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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatan usahanya 

dalam memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah. 

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum  dalam 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat dinyatakan  

bahwa bentuk badan hukum yang dapat didirikan bank syariah dapat berupa 

Perseroan  Terbatas (PT), Koperasi, dan  Perusahaan  Daerah. 

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 

tahun 2000 telah didirikan salah salah satu Unit Usaha Syariah yaitu BNI Syariah 

dengan 5 kantor cabang yang berada di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara 

dan Banjarmasin. Seiring berjalannya waktu dengan melihat minat masyarakat 

untuk menabung di bank syariah semakin tinggi, maka Unit Usaha Syariah BNI 

Syariah terus mengembangkan eksistensinya dengan membuka kantor cabang 

menjadi 28 dan 31 kantor cabang pembantu. Dalam pelaksanaan operasionalnya 

BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek-aspek syariah. 

Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini dipimpin oleh KH. 

Ma’ruf Amin, bahwa semua produk di BNI Syariah telah melalui pengujian dari 

DPS sehingga sudah memenuhi prinsip syariah.1 

Bank BNI Syariah menyediakan beberapa produk yang menjawab 

kebutuhan nasabah, mulai dari produk pembiayaan,produk pendanaandan jasa-

                                                           
1https://www.bnisyariah.co.id, Diakses pada tanggal  20 juni 2019.  
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jasa perbankan lainnya. Pada produk pembiayaan terdiri dari produk iB Hasanah 

Card, Griya iB Hasanah, Haji iB Hasanah, Rahn Emas iB Hasanah, Multijasa iB 

Hasanah, Multiguna iB Hasanah, Flexi iB Hasanah, CCF iB Hasanah, Wirausaha 

iB Hasanah, Tunas Usaha iB Hasanah, Linkage Program iB Hasanah, 

Kopkar/Kopeg iB Hasanah, Usaha Kecil iB Hasanah, Usaha Besar iB Hasanah, 

Sindikasi iB Hasanah, Multifinance iB Hasanah, OTO iB Hasanah. 

Salah satu produk pendanaan yang banyak menarik minat masyarakat 

adalah Tabungan iB Hasanah, dimana produk tersebut menggunakan akad 

mudharabah dan akad wadiah. Biaya yang digunakan pada produk tersebut lebih 

kecil dibandingkan dengan produk giro atau deposito. Selain itu produk Tabungan 

iB Hasanah dapat berguna untuk sarana investasi yang murni sesuai syariah, yang 

nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah, 

bank juga dapat menjaga amanah dari nasabah sesuai dengan akad mudharabah 

dan akad wadiah yang dilaksanakan. Pada dasarnya produk pendanaan merupakan 

dana pihak ketiga (nasabah) yang dititipkan atau disimpan oleh bank dengan 

penarikan yang dapat dilakukan setiap saat tanpa harus memberitahu pihak bank 

terlebih dahulu. Sebagaimana karakter tabungan yang ada pada jasa perbankan 

lainnya, dana tabungan pada perbankan syariah dapat digunakan untuk kegiatan 

operasional bank. 

Bank BNI selain menjalankan sistem konvensional, untuk memenuhi 

kebutuhan nasabahnya khususnya yang beragama Islam yang ingin 

menghilangkan unsur riba dalam hartanya menyediakan pilihan produk syariah, 

yang mana dengan sistem syariah ini akan ada akad perjanjian bagi hasil yang 
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disebut Mudharabah atau Wadiah. Walaupun peminatnya belum sebanyak sistem 

konvensioanl, namun semakin kedepan produk syariah banyak diminati oleh para 

nasabah dan calon nasabah BNI Syariah, entah mengapa walaupun sudah 

memiliki rekening tabungan BNI namun tetap ingin yang sistem Syariah, nah 

dalam hal ini bank BNI Syariah menawarkan produk yang bernama tabungan BNI 

iB Hasanah.2 

Promosi merupakan variabel yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengadakan komunikasi dengan pasarnya, dengan tujuan untuk memberitahukan 

bahwa suatu produk itu ada dan memperkenalkan produk serta memberikan 

keyakinan akan manfaat produk tersebut kepada pembeli atau calon pembeli. 

