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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara merupakan lembaga keuangan

non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan

bisnis usaha mikro untuk mengangkat derajat dan martabat kaum fakir dan

miskin. Ditengah ketatnya persaingan antar lembaga keuangan, salah satunya

BMT yang merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi pada prinsip-

prinsip syariah berusaha mempertahankan eksistensinya di masyarakat dengan

menarik perhatian para anggota mitra maupun calon calon anggota mitra dan

berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada para mitra dan

anggotanya, salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menarik perhatian dan

meningkatkan pelayanan adalah melalui pemasaran.

Pemasaran itu sendiri yaitu suatu proses sosial dan manajerial yang di

dalamnya terdapat individu maupun kelompok untuk mendapatkan apa yang

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran.1

Dalam lembaga keuangan syariah pemasaran merupakan faktor paling utama dan

penting untuk keberlangsungan hidup lembaga keuangan syariah dalam mencapai

tujuan yang diinginkan yaitu dengan berkembang dan memperoleh profit atau

keuntungan dan juga dapat dikenal oleh masyarakat luas khususnya masyarakat

Buton Utara.

1Herry Sutanto, Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Bandung: CV Pustaka
Setia, 2013), h. 37



2

Untuk mencapai tujuan, lembaga keuangan mengarahkan kegiatan untuk

menghasilkan produk atau jasa yang dapat memberikan kepuasan konsumen atau

nasabah dan dapat menciptakan dan membina langganan. Tujuan ini dapat

dicapai, apabila bagian pemasaran dapat menentukan strategi pemasaran yang

mengarah kepada sasaran pasar yang dituju dengan menggunakan kesempatan

dengan peluang yang ada, dengan hal ini posisi atau kedudukannya di pasar akan

dapat tetap dipertahankan sekaligus ditingkatkan.2

Pemasaran merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pihak

Lembaga Keuangan karena kegiatan ini menjadi tolak ukur bagi nasabah untuk

memilih bank tersebut. Dengan ini, Lembaga Keuangan harus menyusun strategi

pemasaran, karena ini merupakan poin utama yang terpenting dalam proses

pemasaran maka sangat dibutuhkan strategi-strategi pemasaran agar semua yang

diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Strategi pemasaran menjadi

fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan

keunggulan persaingan yang berkesinambungan mulai dari pasar yang dimasuki

dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut.

Strategi pemasaran memberikan arah dengan kaitannya variabel-variabel seperti

segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, dan sebagainya.3

Apabila dalam melakukan pemasaran tersebut tidak memiliki tujuan atau

strategi yang akan dicapai maka akan berjalan dengan berantakan, dengan adanya

strategi pemasaran akan membuat strategi tim menjadi lebih baik serta terarah.

Apabila strategi pemasaran yang dilaksanakan mampu memasarkan produknya

2 Sofjan Assuari, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi (Jakarta: Rajawali
Press, 2015), h. 1-2

3 Fandi Jiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta : Andi, 2008), h. 6
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dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai dan

berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup Lembaga Keuangan.

Adapun cara membuat strategi pemasaran dengan beberapa komponen

yang penting didalamnya yaitu, pertama menentukan tujuan bisnis yang akan

dicapai, kedua, melakukan riset pasar agar biasa mendapatkan informasi tentang

pasar sasaran, ketiga, mengetahui pelanggan atau nasabah yang akan kita

targetkan dan kebutuhan yang dicari oleh mereka, keempat, mengetahui siapa

pesaing kita, kelima, mengembangkan strategi untuk mendukung pemasaran yang

tak terlepas dari peran bauran pemasaran (Marketing Mix) berdasarkan

pemasaran syariah.4

Dari segi operasionalnya, lembaga keuangan syariah salah satunya BMT

Amanah Ereke Buton Utara juga perlu melakukan strategi pemasaran untuk

keberlangsungan hidupnya. Dari segi konsep Bank BMT AmanahEreke Buton

Utara menghendaki adanya bebas riba dan penerapan strategi pemasarannya seuai

dengan syariat Islam, sehingga tercipta keadilan. Peran BMT Amanah Ereke

Buton Utara yaitu upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia

khususnya Buton Utara salah satunya yaitu memberikan kontribusi dalam bidang

pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi anak-anak bangsa untuk

mengembangkan keahlian dan pengetahuan mereka. Sementara biaya sekolah

pada saat ini semakin lama semakin meningkat, hal inilah yang banyak

menyebabkan banyak anak bangsa putus sekolah. Apakah dengan biaya yang

semakin mahal akan membuat anak-anak bangsa gagal untuk menempuh

4 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 25
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pendidikan?. Dengan pertanyataan ini salah satu Lembaga Keuangan Syariah di

