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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini dan dapat diambil sebagai bahan acuan dan perbandingan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ihwan Skripsi (2017) yang berjudul “Strategi Promosi Produk Tabungan iB 

Tasya Suriyah Sebagai Usaha Meningkatkan Jumlah Nasabah di Bprs Suriyah 

Kantor Cabang Slawi-Tegal” Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif, Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, 

menjelaskan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan BPRS Suriyah 

Kantor Cabang Slawi-Tegal untuk mempromosikan produk tabungan iB Tasya 

Suriyah, yaitu melalui periklanan, strategi jemput bola, tabungan berhadiah, 

Strategi pemberian cindera mata, dan kegiatan sponsorship. 4 Persamaan 

penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang 

promosi tabungan syariah. Perbedaannya adalah pada kajian terdahulu meneliti 

tentang penentuan strategi promosi Bprs Suriyah Kantor Cabang Slawi-Tegal. 

Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang promosi produk tabungan iB 

hasanah Bank BNI Syariah Cabang Kendari. 

2. Siti Badriah Skripsi (2017) yang berjudul:”Manajemen Promosi Produk 

Tabungan Wadiah Pt Bprs Mitra Agro Usaha Di Tanjung Karang Timur 

                                                           
4 Ihwan, Skripsi: “Strategi Promosi Produk Tabungan iB Tasya Suriyah Sebagai Usaha 

.Meningkatkan Jumlah Nasabah di Bprs Suriyah Kantor Cabang Slawi-Tegal” (Purwokerto: IAIN 

Purwokerto, 2017). 
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Bandar Lampung” menjelaskan bahwa perencanaan promosi produk tabungan 

wadi’ah dilakukan dengan berbagai bentuk promosi diantaranya personal 

selling, promotion selling, advertising, dan publitas. Dan metode promosi yang 

digunakan yaitu metode door to door, grebek pasar, dan jemput bola. 

Marketing langsung terjun ke lapangan guna mempromosikan produk tabungan 

wadi’ah. Dan melakukan promosi secara tidak langsung dengan media cetak 

ataupun sosial. Adanya promosi berupa pemberian bonus untuk menarik 

perhatian calon nasabah yang menggunakan produk tabungan wadi’ah. 5 

Persamaan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah sama-sama meneliti 

tentang promosi tabungan syariah. Perbedaannya adalah pada kajian terdahulu 

meneliti tentang Manajemen Promosi Produk Tabungan Wadiah Pt Bprs Mitra 

Agro Usaha Di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Sedangkan pada 

penelitian ini meneliti tentang promosi produk tabungan iB hasanah Bank BNI 

Syariah Cabang Kendari. 

3. Adila Nurheriyani Skripsi (2013) yang berjudul: “Strategi Promosi Tabungan 

Simpatik Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu 

Palur” menjelaskan bahwa Lembaga perbankan baik yang berada di negara 

maju maupun negara berkembang menunjukkan persaingan yang sangat ketat. 

Setiap bank cenderung memiliki produk yang sama dengan bank lain. Hal ini 

disebabkan berbagai produk yang dihasilkan bank didasari pada fungsi utama 

bank sebagai lembaga intermediate antara masyarakat yang memiliki kelebihan 

                                                           
5Siti Badriah, Skripsi: ”Manajemen Promosi Produk Tabungan Wadiah Pt Bprs Mitra 

Agro Usaha Di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung” (Lampung: IAIN Raden Intan 

Lampung, 2017). 
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dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Sehingga dalam mengambil 

minat masyarakat tentu terjadi persaingan yang ketat antarbank. Untuk 

memenangkan persaingan tersebut dilakukan dengan strategi promosi yang 

telah dilakukan diantaranya periklanan (advertising), penjualan perseorangan 

(personal selling), promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat 

(public relationship), penjualan langsung (direct selling) dan publisitas. 6 

Persamaan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah sama-sama meneliti 

tentang promosi tabungan syariah. Perbedaannya adalah pada kajian terdahulu 

meneliti tentang Strategi Promosi Tabungan Simpatik Pada Pt. Bank Syariah 

Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Palur, Sedangkan pada penelitian ini 

meneliti tentang promosi produk tabungan iB hasanah Bank BNI Syariah 

Cabang Kendari. 

4. Umi Fatikhotussolikha Skripsi (2015) yang berjudul: “Analisis Pemasaran 

pada Tabungan iB Tunas Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Kas 

Hidayatullah Banyumanik” menjelaskan bahwa sistem pemasaran yang efektif 

dan efisien sangat berpengaruh terhadap perkembangan produk. Dari tujuh 

element mix promotion (bauran promosi) yang diterapkan, public relation (PR) 

ternyata element yang sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan 

Tabungan iB Tunas Hasanah. Prosedur pembukaan rekening Tabungan iB 

Tunas Hasanah sangat mudah, dan tabungan ini memiliki keunggulan yang 

tidak akan ditemukan pada tabungan yang lain dari segi pelayanan ataupun 

                                                           
6 Adila Nurheriyani, Skripsi: “Strategi Promosi Tabungan Simpatik Pada Pt.Bank 

Syariah Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Palur” (Surakarta: UNS, 2013). 
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pendidikan.7 Persamaan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah sama-

sama meneliti tentang promosi tabungan syariah. Perbedaannya adalah pada 

kajian terdahulu meneliti tentang Analisis Pemasaran pada Tabungan iB Tunas 

Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Kas Hidayatullah Banyumanik 

Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang promosi produk tabungan iB 

hasanah Bank BNI Syariah Cabang Kendari. 

5. Hasna Lathifah Skripsi (2018) yang berjudul: “Efektivitas Komunikasi 

Pemasaran BNI iB Hasanah Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Banda 

Aceh (Survei Terhadap Perilaku Nasabah Kota Banda Aceh)” menjelaskan 

bahwa Komunikasi pemasaran dinyatakan efektif apabila memberi efek pada 

perubahan perilaku pengetahuan, perasaan, dan perilaku pembelian. Hasilnya 

menyatakan bahwa faktor kebudayaan tidak berpengaruh signifikan tetapi 

faktor sosial, pribadi, dan psikologis secara parsial dan simultan berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku pembelian. Efektivitas dari aspek kognitif 

dianggap masih kurang efektif, tetapi aspek afektif dan konatif menunjukkan 

telah efektif. Rekomendasi kepada BNI Syariah adalah untuk menyampaikan 

halhal yang berkaitan dengan aspek kognitif dengan memaksimalkan variabel 

sosial, pribadi, dan psikologis. 8  Persamaan penelitian ini dengan kajian 

terdahulu adalah sama-sama meneliti terkait promosi tabungan syariah. 

