216
19 Kasmir, Pemasaran Bank (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005), h. 141-142
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dan jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan

sebagai nama, istilah, simbol, desain atau kombinasi dari

semuanya. Penciptaan merek harus mempertimbangkan faktor-

faktor antara lain mudah diingat, terkesan hebat dan modern,

memiliki arti dan menarik perhatian.

c) Menciptakan Kemasan

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk.Dalam

dunia perbankan kemasan lebih diartikan kepada pemberian

pelayanan dan jasa kepada para nasabah di samping juga sebagai

pembungkus untuk beberapa jenis jasanya seperti buku tabungan,

cek, bilyet, giro, atau kartu kredit.

d) Keputusan Label

Label merupakan sesuatu yang dilengketkan pada produk

yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam

label menjelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan

dibuat, cara menggunakannya, dan informasi lainnya.20

Langkah-langkah atau proses pengembangan produk baru

adalah:

(1) Pembangkit gagasan yaitu pencarian gagasan produk baru

secara sistematis melalui berbagai sumber. Dapat dari

pengembangan produk lama maupun ide yang

20Ibid, h. 221-223
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dikembangkan oleh pesang atau dari kebiasaan yang

dilakukan oleh konsumen.

(2) Penyaringan gagasan bertujuan untuk memilih yang terbaik

dari sejumlah gagasan yang ada. Pada langkah ini setiap

gagasan disaring kelebihan serta kekurangannya apabila

diaplikasikan sampai akhirnya ditemukan beberapa gagasan

yang dapat dikembangkan oleh perusahaan.

(3) Pengembangan dan penguji konsep, yaitu perusahaan

melakukan pengembangan konsep dari gagasan dasar yang

telah dipilih, untuk kemudian dilakukan uji coba atas

gagasan tersebut.

(4) Strategi pemasaran, perusahaan menentukan strategi

pemasaran yang tepat bagi produk baru tersebut.

(5) Analisis bisnis, perlu dilakukan analisis bisnis yang

mendalam baik dari aspek keuntungan maupun besaran

biaya yang akan dikeluarkan.

(6) Pengembangan produk, yaitu produk tersebut ditambahkan

fitur-fitur tambahan yang dapat menarik lebih banyak

konsumen.

(7) Pengujian pasar, setelah siap dilakukan pengujian pasar

terhadap produk tersebut.
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(8) Komersialisasi, apabila uji pasar berhasil maka dilakukan

langkah penjualan produk secara massal.21

2) Harga (Price)

Harga salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix.

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat

harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan.

Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk

yang ditawarkan.

Penentuan harga oleh suatu bank dimaksudkan untuk berbagai

tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penentuan harga

adalah sebagai berikut:

a) Untuk bertahan hidup

Dalam hal ini bank menentukan harga semurah mungkin

dengan maksud produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran,

misalkan untuk bunga simpanan tinggi dan bunga pinjam rendah,

tetapi dalam kondisi masih menguntungkan.

b) Untuk memaksimalkan laba

Tujuan harga dengan mengharapkan penjualan yang

meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga

biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi.

21 M. Nur Rianto Al Arif, op.cit, h. 147
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c) Untuk memperbesar market share

Penentuan harga ini dengan harga yang murah, sehingga

diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula

pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan seperti

penentuan suku bunga simpanan yang lebih tinggi dari pesaing.

d) Mutu produk

Tujuannya adalah memberikan kesan bahwa produk atau

jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi biasanya harga

jual ditentukan setinggi mungkin.

e) Karena pesaing

Dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga

pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan

melebihi harga pesaing artinya bunga simpanan di atas pesaing dan

bunga pinjaman di bawah pesaing.22

3) Lokasi

Penentuan lokasi suatu bank merupakan salah satu kebijakan

yang sangat penting. Bank yang terletak pada lokasi yang strategis

sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank. Di

samping lokasi yang strategis, hal lain yang juga mendukung lokasi

tersebut adalah layout gedung dan layout ruangan bank itu sendiri.