Indonesia yaitu BMT Amanah ErekeButon Utara membuat terobosan dalam

meningkatkan mutu pendidikan anak-anak bangsa khususnya yang ada di Buton

Utara dan memberikan kemudahan bagi mereka dalam memperoleh pendidikan

dengan menawarkan prodak tabungan pendidikan.

Dengan adanya produk tabungan simpanan pendidikan ini dapat

membantu perencanaan keuangan bagi orang tua agar putra putrinya sukses dalam

pendidikannya. Dengan adanya simpanan untuk pendidikan ini sebagai salah satu

cara untuk menumbuhkan budaya hemat jauh dari gaya hidup yang konsumtif,

Karena produk simpanan ini pembukaanya sangatlah murah dan terjangkau.

Simpanan untuk pendidikan di BMT Amanah Ereke Buton Utara dikatakan dapat

membantu karena besaran simpanannya atau biaya setoran tidak diwajibkan dalam

jumlah besar, yaitu untuk awal setorannya minimal Rp. 20.000,- dan biaya

administrasi sebesar Rp 5.000,- untuk setoran perbulannya minima Rp 20.000 dan

untuk persyaratan admin cukup membawa KTP sendiri bagi yang sudah memiliki

dan jika belum memiliki KTP sendiri maka menggunaka KTP orang tua. Namun

meskipun demikian masyarakat Buton Utara masih kurang yang menggunakan

jasa Produk Tabungan pendidikan tersebut dan marketing BMT Amanah memiliki

target pencapaian nasabah pertriwulan minimal 200 nasabah.5 Dengan masalah

inilah BMT Amanah Ereke Buton Utara memerlukan strategi-strategi yang baik,

sehingga dapat meyakinkan masyarakat untuk menjadi nasabah dalam produk

tabungan pendidikan yang di tawarkan oleh BMT Amanah tersebut.

5Hasil wawancara dengan Bapak Zaliadin Ndama selaku Manager Cabang, yang dilakukan
pada 28 Februari 2019, Pikul 09:00 WITA
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Dengan melihat data jumlah rekening nasabah Produk Tabungan

Simpanan Pendidikan pada BMT Amanah Ereke Buton Utara per desember tahun

2016-2018.

Gambar Tabel 1.1

No Tahun Jumlah Nasabah Produk Tabungan Pendidikan

1 2016 1.600

2 2017 1.057

3 2018 1.462

Sumber Data Dari Dokumen BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara

Dapat dilihat dari jumlah data nasabah diatas bahwa tabungan simpanan

pendidikan pada Bank BMT Amanah Ereke Buton Utaradi tiga tahun terahir, di

tahun 2016 merupakan puncak perolehan nasabah produk tabungan pendidikan di

BMT Amanah Ereke, di tahun 2017 mengalami penurunan nasabah dan di tahun

2018 mengalami peningkatan akan tetapi tidak melampau mencapaian tahun

2016. Sebuah wadah untuk meningkatkan jumlah nasabah yaitu pemasaran. Jika

melihat dari perolehan jumlah nasabah di BMT Amanah Cabang Ereke Buton

Utara di tiga tahun terakhir tidak stabil, maka muncul pertanyaan ada apa dengan

pemasaran produk tabungan pendidikan di BMT Amanah Cabang Ereke Buton

Utara? Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat materi mengenai tabungan

pendidikan ini untuk diteliti dan dianalisa mengenai strategi pemasaran yang ada

pada produk tersebut, karna strategi pemasaran merupakan suatu konsep

terstruktur yang dilakukan pihak BMT Amanah untuk meningkatkan jumlah

nasabah secara terus menerus namun dengan data diatas hal tersebut tidak

tercapai.
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Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akhirnya memutuskan untuk

meneliti mengenai “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Pendidikan Pada

BMT Amanah Ereke Buton Utara”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah  yang membatasi sebuah

penelitian. Fokus masalah ada untuk membatasi bahasan penelitian agar lebih

terarah dan terfokus. Batasan dari penelitian ini yaitu membahas masalah yang

ada didalam rumusan masalah supaya tidak keluar jalur dari pembahasan ini.

dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yang terkait

dengan strategi pemasaran produk tabungan pendidikan dan kendala serta solusi

yang dihadapi BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,dapat diambil rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemasaran produk tabungan pendidikan pada BMT

Amanah Cabang Ereke Buton Utara?