Perbedaannya adalah pada kajian terdahulu meneliti tentang Efektivitas 

Komunikasi Pemasaran BNI iB Hasanah Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang 

                                                           
7 Umi Fatikhotussolikha, Skripsi: “Analisis Pemasaran pada Tabungan iB Tunas 

Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Kas Hidayatullah Banyumanik” (Salatiga: IAIN, 2015). 
8 Hasna Lathifah, Skripsi: “Efektivitas Komunikasi Pemasaran BNI iB Hasanah Pada PT 

BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh (Survei Terhadap Perilaku Nasabah Kota Banda Aceh)” 

(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018) 
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Banda Aceh (Survei Terhadap Perilaku Nasabah Kota Banda Aceh) Sedangkan 

pada penelitian ini meneliti tentang promosi produk tabungan iB hasanah Bank 

BNI Syariah Cabang Kendari. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Promosi 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir dan elemen 

yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemasaran, yang dalam islam merupakan 

ilmu yang mempelajari dan mengarahkan proses perencanaan dalam penciptaan, 

penawaran, dan penyampaian nilai produk (idea, barang, jasa) dengan tingkat 

harga dan saluran yang dapat memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan 

(individu atau organisasi) serta yang sesuai dengan kebenaran wahyu Allah swt. 

(Al-Quran) dan sunah Rasulullah saw.9 

Promosi adalah bagian dari komunikasi yang terdiri dari pesan-pesan 

perusahaan yang didesain untuk menstimulasi terjadinya kesadaran (awareness), 

ketertarikan (interest), dan berakhir dengan tindakan pembelian (purchase) yang 

dilakukan oleh pelanggan terhadap produk dan jasa perusahaan.10 Yang bertujuan 

memberikan informasi, menarik perhatian, dan selanjutnya memberi pengaruh 

meningkatnya penjualan.11
 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan 

penciptaan produk, harga dan lokasi. Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha 

untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung 
                                                           

9 https://ejournal.gunadarma.ac.id 
10 Philip Kotler, Marketing Insights From A to Z, Alih Bahasa Oleh Anies Lastiati 

(Jakarta: Erlangga, 2003), H. 22 
11 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Cet.10 (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h.181 

https://ejournal.gunadarma.ac.id/
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maupun tidak langsung. Tanpa promosi jangan harap nasabah dapat mengenal 

bank. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk 

menarik dan mempertahankan nasabahnya. 

Menurut Saladin, promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan 

pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang 

sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan 

tetap mengingat produk tersebut.12 

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono, pada hakikatnya promosi adalah 

suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud komunikasi pemasaran 

adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi 

atau membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atasproduknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan.13 

Menurut M. Nur Rianto Promosi adalah “Salah satu kegiatan marketing 

mix yang merupakan kegiatan yang sangat penting, dalam kegiatan ini setiap bank 

berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik 

langsung maupun tidak langsung.”14 

Menurut Asnawi dan Masyhuri “Salah satu sarana pemasaran perusahaan 

yang bertujuan agar produk yang dipasarkan dapat dikenal secara luas oleh pihak 

konsumen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan.”15 Oleh 

                                                           
12Djaslim Saladin, Unsur-Unsur Inti Pemasaran Dan Manajemen Pemasaran(Bandung: 

Mandar Maju, 1991), hal. 66 
13Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, edisi ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2001), hal. 219 

14Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, h. 168. 

 15Nur Asnawi dan Masyhuri, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran (Malang: UIN 

Maliki Press, 2011), h. 96. 
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karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik calon 

nasabah yang baru. Kemudian promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah 

akan produk, promosi juga ikut mempengaruhi nasabah untuk membeli dan 

akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank dimata para nasabahnya.  

Sesuai dengan firman Allah SWT. yang berkaitan dengan promosi 

disampaikan dalam QS. Surah Yusuf ayat 55. Dalam ayat ini bisa kita lihat apa 

yang dikisahkan Allah dalam Al-Qur’an mengenai Nabi Yusuf ketika beliau 

berkata kepada Raja: 

ألَْرِض إِن ِي َحِفيٌظ َعِليمٌ ْجعَْلنِي َعلَى َخَزائِِن اا  

Terjemahnya:  

“… Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku 

adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".” (QS. Yusuf : 

55)16 

Hal ini juga berlaku terhadap pujian yang diberikan seseorang kepada 

barang atau jasa yang dia jual, Maka boleh bagi seseorang untuk memasarkan 

produknya kepada khalayak dengan mengatakan kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki produknya sebagaimana dalam ayat tersebut Yusuf mempromosikan 

dirinya untuk menjadi bendahrawan mesir.  

Promosi menurut Kotler dan Armstrong “Promotionmeans activities that 

communicate the merits of the product and persuade target customers to buy it”, 

artinya promosi merupakan kegiatan yang mengomunikasikan manfaat dari 

                                                           
16  Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Jakarta:  Departemen 

Agama RI), h. 242 
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sebuah produk dan membujuk target konsumen untuk membeli produk tersebut.17 

Menurut Rangkuti promosi adalah kegiatan penjualan dan pemasaran 

dalam rangka menginformasikan dan mendorong permintaan terhadap produk, 

jasa dan ide dari perusahaan dengan cara mempengaruhi konsumen agar mau 

membeli produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.18 

Setelah melihat definisi-definisi tersebut diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan atau 

menginformasikan manfaat dari sebuah produk dan jasa kepada konsumen untuk 

mendorong dan membujuk konsumen untuk membeli produk dan jasa tersebut. 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka yang akan dibahas 

lebih lanjut adalah promosi. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada pasar tentang produknya dan 

dengan promosi ini perusahaan berharap agar pasar mau menerima produk yang 

ditawarkan.  

Dalam Islam sendiri, promosi memiliki beberapa prinsip-prinsip yang 

harus di jaga dan dilaksanakan, yaitu: 

1. Ikhtiar  

Adalah salah satu bentuk usaha untuk mengadakan perubahaan yang 

dilakukan seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan yang 

dimiliki denga harapan menghasilkan ridha Allah SWT. 

  

                                                           
17Philip Kotler and Armstrong Gary. “Prinsip – prinsip Pemasaran. Edisi13. Jilid 1” 

(Erlangga: Jakarta 2012). 
18Freddy Rangkuti “Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Integrate Marketing 

Communication” (PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2010). 
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2 Manfaat  

       Manfaat artinya berguna bagi si pemakai produk atau jasa. Bermanfaat jika 

mempunyai nilai guna yang dirasakan pemakai. 