22Ibid, h. 229-230
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Penetapan layout yang baik dan benar akan menambah kenyamanan

nasabah dalam berhubungan dengan bank.23

Penentuan lokasi bank tidak dapat dilakukan secara

sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan berbagai faktor yang

ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan

lokasi suatu bank adalah pertimbangan sebagai beriku:

a) Dekat dengan kawasan industri atau pabrik.

b) Dekat dengan perkantoran.

c) Dekat dengan pasar.

d) Dekat dengan perumahan atau masyarakat.

e) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi.24

Oleh karena bank harus menjual produknya secara langsung,

maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memperbanyak

pembukaan unit pelayanan atau cabang-cabang bank baru. Pembukaan

unit pelayanan baru dapat dilakukan misalnya dengan memperbanyak

mesin ATM di pasar swalayan, pusat perbelanjaan, dan tempat strategi

lainnya. 25

4) Promosi

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan

suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila

konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk

tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah

23 Kasmir, Pemasaran Bank, h. 163
24 Ibid, h. 166
25Mudrajad Kuncoro Suhardjono, op.cit, h. 303
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membelinya. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran.

Yang merupakan aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan

informasi, mempengaruhi/membujuk, mengingatkan pasar sasaran, dan

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.26

Promosi merupakan alat komunikasi dan penyampaian pesan

yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun perantara dengan tujuan

memberikan informasi mengenai produk, harga dan tempat. Informasi

itu bersifat memberitahukan, membujuk, mengingatkan kembali

kepada konsumen, para perantara atau kombinasi keduanya. Dalam

promosi juga, terdapat beberapa unsur yang mendukung jalannya

sebuah promosi tersebut yang biasa disebut bauran promosi.27

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan,

mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran

tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Secara rinci ketiga

tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Informasikan (informasing), dapat berupa: menginformasikan

pasar mengenai keberadaan suatu produk baru,

memperkenalkan suatu cara pemakaian yang baru dari suatu

produk, menyampaikan perubahan harga kepada pasar,

menjelaskan cara kerja suatu produk, menginformasikan jasa-

jasa yang disediakan oleh perusahaan, meluruskan kesan yang

26 Buchari Alma dan Ratih Hurriyati, Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran Jasa
Pendidikan: Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 162-163

27Lihat http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/448/jbptunikompp-gdl-didinbasir-22387-3-
babii.pdf diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 20:52
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keliru, mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli, dan

membangun citra perusahaan.

b) Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk: membentuk

pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu,

mengubah presepsi pelanggan terhadap atribut produk,

mendorong pembeli untuk belanja pada saat itu juga, dan

mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga

(salesmen).

c) Mengingakan (reminding), dapat terdiri atas: mengingatkan

pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam

waktu dekat, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang

menjual produk perusahaan, membuat pembeli tetap ingat

walupun tidak ada kampanye iklan, dan menjaga agar ingatan

pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan.28

2. Strategi Promosi Pemasaran

Promosi adalah sarana yang paling ampuh untuk menarik dan

mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah

menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik

calon nasabah yang baru. Ada empat macam sarana promosi yang dapat

digunakan oleh setiap bank dalam mempromosikan baik produk maupun

jasanya. Keempat macam sarana promosi yang dapat digunakan adalah

28 Buchari Alma, Ratih Hurriyati. op.cit, h. 162-163
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periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), publisitas

(publicity), dan penjualan pribadi (personal selling).29

Masing-masing sarana promosi ini memiliki tujuan sendiri-sendiri.

Untuk menginformasikan tentang keberadaan produk dapat dilakukan melalui

iklan. Untuk mempengaruhi masyarakat dilakukan melalui sales promotion

serta untuk memberikan citra perbankan dapat dilakukan melalui publisitas.30

Secara garis besar keempat macam sarana promosi yang dapat

digunakan oleh perbankan adalah sebagai berikut:

a. Periklanan (advertising)

Iklan adalah sarana promosi yang digunakan suatu bank guna

menginformasikan, segala sesuatu produk yang dihasilkan oleh bank.