Media yang sering digunakan antara lain adalah surat kabar, majalah, TV dan 

radio.3 

Salah satu tugas penting Marketing Commnication di Bank BNI Syariah 

adalah mensosialisasikan dan mempromosikan Produk Tabungan Hasanah. Hal 

ini bertujuan agar nasabah tau dan tertarik pada produk yang ditawarkan oleh 

bank. Agar dapat menarik minat para calon nasabah, Marketing Commnication 

Bank BNI Syariah harus mampu menyakinkan masyarakat bahwa produk 

Tabungan Hasanah di Bank BNI Syariah lebih memberikan keuntungan 

dibandingkan produk tabungan di bank lainnya. Disinilah seorang Marketing 

Commication harus menggunakan ilmu dan seni komunikasi yang dimiliki 

                                                           
2https://www.bank-bni-bri-bca-mandiri.info Diakses pada tanggal 27 juni 2019. 
3 Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus 

IntegratedMarketing Communication  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2009, h. 49. 

https://www.bank-bni-bri-bca-mandiri.info/
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Marketing, karena berhasil atau tidaknya proses promosi ini sangat tergantung 

pada cara atau strategi komunikasi perusahaan dalam mempromosikan produknya.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

adanya persaingan yang ketat dengan produk tabungan yang ada pada bank 

syariah lainnya, maka akan menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui 

bagaimana promosi tabungan iB Hasanah di BNI Syariah khususnya Kantor 

Cabang Kendari. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui promosi Apa saja 

yang digunakan tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Kendari. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang promosi pada tabungan iB Hasanah, penulis 

tertarik untuk meneliti mengenai “Promosi Tabungan iB Hasanah Pada Bank 

BNI  Syariah Kantor Cabang Kendari ”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah melihat promosi tabungan iB Hasanah 

BNI Syariah Cabang Kendari melalui indikator-indikator promosi dan melihat 

apakah promosi meningkatkan jumlah nasabah. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berikut : 

1. Bagaimana promosi produk tabungan iB hasanah pada Bank BNI Syariah 

Cabang Kendari? 

2. Apakah promosi meningkatkan jumlah nasabah tabungan iB hasanah pada 

Bank BNI Syariah Cabang Kendari? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui promosi produk tabungan iB hasanah pada Bank BNI 

Syariah  Cabang Kendari. 

2. Untuk mengetahui apakah promosi meningkatkan jumlah nasabah tabungan iB 

hasanah pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari. 

E. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan memperoleh beberapa 

manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Sebagai referensi bagi para pembaca dan mengaktualisasikan konsep yang 

ada dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain dalam 

mengembangkan materi dari pembahasan penelitian ini kearah yang lebih 

sempurna. 

2. Secara praktis 

a. Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis selaku intelektual muda 

muslim dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk 

karya ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah IAIN Kendari. 

b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, lembaga perbankan dan 

masyarakat khususnya tentang pentingnya sebuah lembaga perbankan 

Syariah. 
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F. Definisi Operasional 

Agar dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur 

variabel dalam penelitian ini, serta untuk menghindari kekeliruan dalam 

mengartikan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka berikut akan 

dijelaskan beberapa pengertian yang dimaksud dalam judul penelitian ini yaitu: 

1. Promosi Tabungan 

Promosi tabungan merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan kepada pasar tentang produknya dan dengan promosi ini 

perusahaan berharap agar pasar mau menerima produk yang ditawarkan. Untuk 

mengetahui promosi tersebut, perlu dilakukan beberapa pendekatan dengan 

menggunakan beberapa indikator-indikator dalam penelitian yang meliputi: 

Advertising, personal selling, sales promosion, publisitas. 

2. Tabungan iB Hasanah 

Berdasarkan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 yaitu yang dimaksud 

dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 

dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan iB Hasanah 

merupakan tabungan dari BNI Syariah bagi nasabah perorangan yang 

menggunakan prinsip titipan (mudharabah atau wadiah) yang memberikan 

berbagai fasilitas, dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan 

dalam transaksi keuangan. 

3. Bank BNI Syariah  

BNI  Syariah Cabang Kendari terletak di wilayah Sulawesi Tenggara kota 
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Kendari yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 155.BNI Syariah Cabang 

Kendari mulai beroprasi sejak tanggal 3 Agustus 2012, sudah berjalan 8 tahun 

Bank BNI Syariah cabang kendari berdiri. Sudah banyak nasabah yang menabung 

dan mengambil pembiayaan di BNI Syariah karena pelayanannya membuat 

nasabah nyaman untuk bertransaksi di BNI Syariah. 