3 Amanah atau Tanggung jawab  

Yaitu yang bertanggung jawab terhadap apa yang di promosikan dan 

menepati janji yang diberikan dalam sebuah promosi. Maka dari itu tidak 

diperkenankan membuat iklan yang berleb ih-lebihan dan terlal banyak 

memujiproduk. 

4 Nasihat  

Produk atau jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur peringatan 

berupa nasihat, sehingga hati setiap konsmen yang memanfaatkannya tersentuh 

terhadap tujuan hakiki kemanfaat an produk atau jasa yang digunakan.  

5 Keadilan  

Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari 

Allah SWT. Sikap adil termasuk diantara nilai-nila yang telah ditetapkan oleh 

Islam dalam semua aspek ekonomi Islam.  

6 Transparan atau Keterbukaan  

Dalam perusahaan yang berprisip syariah, pengukuran yang jelas dan 

transparan merupakan suatu hal yang penting, karena prinsip syariah 

mengajarkan mengenai keadilan dan kejujuran perusahaan. Dalam pemasaran 

perusahaan harus transparan dengan stakeholdernya (pelanggan, karyawan dan 

pemegang saham) yaitu dengan keterbukaan informasi yang sejelas-jelasnya 

dan tidak boleh ditutup-tutupi.  
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7 Kejujuran  

Dalam promosi, infomasi yang dipaparkan harus sesuai dengan 

sepesifikasi produk itu sendiri dan tidak boleh menyelewengkan informasi 

tentang suatu produk. 

8 Ikhlas atau Tulus 

Ikhlas atau tulus merupakan salah satu nilai keislaman yang terdapat 

dalam kegiatan promosi. Dalam mempromosikan produknya seseorang atau 

perusahaan harus mempunyai niat yang baik, ikhlas dan tidak ada itikad buruk. 

Prinsip-prinsip di atas sejalan dengan upaya membangun sebuah strategi 

promosi yang efektif, dimana suatu perusahaan menggunakan variabel-variabel 

bauran pemasaran (marketing mix), yang meliputi:  

a. Produk (product) : barang atau jasa yang ditawarkan.  

b. Harga (price) : yang ditawarkan.  

c. Saluran distribusi (placement) yang digunakan (grosir, distributor, 

pengecer) agar produk tersebut tersedia bagi para pelanggan.  

d. Promosi (promotion) : iklan, personal selling, promosi penjualan dan 

publikasi.19 

2. Promosi Bank 

Produk sudah diciptakan, harga juga ditetapkan, dan tempat sudah 

disediakan, artinya produk tersebut telah siap untuk dijual. Agar produk tersebut 

laku dijual kepada masyarakat atau nasabah, maka masyarakat harus tahu 

kehadiran produk tersebut berikut manfaat, harga dan dimana dapat diperoleh 

                                                           
19Abdullah Amrin, Asuransi Syariah, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006) h. 87. 
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serta kelebihan produk tersebut dibandingkan dengan produk pesaing. Cara untuk  

memberitahu kepada masyarakat adalah melalui sarana promosi, artinya 

keputusan terakhir bank harus mempromosikan produk tersebut seluas mungkin 

kepada nasabah. 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir setelah produk, 

harga, dan tempat, serta inilah yang paling sering diidentikkan sebagai aktivitas 

pemasaran dalam arti sempit. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang termasuk 

penting selain produk, harga dan lokasi. Dalam kegiatan ini setiap Bank berusaha 

untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung 

maupun tidak langsung. Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat 

mengenal dan mengetahui bank apalagi produk-produknya, oleh karena itu 

promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan 

mempertahakan nasabahnya. 

Salah satu tujuan promosi Bank adalah menginformasikan segala jenis 

produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah baru. Kemudian 

promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah akan produk, promosi juga ikut 

mempengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan 

meningkatkan citra bank dimata para nasabah.20 

Setiap bank harus mampu berkomunikasi dengan nasabah, dan tidak 

melepaskan diri dari peran mereka sebagai komunikator dan promotor. Untuk bisa 

berkomunikasi secara efektif bank merancang program-program promosi yang 

                                                           
20M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank  (Bandung: Alfabeta, 2012) 

h.169. 
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menarik, mampu mendidik wiraniaganya supaya bersikap ramah dan mampu 

memberi informasi yang jelas. Wiraniaga harus dididik untuk dapat menjadi 

komunikator yang handal, agar mampu menyampaikan pesan perusahaan kepada 

konsumen secara jelas dan lugas serta mampu menarik konsumen untuk mencari 

informasi tambahan seputar pesan yang disampaikan oleh perusahaan. 

Komunikator ditantang untuk dapat merangsang dan menciptakan suatu 

pesan yang mampu menyita perhatian masyarakat dari gangguan-gangguan 

sekelilingnya, sehingga mampu mengalihkan perhatiannya kepada pesan yang 

akan disampaikan kepada perusahan. Komunikator berusaha agar mampu 

menemukan sifat masyarakat yang berhubungan dengan tingkat kemampuan 

mereka yang dibujuk. Komunikator harus mengetahui ciri-ciri masyarakat yang 

bertoleransi dengan kemampuannya untuk menggunakannya sebagai patokan 

dalam pengembangan dan penentuan media promosi yang akan dipilih oleh 

perusahaan. 

Selanjutnya perusahaan dalam hal ini adalah bank-bank mampu mencari 

cara agar bisa mencapai efektifitas dari satu atau lebih alat promosi. Dalam 

menentukan alat promosi, manajer pemasaran bank harus mengenal ciri masing- 

masing alat promosi yang akan digunakan tersebut. 

Promosi dapat membawa keuntungan baik bagi produsen maupun 

konsumen. Keuntungan bagi konsumen ialah konsumen dapat mengatur 

pengeluarannya menjadi lebih baik, misalnya konsumen yang membaca iklan, ia 

dapat membeli barang yang lebih murah. Dengan dipasangnya iklan disurat kabar, 

majalah dan sebagainya, maka harga surat kabar tersebutbisa terjangkau oleh 
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masyarakat umum.  Jika  surat  kabar  tidaka dapenghasilan dari pemasangan 

iklan, maka harga surat kabar tersebut akan mahal. 

Sebagai kerugiannya, konsumen dibujuk untuk membeli barang yang 

kadang-kadang barang tersebut belum dibutuhkannya, atau belum waktunya ia 

miliki. Keuntungan bagi produsen ialah promosi dapat menghindarkan persaingan 

berdasarkan harga, karena konsumen memiliki barang karena tertarik akan 

mereknya. 