Informasi yang diberikan adalah manfaat produk, harga produk serta

keuntungan-keuntungan produk yang dibandingkan pesaing. Tujuan

promosi lewat iklan adalah berusaha untuk menarik, dan memengaruhi

masyarakat atau calon nasabahnya.31

Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan

berbagai media, seperti pemasangan billboard (papan nama) di jalan-jalan,

percetakan brosur baik disebarkan di setiap cabang atau pusat-pusat

perbelanjaan, pemasangan spanduk di lokasi tertentu yang strategis,

melalui koran, melalui majalah, melalui televisi, melalui radio, dan lain-

lain.

29 Kasmir, Manajemen Perbankan Edisi Revisi, h. 246
30 Kasmir, Pemasaran Bank 2005, h. 176.
31Ibid, h. 177.
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Agar iklan yang dijalankan efektif dan efisien maka perlu

dilakukan program pemasaran  yang tepat. Dalam praktiknya program

periklanan harus melalui identifikasi pasar sasaran dan motif pembeli,

menentukan misi yang menyangkut sasaran penjualan dan tujuan

periklanan, merancang pesan yang akan disampaikan, memilih media yang

akan digunakan, dan mengukur dampak dari iklan.32

Tujuan penggunaan dan pemilihan media iklan tergantung dari

tujuan bank. Masing-masing media memiliki tujuan yang berbeda.

Terdapat empat macam tujuan penggunaan iklan sebagai media promosi

yaitu:

1) Untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan

dengan produk dan jasa yang dimiliki oleh suatu bank. Seperti

peluncuran produk baru, manfaat produk, keuntungan dan

kelebihan suatu produk atau informasi lainnya.

2) Untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan

atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan.

3) Untuk menarik perhatian dan minat para nasabah dengan harapan

akan memperoleh daya tarik dari para calon nasabah.

4) Memengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank kita.33

Pertimbangan penggunaan media yang akan dipakai untuk

pemasangan iklan di suatu media antara lain yaitu jangkauan media yang

32Ibid, h. 177-178
33 Kasmir, Manajemen Perbankan Edisi Revisi, h. 247
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akan digunakan, sasaran atau konsumen yang akan dituju, tujuan iklan

tersebut dan biaya yang akan dikeluarkan.34

Terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari penggunaan

media iklan sebagai sarana promosi yang dilakukan oleh bank. Kelebihan

menggunakan media iklan yaitu audience yang dicakup berjumlah besar,

biaya per pembaca/pendengar relative rendah,  pilihan media yang banyak

sehingga dapat disesuaikan dengan target audience-nya, bank menguasai

penuh bentuk dan isi iklan sesuai dengan target pasar, pesan dapat selalu

ditinjau dan iklan dikelilingi dengan berbagai berita sehingga memperkuat

kredibilitas iklan. Sedangkan kelemahan menggunakan iklan yaitu

pesannya bersifat standar sehingga terkesan kaku, iklan melalui televisi

membutuhkan biaya besar, iklan seringkali ditinggalkan oleh pembaca

atau pendengar serta iklannya harus ringkas sehingga tidak dapat memuat

banyak informasi.35

b. Promosi Penjualan (sales promotion)

Promosi penjualan (sales promotion) adalah bentuk persuasi

langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk

merangsang pembelian produk dengan segera dan meningkatkan jumlah

barang yang dibeli pelangan.36

Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran produk bank

kepada kelompok masyarakat dengan menggunakan peragaan, demonstrasi

serta metode yang diawasi oleh bank. Promosi penjualan dapat dibagi ke

34Ibid, h. 247-248
35 Mudrajad Kuncoro Suhardjono, op.cit, h. 304
36 Buchari Alma, Ratih Hurriyati. op.cit, h. 164
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dalam dua kelompok, pertama kegiatan dengan tujuan untuk mendidik atau