2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi BMT Amanah Cabang

Ereke Buton Utara dalam memasarkan produk tabungan pendidikan?
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D. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penulisan

proposalpenelitian ini, maka dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai

dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara BMT Amanah Ereke Buton Utara

dalam menentukan strategi pemasaran dan menjalankan strategi pemasaran

produk tabungan pendidikan

2. Untuk mengetahui kendala dan respon masyarakat mengenai strategi

pemasaran produk tabungan pendidikan yang jalankan BMT Amanah

Cabang Ereke Buton Utara.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan akan membawa

manfaat yang banyak, antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan

serta sebagai referensi atau rujukan dan sebagai bahan masukan bagai pengelola

bank muamalat untuk dijadikam bahan analisis lebih lanjut dalam rangka

melakukan strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT Amanah Ereke Buton

Utara.
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2. Secara Praktis

a. Bagi pihak BMT Amanah Ereke Buton Utara

Sebagai bahan saran dan masukan dalam strategi pemasaran produk

tabungan pendidikan pada BMT Amanah Ereke Buton Utara lebih

ditingkatkan dan penerapannya sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini menjadi tambahan referensi buku-buku

perpustakaan IAIN Kenadari

c. Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat mempermudah peneliti selanjutnya dalam hal

perkembangan BMT Amanah Ereke Buton Utara.

F. Definisi Operasional

1. Pengertian Strategi Pemasaran

Pada awalnya konsep strategi didefinisikan sebagai berbagai cara untuk

mencapai tujuan (ways to echieve ends). Menurut Alfred Chandler yang dikutip

oleh Solihin dalam bukunya Manajemen Strategik, strategi adalah penetapan

sasaran tujuan jangka panjang seluruh perusahan, dan arah tindakan serta alokasi

sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Sedangkan

Kenneth Andrew merumuskan strategi sebagai pola sasaran, maksud atau tujuan

dan kebijakan serta rencana-rencana penting yang mencapai tujuan itu, yang

dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan

dianut oleh perusahaan, dan jenis atau akan menjadi apa jenis perusahaan itu.6

6 Solihin, Manajemen Strategik (Bandung:PT. Gelora Aksara Pratama,2012), h. 24
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Menurut Solati Siregar yang dikutip oleh Muhammad dalam bukunya

Manajemen Bank Syariah dikatakan bahwa pemasaran lembaga keuangan/jasa

keuangan adalah usaha untuk menciptakan dan melayani permintaan

pasar/nasabah sehingga memperoleh keinginan bagi lembaga keuangan dan

masyarakat.7

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh,

terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang

kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat mencapai tujuan pemasara suatu

perusahaan. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan

sasaran, kebijakan dan aturan yang memberikan arah kepada usaha-usaha

pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan

acuan serta alokasinya, terutama sebagai anggapan dan menghadapi lingkungan

dan keadaan persaingan yang selalu berubah.8 Sehingga lembaga keuangan dapat

memasarkan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat lebih terarah dan

tertruktur.

2. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 tabungan

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyek, giro dan

7Muhammad, Manajemen Bank Syariah(Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan AMP, 2013),
h. 22

8 Sofjan Assuari, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. Raja GrafindoPesada, 2007),h. 168-
169
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atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.9 Aturan tersebut yang perlu

masyarakat pahami sebelum menjadi nasabah produk tabungan.

3. BMT Amanah Ereke Buton Utara

BMT Amanah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bertujun

membantu pemberdayaan ekonomi ummat melalui kegiatan simpanan dan

pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.BMT Amanah hadir

sebagai distribusi harta dan pendapatan untuk membantu masyarakat kecil dan

menengah untuk merencanakan masa depan dengan baik, BMT Amanah tersebar

diberbagai daerah yang ada di Indonesia salah satunya yang berada di Ereke

Buton Utara yang beralamat di Jl. WD. Bilahi No. 10 Kel. Lipu, Kab. Buton

Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

9Kasmir, Manajemen Perbankan(Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2007), h.57