Sebaliknya kerugian bagi perusahaan ialah konsumen mengharapkan 

barang-barang yang diproduksi oleh pabrik mempunyai uniformitas, artinya 

mutunya selalu baik dan harga stabil sesuai dengan promosi yang direncanakan, 

tetapi kadang-kadang hal ini tidak dapat dipenuhi. Apabila perusahaan sudah 

mulai dengan usaha promosi, maka usaha tersebut harus dilakukan terus-menerus, 

ini menyebabkan biaya promosi akan selalu ada bahkan meningkat pula. 

Williem F. Schoell mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunakan promotion mix, ialah: 21  The marketer, dalam hal ini produsen 

langsung mengarahkan promosi ke konsumen akhir. Nanti konsumen lah yang 

meminta produk tersebut ke took dan took meminta produk tersebut ke produsen 

melalui agen produsen. The target product, siapa calon konsumen, dimana 

lokasinya, ini akan memepengaruhi promotion mix yang akan digunakan. The 

product, maksudnya melihat posisi produk dalam tingkat siklus kehidupan. Pada 

tahap introduksi produk, promosi diarahkan untuk memperkenalkan produk 

dengan cara memberi sampel gratis. Pada tahap growth promosi diarahkan untuk 
                                                           

21William F. Schoell, 1993, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa Edisi Revisi, 

Bandung : Penerbit (ALFABETA). 
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memantapkan kepercayaan masyarakat. The situation, ini tergantung pada situasi 

lingkungan perusahaan, seperti persaingan ekonomi, politik, dan sebagainya. 

Secara garis besar keempat macam sarana promosi yang dapat digunakan 

oleh perbankan secara umum adalah: 

a. Periklanan(Advertising) 

Periklanan merupakan alat persuasi atau alat untuk membujuk juga untuk 

mendapatkan pesan atau image. Periklanan adalah sebuah pesan yang 

disampaikan pada waktu tertentu dan disampaikan melalui beberapa media 

komunikasi massa. Periklanan adalah komunikasi persuasive, periklanan tidak 

netral, periklanan tidak biasa, periklanan mengatakan. Dalam banyak hal, 

periklanan merupakan bentuk  propaganda yang paling jujur dan terus terang. 

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud advertising atau 

periklanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi 

tentang barang dari produsen yang dilakukan melalui media iklan, di mana 

penyebarannya diarahkan kepada masyarakat secara luas dan konsumen potensial 

pada khususnya.22 

Fungsi dari periklanan adalah sebagai berikut : 

1) Sebagai alat untuk memberikan informasi atau penerangan dalam 

memperkenalkan produk baru ke pasar. 

2) Membantu ekspansi dan perluasan pasar. 

3) Menunjang program personal selling. 

4) Mencapai orang – orang yang tidak dapat dikunjungi pramuniaga. 

                                                           
22 Ramsiah Tasruddin, “Strategi Promosi P Periiklanan Yang Efektiif” Jurnal Al-

Khitabah, Vol. II, No. 1, Desember 2015 : 107 - 116 
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5)  Membentuk nama baik (good will) perusahaan.23 

Periklanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat digunakan untuk 

memberikan informasi, membujuk atau mempengaruhi, menciptakan kesan atau 

image, memuaskan keinginan, dan sebagai alat komunikasi. 

Tujuan periklanan yang utama adalah menjual atau meningkatkan 

penjualan barang, jasa dan ide. Tujuan pokok dari periklanan adalah untuk 

meningkatkan permintaan bagi produk. Periklanan bersifat persuasive yaitu 

meyakinkan calon pembeli agar bersedia merubah perilakunya dari tidak membeli 

menjadi membeli.24 

Menurut Basu Swastha tujuan periklanan adalah sebagai berikut : 

a) Mendukung kegiatan personal selling dan kegiatan promosi lain. 

b) Mencapai orang–orang yang tidak dapat dicapai oleh tenaga penjual dalam waktu 

tertentu. 

c) Mengadakan hubungan dengan para penyalur. 

d) Memasuki daerah pasar baru atau menarik langganan baru. 

e) Memperkenalkan produk baru. 

f) Menambah penjualan industri. 

g) Mencegah timbulnya barang tiruan. 

h) Memperbaiki reputasi perusahaan dengan memberikan pelayanan umum 

melalui periklanan.25 

                                                           
 23Sofjan Assauri, Menejemen  Pemasaran (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1992), h. 60. 

24Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran,cet.ke-3 (Yogyakarta: Andi Offset,1999), h. 102. 

 25Basu Swastha,  Menejemen Penjualan, Edisi 3 (Yogyakarta : BPFE, 1999), h. 90. 
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya periklanan, maka tujuan utama dari sebuah perusahaan akan 

dapat dicapai. 

Pemilihan media untuk penyampaiyan pesan memerlukan banyak 

pertimbangan. Untuk itu, ada beberapa pemilihan media yang dapat digunakan 

untuk melakukan pengiklanan yaitu melalui media cetak, media elektronik, media 

luar ruang dan media lini bawah. Bank BNI Syariah melakukan pengiklanan 

melalui media cetak dan elektronik seperti surat kabar, televise, radio dan internet. 

Kemudian dijelaskan Kuntungan dan kelemahan periklanan : 

1) Keuntungan 

a) Penghematan biaya. 

b) Mencapai sasaran yang dimaksud. 

c) Selalu mengingatkan kepada pembeli atau calon-calon pembeli. 

d) Membentuk produk motivasi atau patronage motive. 

2) Kelemahan 

a) Informasi yang diberikan dari periklanan sifatnya terbatas, mengingat 

adanya biaya yang tinggi, sehingga pesan yang disampaikan hanya 

singkat. 

b) Periklanan  tidak  fleksibel,  hal  ini  disebabkan karena pesan-pesan yang 

disampaikan adalah bersifat standar, sehingga sulit untuk menyesuaikan 

kebutuhan-kebutuhan serta perbedaan yang terdapat pada tiap konsumen. 

c) Cara mempengaruhi konsumen pada periklanan dilakukan secara tidak 

langsung, sehingga feedback biasanya membutuhkan waktu yangcukup 

lama. 
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b. Penjualan Perorangan (Personal Selling) 

Penjualan  pribadi  adalah  kiat  yang  paling  efektif  biaya  dalam tahap-

tahap berikut dari proses pembelian, terutama dalam membentuk preferensi 

pembeli, keyakinan, dan tindakan.26 Alasannya adalah penjualan yang personal, 

bila dibandingkan dengan iklan, memiliki tiga kualitas khusus. 