memberitahukan kepada nasabah yang dilakukan dengan brosur,

demonstrasi serta jasa konsultasi, kedua kegiatan yang ditujukan untuk

mendorong masyarakat yang dilakukan dengan memberikan contoh produk

atau memberi hadiah.37

Tujuan promosi penjualan adalah untuk meningkatkan penjualan

atau untuk meningkatkan jumlah nasabah. Promosi penjualan dilakukan

untuk menarik nasabah untuk segera membeli setiap produk atau jasa yang

ditawarkan. Agar nasabah tertarik untuk membeli maka perlu dibuatkan

promosi penjualan yang semenarik mungkin.38

Bagi bank program promosi penjualan dapat dilakukan diantaranya

melalui pemberian tingkat bagi hasil (special rate) untuk nasabah yang

menaruh sejumlah dana yang relatif besar, pemberian insentif kepada

setiap nasabah yang memiliki simpanan dengan saldo tertentu, pemberian

cendera mata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya kepada nasabah yang

setia.39

Dalam praktiknya, program promosi penjualan memiliki tiga

macam cara, yaitu

1) Promosi konsumen, seperti penggunaan kupon, sampel produk,

hadiah, atau bentuk undian.

2) Promosi dagang yaitu berupa bantuan peralatan atau insentif.

37 Mudrajad Kuncoro Suhardjono, op.cit, h. 307
38 Kasmir, Manajemen Perbankan Edisi Revisi, h. 248
39 M. Nur Rianto Al Arif, op.cit, h. 179
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3) Promosi wiraniaga melalui kontes penjualan.40

Ada beberapa kelebihan menggunakan promosi penjualan antara

lain yaitu: langsung menarik; nasabah langsung memperoleh hadiah yang

konkret seperti kalender, gantungan kunci, dan lain-lain; membantu

menarik calon nasabah untuk datang ke kantor; dan supplementary untuk

alat komunikasi. Sedangkan kelemahan promosi menggunakan promosi

penjualan antara lain: lebih sukar mengakhiri periode promosi tanpa akibat

apa-apa; berakhir buruk jika menggunakan cara dan barang yang terkesan

murahan; dan hanya berguna utuk menunjang alat promosi lainnya.41

c. Publisitas (publicity)

Publisitas merupakan kegiatan promosi yang memancing nasabah

melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, perlombaan cerdas cermat,

kuis serta kegiatan lainnya melalui berbagai media. Kegiatan publisitas

dapat meningkatkan pamor bank dimata para nasabahnya.42

Publisitas merupakan kegiatan penawaran produk bank kepada

kelompok masyarakat dengan memasukkannya dalam berita-berita di

media cetak/televisi. Hal demikian dapat dilakukan dengan mengundang

wartawan media cetak/televisi untuk meliput suatu kegiatan atau

pengenalan produk baru kepada masyarakat, wawancara dengan pejabat

bank dan sebagainya. Publisitas yang termuat dalam tajuk karangan atau

berita lebih dipercaya dibanding iklan serta dapat menjangkau calon

40 Kasmir, Pemasaran Bank, h. 180
41 Mudrajad Kuncoro Suhardjono, op.cit, h. 307
42 Kasmir, Manajemen Perbankan Edisi Revisi, h. 248
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nasabah yang menghindar dari iklan dan mempunyai potensi untuk

mendramatisir suatu produk.43

Tujuan publisitas adalah agar nasabah dapat mengenal bank lebih

dekat. Dengan mengikuti kegiatan publisitas tersebut maka nasabah akan

selalu mengingat bank tersebut dan diharapkan akan menarik nasabah.

Alat publisitas yang digunakan yaitu:

1) Hubungan pers yaitu untuk memberikan informasi yang pantas

untuk dimuat dalam surat kabar agar menarik perhatian publik

terhadap seseorang, produk atau jasa.

2) Publisitas produk yaitu usaha untuk mempublikasikan produk

tersebut secara khusus, misalkan menggelar acara launching

produk baru perbankan.

3) Komunikasi perusahaan yaitu mencakup komunikasi intern atau

ekstern dalam menciptakan saling pengertian perusahaan.