1) Konfrontasi personal, penjualan personal melibatkan hubungan yang hidup, 

cepat, dan interaksi antara dua atau lebih. Tiap pihak dengan saling 

mengamati kebutuhan dan karateristik masing-masing dengan dekat dan 

membuat penyesuaian yang tepat. 

2) Pengembangan, penjual personal memungkinkan semua jenis hubungan 

berkembang, dari hubungan yang hanya berdasarkan penjualan sampai 

hubungan personal yang dalam. Wakil penjualan yang efektif biasanyaakan 

mengingat pelanggan mereka bila menginginkan hubungan yang berlangsung 

lama. 

3) Respon, penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban untuk 

mendengar perkataan wiraniaga itu. Pembeli akan lebih memperhatikan dan 

merespon, bahkan bila responnya adalah “terima kasih” yang sopan.27 

4) Penjualan secara personal selling akan memberikan beberapa keuntungan 

bank, yaitu: 

                                                           
26Danang  Sunyono,  Dasar-dasar Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2012) h. 

161 
27Philip Kotler. Manajemen  Pemasaran : Analisis,  Implementasi, dan Kontrol  (Jakarta : 

PT. Prenhalindo Graha Ilmu, 1997) Cet. IX, h. 115. 
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a) Bank dapat langsung bertatap muka dengan nasabah atau calon nasabah, 

sehingga dapat langsung menjelaskan tentang produk bank kepada nasabah 

secara rinci. 

b) Memperoleh informasi langsung dari nasabah tentang kelemahan produk 

kita langsung dari nasabah, terutama dari keluhan yang nasabah sampaikan 

termasuk informasi dari nasabah tentang banklain. 

c) Petugas bank dapat langsung mempengaruhi nasabah dengan berbagai 

argumentasi yang logis yang dimiliki oleh bank. 

d) Memungkinkan hubungan terjalin akrab antara pihak bank yang diwakili 

oleh petugas pelayanan dengannasabah. 

e) Petugas bank dengan memberikan pelayanan merupakan citra bank yang 

diberikan kepada nasabah apabila pelayanan yang diberikan baik dan 

memuaskan. 

f) Membuat situasi seolah-olah mengharuskan nasabah mendengarkan, 

memperhatikan dan menanggapi bank.28 

c. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan (sales promotion) sebagai sarana yang lebih konukatif 

dan intensif. Perusahaan menggunakan promosi penjualan untuk menciptakan 

respon yang lebih kuat dan lebih cepat. Promosi penjualan dapat digunakan untuk 

mendramatisir penawaran produk dan mendorong penjualan yang merosot. 

                                                           
28 Bambang Darmadi Z. Tak – Tik Bisnis dan Perspektif Pemasaran (Yogyakarta :  

Erlangga, 1999.) h. 48. 
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Namun, efek promosi penjualan biasanya jangka pendek dan tidak efektif dalam 

membangun preferensi merek jangka panjang.29 

Promosi lainnya dapat dilakukan melalui promosi penjualan. 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. Kegiatan 

penjualan yang bersifat jangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang serta 

tidak rutin yang ditunjukkan untuk mendorong lebih kuat mempercepat respon 

pasar yang ditargetkan sebagai alat lainnya dengan menggunakan bentuk yang 

berbeda. Karena waktunya singkat dan agar nasabah tertarik untuk membeli, maka 

perlu dibuatkan promosi penjualan yang semenarik mungkin.30 

Promosi penjualan dapat dilakukan melalui pemberian diskon, kontes, 

kupon, atau sampel produk. Dengan menggunakan alat tersebut akan memberikan 

tiga manfaat bagi promosi penjualan, yaitu: 

1) Komunikasi, yaitu memberikan informasi yang dapat menarik dan 

mempengaruhi perhatian nasabah untuk membeli. 

2) Inisiatif, yaitu memberikan dorongan dan semangat kepada nasabah untuk 

segera membeli produk yang ditawarkan. 

3) Invitasi mengharapkan nasabah serta merealisasikan pembelian produk 

perbankan. 

Adapun tahapan promosi penjualan yaitu menentukan tujuan yang akan 

dicapai dari program promosi penjualan tersebut, menyeleksi alat-alat atau apa 

                                                           
29Ibid, h. 40 
30Philip Kotler, op.cit., h.126 
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yang akan ditawarkan dari program promosi penjualan tersebut, menyusun 

program promosi penjualan yang sesuai, melakukan pengujian pendahuluan atas 

program, melaksanakan dan mengendalikan program, mengevaluasi hasil dari 

program promosi penjualan. 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam promosi penjualan: 

a) Establish  the sales promotion objective and select  the sales promotion tool 

(menetapkan  dan  menyeleksi  promosi  penjualan  berdasarkan  tujuandari 

promosi penjualan). Perusahaan mengindentifikasi terlebih dahulu apa tujuan 

yang ingin dicapai dari promosi penjualan yang ingin dilakukan, kemudian 

menetapkan jenis promosi penjualan yang paling tepat untuk mencapai 

tujuantersebut. 

b) Size of incentives (besarnya insentif). Berupa besaran insentif yang akan 

diberikan kepada pelanggan. Misalkan suatu bank syariah melakukan 

promosi penjualan berupa hadiah kepada nasabah, maka bank syari’ah harus 

menghitung hadiah-hadiah apa saja yang akan diberikan kepada nasabah. 

c) Duration and timing of promotion (lamanya dan jangka waktu promosi), ini 

biasa kita lihat yaitu dengan pengundian hadiah pada bank syariah yang 

memiliki beberapa periode waktu. 

d) Total sales promotion budget (besarnya anggaran penjualan keseluruhan yang 

tersedia). 

e) Competition (kompetisi). 

f) Market condition (kondisi pasar).31 

                                                           
31Ibid, h. 357 
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Bagi bank program promosi penjualan dapat dilakukan melalui beberapa 

cara yaitu :32 

a) Pemberian  tingkat  bagi  hasil  khusus  (special  rate)  untuk  nasabah yang 

menaruh sejumlah dana yang relative besar walaupun hal ini akan 

mengakibatkan persaingan tidak sehat antar bank. 

b) Pemberian insentif kepada setiap nasabah yang memiliki simpanan dengan 

saldo tertentu. Misalkan kepada nasabah yang memiliki saldo diatas jumlah 

tertentu, ditiadakan biaya administrasi atas tabungannya. Atau nasabah yang 

memilih layanan perbankan prioritas maka mendapatkan beberapa kemudahan 

atau fasilitas tambahan dibandingkan nasabah biasa, misalnya antrian khusus 

yang diberikan kepada nasabah perbankan prioritas. 

c) Pemberian cinderamata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya kepada nasabah 

yang setia.  

d) Bentuk promosi penjualan lainnya. 