4) Lobbying yaitu kerjasama dengan ahli hukum dan pejabat

pemerintah untuk mendukung atau menghapuskan undang-undang

yang dapat mengganggu stabilitas usaha

5) Bimbingan yaitu pemberian nasihat kepada manajemen tentang

persoalan-persoalan kemasyarakatan mengenai posisi perusahaan

maupun citra perusahaan.44

Keunggulan menggunakan publisitas antara lain yaitu lebih

membangun citra, kredibilitas yang tinggi, tidak ada biaya, jangkauan luas

43 Mudrajad Kuncoro Suhardjono, op.cit, h. 308
44 M. Nur Rianto Al Arif, op.cit, h. 186
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dan orang-orang lebih memperhatikan publisitas daripada iklan.

Sedangkan kelemahan promosi menggunakan publisitas ini yaitu bank

tidak mampu mengontrol penempatan berita menurut keinginan bank, sulit

menyusun perencanaan publisitas untuk jangka panjang serta terdapat

biaya langsung berupa tenaga dan waktu untuk persiapan publisitas.45

d. Penjualan Pribadi (Personal Selling)

Dalam dunia perbankan penjualan pribadi secara umum dilakukan

oleh seluruh pegawai bank, mulai dari cleaning service, satpam, sampai

pejabat bank. Secara khusus personal selling dilakukan oleh petugas

Customer Service atau Service Assistensi.46

Menurut Kotler, “penjualan perorangan (personal selling) yaitu

penyajian atau presentasi pribadi oleh tenaga penjual perusahaan dengan

tujuan menjual dan membina hubungan dengan pelanggan”.47

Penjualan pribadi merupakan kegiatan penawaran produk bank

kepada kelompok masyarakat dengan cara melakukan pendekatan

langsung kepada calon nasabah. Dengan demikian petugas pemasaran

bank dapat secara langsung menjelaskan selengkap-lengkapnya kepada

calon nasabah, sehingga reaksi calon nasabah dapat segera diidentifikasi.

Promosi dengan cara penjualan pribadi ini merupakan sarana yang paling

berhasil sampai pada tahap tertentu dari proses pemasaran bank. Namun

45Ibid, h. 308-309
46 Kasmir, Manajemen Perbankan Edisi Revisi, h. 249
47 Kasmir, Pemasaran Bank, 2005, h. 182
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karena keterbatasan tenaga-tenaga pemasar yang memahami tugasnya dan

pengetahuan mengenai produknya dapat menjadi kendala.48

Adapun kelebihan promosi dengan menggunakan personal selling

yaitu umpan balik langsung diperoleh, pesan dalam pemasaran dapat

langsung disesuaikan dengan situasi calon nasabah, tenaga pemasar dapat

segera mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi calon

nasabah, perhatian nasabah dapat terjaga dari mulai hingga akhir proses

personal selling sedangkan kelemahan menggunakan personal selling

antara lain yaitu jangkauan penjualan pribadi sangat terbatas, biaya per

calon nasabah menjadi sangat tinggi serta dibutuhkan tenaga pemasar yang

banyak.49

3. Tabungan

a. Pengertian Tabungan Syariah

Tabungan atau saving deposit adalah simpanan yang penarikannya

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan

dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang

langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau

melalui fasilitas ATM.50

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya
hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi

48 Mudrajad Kuncoro Suhardjono, op.cit, h. 307
49 Ibid, h. 308
50 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2007), h. 92



38

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang
dipsersamakan dengan itu.51

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua
jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu tabungan
yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan,
yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Wadi’ah dan Mudharabah.52

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan

berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk,

yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang

perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya

persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola

hartanya. 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. Namun di sisi lain, bank

syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang

berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau

kelalaiannya.53

51 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Ed. II; Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 271

52 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Ed. I; Jakarta: Kencana, 2009),
h. 76.

53 Adiwarman Karim, op.cit, h. 273
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Fitur dan Mekanisme Tabungan berdasarkan Mudharabah yaitu:

a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah
bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal)

b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang
disepakati.

c) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai
waktu yang disepakati.

d) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi
berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya
pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan
transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan
rekening.

e) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan
nasabaah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkut.54

54 Andri Soemitra, op.cit, h. 77
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C. Kerangka Pikir

Gambar 1 : Kerangka Pikir
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