Sama seperti halnya dengan kegiatan periklanan, maka promosi penjualan 

juga memiliki program tersendiri. Dalam praktiknya program promosi penjualan 

memiliki tiga macam cara: 

a) Promosi konsumen, seperti penggunaan kupon, sampel produk, hadiah, atau 

bentuk undian berhadiah. 

b) Promosi dagang, yaitu berupa bantuan peralatan atau insetif. 

c) Promosi wiraniga malaui kontes penjualan. Misalkan program 1000 agen 

yang dilancarkan produk pembersih piring sunlight. 

                                                           
32  
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d. Publisitas (Publicity) 

Publisitas merupakan cara yang sering dilakukan perusahaan untuk 

membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka 

menjadi tahu dan menyenangi produk yang ditawarkan. Menurut Basu Swasta 

publisitas merupakan bagian fungsi yang lebih luas disebut hubungan masyarakat, 

dan meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan 

yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat.33 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa publisitas adalah suatu alat 

promosi yang membentuk opini masyarakat secara cepat, sehingga sering disebut 

sebagai suatu usaha untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan produk. 

Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu 

produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan dibandingkan iklan, 

publisitas mempunyai kredibilitas yang lebih baik, karena pembenaran baik 

langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak lain selain pemilik iklan. 

Secara garis besarnya publisitas dibagi menjadi dua kriteria yaitu: 

1) Publisitas Produk 

Publisitas yang ditunjukkan untuk menggambarkan atau memberitahukan 

kepada masyarakat atau konsumen tentang suatu produk serta manfaatnya. 

2) Publisitas Kelembagaan 

Publisitas kelembagaan merupakan publisitas yang menyangkut tentang 

organisasi pada umumnya. Dalam mempertimbangkan kapan dan bagaimana 

                                                           
33Basu  Swastha DH, dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern 

(Yogyakarta:Liberty, 2000). h .352. 
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menggunakan publisitas, memilih pasar dan sarana publisitas, 

mengimplementasikan rencana pubisitas dan mengevaluasi hasil publisitas. 

Sifat-sifat yang dimiliki publisitas adalah :  

a) Kredibilitasnya tinggi Suatu berita, pernyataan ataupun komentar dimedia, 

baik media cetak ataupun media elektronik yang dapat dipercaya dan familiar 

sangat berpengaruh besar bagi pembaca terhadap kesan perusahaan dan 

barangnya. 

b) Kredibilitas tinggi ini tentunya karena publikasi dianggap bukan merupakan 

propaganda, karena publikasi tidak dibiayai oleh perusahaan pemilik produk 

atau jasa. 

c) Dapat menembus batas perasaan (tak disangka-sangka) Publisitas ini 

mampu menjangkau konsumen yang tidak menyukai iklan, karena kesan 

yang timbul dari publisitas ini adalah berita yang bersifat bebas dan tidak 

memihak (non commercial promotion), lain halnya dengan iklan yang 

bersifat komersial. 

d) Dapat mendramatisir Publisitas juga mampu mendramatisir atau 

menghangatkan suasana, sebagaimana dengan iklan, tetapi pendramatisiran 

publisitas lebih dipercaya dari pada iklan karena melakukannya bukan 

perusahaan yang bersangkutan.34 

Kemudian dijelaskan Keuntungan dan kelemahan publisitas: 

1) Keuntungan 

                                                           
34Nila Purbaya Zamro,  Pengaruh Promosi dan diferensiaisi terhadap minat nasabah 

berinvestasi di bank  Syariah ( IAIN WALISONGO,2009), h. 40. 
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a) Publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca 

sebuah iklan. 

b) Publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat 

kabar atau pada posisi yang mencolok. 

c) lebih dapat dipercaya, apabila sebuah surat kabar atau majalah 

mempublisitaskan sebuah cerita sebagai berita, pembaca menganggap 

bahwa cerita tersebut merupakan berita, dan berita umumnya lebih 

dipercaya dari pada iklan. 

d) Publisitas jauh lebih murah karena dilakukan secara bebas tanpa 

dipungut biaya. 

2) Kelemahan 

Publisitas menawarkan beberapa keuntungan antara lain tidak ada 

pengeluaran biaya untuk berita yang disiarkan, walaupun dikatakan tidak 

ada pengeluaran biaya, namun pada kenyataannya dalam publisitas 

perusahaan masih mengeluarkan biaya. 

Promosi menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan 

menggunakan suatu produk. Pengaruh promosi yang bagus dan intensitas yang 

tinggi akan menjadikan konsumen mengenal dan ada rasa penasaran terhadap 

produk yang dipromosikan. Promosi sendiri sarana untuk membangun 

kepercayaan dan penilaian konsumen terhadap produk, yaitu dengan membina 
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hubungan erat antara produsen dengan konsumen melalui pendekatan strategi 

promosi yang tepat.35 

3. Hukum Promosi menurut Hukum Islam 

Istilah promosi dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan al-hawafiz al-

muraghghibah fial-shira’.Secara bahasa al-hawafiz al-muraghghibah fi al-shira’ 

diartikan sebagai.” Segala sesuatu yang mendorong atau menarik minat 

(membujuk) orang lain untuk membeli.”36 Dalam pengertian secara terminologis, 

Khalid bin Abd Allah mengemukakan bahwa untuk memberi batasan pengertian 

al-hawafiz almuraghghibah fi al-shira’, tentu harus merujuk pada buku-buku 

pemasaran (marketing) yang mengulas tentang permasalahan ini dan 

menjadikannya sebagai pokok bahasan.  

Menurut Khalid, dengan merujuk dari buku-buku tersebut diketahui bahwa 

istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian sesuatu yang mendorong 

dan membujuk orang lain untuk membeli disebut dengan istilah promotion 

(promosi). Promosi ini mempunyai dua makna: makna umum dan makna khusus. 

Makna umum promosi adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh shirkah 

(perusahaan atau produsen) untuk menambah hasil penjualan. Sedangkan arti 

promosi secara khusus adalah hubungan komunikatif penjual atau produsen 

kepada para pembeli dengan maksud untuk memberi tahu mereka membujuk dan 

mendorong mereka untuk membeli. Dari pengertian ini Khalid bin Abd Allah 

menyimpulkan bahwa istilah promosi secara umum mempunyai kedekatan makna 

dengan al-hawafiz al-muraghghibah fi al-shira’. Berbeda dengan pengertian 

                                                           
35K, Preveen Koppale, and Donald R Lehman. “The Effects of Advertised Quality on 

Expectation about New Product Quality. Journal of Marketing Research. Vol. XIV, march1995. 
36Khalid bin Abd Allah al-Muslih, al-Hawafiz al-Tijariyah,(t.t.p: t.p., t.t.), h. 9.  
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promosi secara khusus yang menurut Khalid, biasanya hanya mencakup segala 

tindakan sebelum terjadinya transaksi jual beli sedangkan setelah terjadinya 

transaksi jual beli seperti perjanjian daman atau garansi serta layanan-layanan 

yang lain tidak termasuk dalam pengertian promosi.37 

Penulis dalam hal ini sependapat dengan pernyataan Khalid yang 

menyebutkan kedekatan makna antara al-hawafiz al-muraghghibah fi al-shira’ 

dengan pengertian promosi secara umum. Akan tetapi dalam pengertian khusus 

penulis tidak sependapat, lantaran dewasa ini, promosi juga mencakup tindakan 

atau layanan-layanan setelah terjadinya akad jual beli, seperti halnya garansi yang 

juga menjadi bagian dari kiat-kiat promosi. 38 Begitu juga pemberian hadiah 

dengan penarikan hadiah pada waktu tertentu setelah terjadinya akad jual beli juga 

termasuk bagian dari promosi.39 

Dengan demikian, kesimpulan pengertian Khalid bin Abd Allah mengenai 

al-hawafiz al-muraghghibah fial-shira’ adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh 

penjual atau produsen, baik terdiri dari perbuatan-perbuatan untuk 

memperkenalkan barang dagangan (komoditi) atau layanan-layanan yang 

mendorong dan menarik minat orang lain untuk memiliki dan membelinya, baik 

aktivitas itu sebelum akad jual beli atau sesudahnya.40 

Hukum melakukan jenis promosi ini adalah mubah atau dibolehkan, 

terutama jika dalam promosi yang dilakukan terdapat usaha untuk menginfokan 

                                                           
37Ibid., h. 10. 
38Tung Desem Waringin, Marketing Revolution (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2013), h. 16. 
39Frank Jefkins, Periklanan, Edisi Ketiga (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 154-156. 
40Khalid bin Abd Allah al-Muslih, al-Hawafiz…, h. 10. 
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kepada konsumen akan detail barang maupun jasa yang akan dibeli. 41 Dalil 

mengenai dibolehkannya promosi jenis ini antara lain : 

"Hukum asal dalam masalah muamalat adalah halal dan mubah selama 

tidak ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya" 

Sementara itu tidak ada satu dalil pun dan Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ 

maupun Qiyas yang menunjukkan terlarangnya promosi produk yang dilakukan 

oleh penjual. Syari’at Islam tidak mengharamkan semua yang dibutuhkan oleh 

manusia dan berkaitan dengan kemaslahatan kehidupan mereka, jika 

kemaslahatan tersebut lebih besar dari madharatnya. Jika hal ini diharamkan maka 

akan menyebabkan kesulitan, dan dalam syariat islam kesulitan itu harus 

dihilangkan. 42  Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwasanya promosi adalah 

sarana yang dibutuhkan oleh para penjual atau produsen terutama ketika kita 

melihat realitas pasar perdagangan masa kini yang menampilkan sangat banyak 

sekali berbagai macam produk baik barang maupun jasa. 

Realitas ini bisa membuat konsumen bingung menentukan pilihannya 

ketika akan membeli suatu produk. Sehingga fungsi dari adanya promosi adalah 

untuk memperkenalkan keistimewaan dan karakteristik serta manfaat dari barang 

yang dijual. Dengan mengetahui diferensiasi antara barang bisa membuat 

konsumen lebih mudah menentukan pilihan dan menghilangkan kebingungan 

mereka sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat ketika akan 

membeli sebuah produk. Promosi produk juga memiliki pengaruh besar dalam 

peningkatan kualitas dan kuantitas produk serta berfungsi untuk memperkenalkan 

                                                           
41Ihya’ Ulum Ad-Din jilid 2 hal. 75, Ma’alim Al-Qurbah fi Ahkam Al-Hisbah hal. 72, 
42Majmu’ Al-Fatawa, vol. 29, 64 dan 227 
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tempat, produsen dan pemilik produk tersebut. 

4. Tabungan iB Hasanah 

Tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah memberikan berbagai 

fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah. Fasilitas yang terdapat pada 

tabungan ini diantaranya buku tabungan, BNI Syariah Card Silver, serta E-

banking seperti ATM, SMS Banking, Internet Banking, dan Phone Banking.43 

Tabungan iB hasanah juga memiliki beberapa keunggulan yaitu:  

a. BNI Syariah Card Silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, 

ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima &Cirrus) dan kartu belanja (Debit 

Card) di merchant berlogo Master Card di seluruh dunia. 

b. Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah seluruh 

Indonesia. 

c. Pembukaan rekening otomatis berinfaq Rp 500,-  

d. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. 

Tabungan iB Hasanah yang berakad Mudharabah ada kelebihannya yaitu 

Nisbah tabungan untuk nasabah dan bank sebesar 22:78 serta adanya potongan 

biaya setiap bulannya. Sedangkan untuk Tabungan iB Hasanah dengan akad 

Wadiah hanya bersifat titipan murni tanpa adanya potongan biaya per bulan tetapi 

tidak adanya bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank. Selain itu, persyaratan 

dan tata cara pembukaan rekening Tabungan iB Hasanah adalah setiap nasabah 

memiliki Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor) dan setoran awal minimal Rp. 

100.000,- 

                                                           
43https://www.bnisyariah.co.id/ Di akses pada tanggal 19 juli 2019. 

https://www.bnisyariah.co.id/
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Tabel. 1 

Biaya-biaya  

Tabungan iB Hasanah 

5. Akad Tabungan iB Hasanah 

Tabungan iB Hasanah terdapat akad-akad yang memiliki keunggulan 

masing-masing. Sehingga calon nasabah dapat menentukan jenis pendanaan yang 

sesuai dengan kebutuhan. Jenisnya yaitu akad bagi hasil (Mudharabah) dan akad 

titipan murni (Wadi’ah). 

Prinsip akad bagi hasil, Mudharabah adalah prinsip kerjasama antara 

pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak bank (mudharib) untuk melakukan 

suatu usaha tertentu yang hasilnya akan dibagi hasilkan sesuai nisbah yang telah 

disepakati sebelumnya. Dana tersebut dapat digunakan Bank untuk melakukan 

akad lain seperti murabahah maupun ijarah. Dana tersebut dapat digunakan juga 

oleh Bank untuk melakukan mudharabah kedua, tetapi bank bertanggung jawab 

penuh atas kerugian yang terjadi. Perhitungan bagi hasil tabungan Mudharabah 

dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung ditiap akhir bulan dan 

 
Wadiah Mudharabah 

Pengelolaan Rekening per 

bulan 
Rp 0,- Rp 7.500,- 

Tutup Rekening Rp 20.000,- Rp 10,000,- 

Saldo Minimum Rp 20.000,- Rp 100.000,- 

Biaya Dibawah Saldo 

Minimum 
Rp 0,- Rp 10.000,- 

Pembuatan Kartu ATM Rp 5.000,- 
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di buku awal berikutnya.44 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1 Skema Mudharabah. 

 

Dalil rujukan dasar akad mudharabah terdapat pada Firman Allah dalam 

Qs al-Muzzammil ayat 20: 

     

    

  

   

    

  

     

    

    

    

                                                           
44 Karim Adimarwan. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi IV, (Jakarta: 

PT.RajaGrafindo Persada, 2010), hal 108. 

Pemilik Dana Akad 

Mudharabah 
Pengelolah Dana  

Modal dan 

Porsi Laba 

serta Rugi 

Porsi Laba 

Keuntugan/ 

Kerugian 

Proyek  

Usaha 

Apabila untung akad dibagi sesuai 

nisbah, apabila rugi ditanggung oleh 

pemilik dana 
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Terjemahanya: 

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang 

bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 

mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas 

waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu 

bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa 

akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 

berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang 

yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah 

(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa 

saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 

(balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang 
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paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang45  

Yang menjadi wajhud-dilalah atau argumen dari surah al- Muzammil: 

20 adalah adanya kata yudribun yang sama dengan akar kata mudharabah 

yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. 

 

   

   

    

   

     

 

Terjemahnya: 

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung.( al-Jumu’ah: 10)46 

 

    

     

    

   

   

   

    

      

Terjemahnya: 

                                                           
45  Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Jakarta:  Departemen 

Agama RI), h. 574 
46 Ibid, h. 553 
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Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari 

Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah 

kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah 

sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu 

sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (al-

Baqarah:198)47 

Qs al-Jumu’ah: 10 dan Qs al- Baqarah: 198 sama-sama mendorong 

kaum muslimin untuk melakukan upaya untuk perjalanan usaha. 

Sedangkan prinsip akad simpanan murni, Wadi’ah adalah transaksi 

penghimpun dana yang bersifat simpanan murni tetapi tidak boleh dimanfaatkan 

oleh yang dititipi dalam hal ini adalah pihak bank (mudharib). Selain itu, pihak 

bank boleh memberikan bonus terhadap nasabah penyimpan dana, akan tetapi 

tidak boleh diperjanjikan di muka.48 

1. Titip Barang 

 

  

2. Bebankan Biaya Penitip 

Gambar. 2 

Skema al-Wadi’ah Yad al-Amanah.49 

Keterangan: 

Konsep al-Wadi’ah yad al-amanah, pihak yang menerima tidak 

boleh menggunkan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan 

                                                           
47 Ibid, h. 31 
48EdiWibowo, Widodo, Mengapa Memilih Bank Syariah, hal 41 
49Muhammad  Syafi’i Antonio, Bank  Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), h. 87. 

NASABAH 

Muwaddi’ 

(Penitip) 

(P 

 

BANK 

Mustawda’ 

(Penyimpan) 
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tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima 

titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitip. 

Prinsip wadiah yad al dhamanah ( tangan penanggung) adalah pihak yang 

menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang 

dititipkan. Tentunya, pihak Bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari 

pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk 

bonus.(PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 135. 

1. Titip Dana 

 

 

 4. pe                    4.  Pemberian Bonus  

2. Pemanfaata

n Dana 

    

3.Bagi Hasil 

 

Gambar. 3 

Skema al-Wadi’ah yad adh-Dhamanah.50 

Sebagai konsekuensi dari yad adh-dhamanah, semua keuntungan yang 

dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah 

penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan 

                                                           
50Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), h. 88. 

NASABAH 

Muwaddi’ 

(Penitip) 

BANK 
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(Penyimpan) 

USERS OF 

FUND 

(DuniaUsaha) 
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mendapat jaminan keamana terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas 

giro lainnya. 

Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah 

memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan  semacam insentif 

berupa bonus dengan catatan tidak disyartkan sebelumnya dan jumlahnya tidak 

ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul 

merupakan kebijsanaan dari manajemen bank. 

Dalil rujukan dasar akad wadi’ah terdapat pada Firman Allah dalam Qs An 

Nisaa’ ayat 58: 

     

   

   

    

    

     

    

    

Terjemahnya 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.51 

 

 

      

   

    

                                                           
 51 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya  (Bandung: PT. Sygma 

Examedia Arkanleema, 2007), h. 87. 
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Terjemahnya: 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, 

Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.52 

 

Namun jenis penghimpun dana berakad Mudharabah lebih banyak 

diminati oleh kalangan pegawai negeri maupun swasta alasannya karena bonus 

bagi hasilnya yang sangat jelas, sedangkan yang berakad Wadi’ah diminati oleh 

kalangan ibu rumah tangga dan mahasiswa karena tidak adanya potongan 

administrasi setiap bulannya sehingga saldo tetap walaupun tidak melakukan 

transaksi setoran tabungan serta saldo minimum yang berada dibawah Rp 

100.000,-.  

C. Kerangka Pikir 

Beragamnya produk bank syariah yang beredar dipasaran menyebabkan 

banyaknya pilihan bagi calon nasabah dalam mencari variasi untuk memilih 

                                                           
52  Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya  (Bandung: PT. Sygma 

Examedia Arkanleema, 2007), h.  
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produk. Beberapa produk dengan kualitas, model, fitur (karakteristik tambahan 

dari produk), serta kualitas yang relatif sama, dapat memiliki kinerja yang 

berbeda-beda di pasaran karena perbedaan persepsi dari produk tersebut dibenak 

nasabah. Hal ini membuat nasabah lebih selektif dalam melakukan seleksi 

terhadap produk bank syariah. Beragamnya strategi marketing dalam memasarkan 

produk serta jaminan layanan jasa yang optimal diharapkan dapat menarik minat 

nasabah untuk menggunakan produk layanan jasa dari bank syariah. 

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dalam mengkaji Promosi 

Tabungan iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari yaitu: 

 

 

 

Bagan.1 

Kerangka Pikir 
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Sumber : diolah Pada tahun 2019
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