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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan mengimpun dana dalam

bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk produk

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka membantu masyarakat untuk memperbaiki

kehidupannya. Di sisi lain tentunya kegiatan yang dilakukan oleh usaha perbankan tersebut,

diharapkan dapat memberi kontribusi untuk meningkatkan kegiatan usahanya dalam rangka

memperbaiki organisasi usahanya agar tumbuh dan berkembang demi memberikan

kebahagiaan bagi semua pihak yang terkait dengan kegiatan perbankan tersebut.

Kegiatan perbankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit

maupun produk lainnya, perlu diperkenalkan kepada semua pihak  atau masyarakat melalui

kegiatan promosi. Promosi merupakan salah satu unsur dalam bauran pemasaran, terdiri

dari empat unsur yaitu harga, produk, lokasi dan promosi1.Promosi adalah berbagai cara

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun

tidak langsung, mengenai suatu produk yang ditawarkan2. Promosi merupakan salah satu

cara untuk menarik dan mempertahankan nasabah bank3.

1 Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 43
2Philip Kotler, dan Gery Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga,  2005), hal. 34
3Saunders, Attracting and Keeping Gang Customers,(Alaska Business Montly, 2003), hal. 23
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Bagian yang tajam dari instrument pemasaran adalah pesan yang dikomunikasikan

kepada calon pembeli melalui berbagai unsur yang terdapat dalam program promosi4 .

Promosi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran, karena

betapapun berkualitasnya produk, jika konsumen belum pernah mengenal atau

mendengarkannya dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka

mereka tidak akan pernah membelinya5.

Untuk memperkenalan produk yang ditawarkan oleh perbankan, maka dapat dilakukan

dengan berbagai cara seperti periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat,

penjualan pribadi serta pemasaran langsung. Apabila unsur-unsur promosi tersebut

dikombinasikan menjadi satu kelompok maka dapat diistilahkan sebagai “bauran

promosi”(Promotion Mix).Bauran promosi merupakan kombinasi strategi yang paling baik

dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi lain, yang semuanya

direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan6.

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh setiap usaha termasuk  dunia perbankan

dimaksudkan untuk memodifikasi tingkah laku dengan cara mencari kesenangan, memberi

pertolongan, memberi informasi serta mengemukakan ide7. Jadi kegiatan promosi berusaha

untuk merubah tingkah laku dan pendapat, dan memperkuat tingkah laku yang ada.

4Rewoldt, Strategi Promosi Pemasaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 78
5Hurriyati Ratih, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung:  Alfabeta, 2005), hal. 12
6Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern,(Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 23
7Philip Kotler, Ibid., hal 54.



3

Kegiatan promosi ditujukan untuk memberitahu pasar yang dituju tentang penawaran

perusahaan melalui pemberian informasi baik secara tertulis, gambar dan kata-kata dan

sebagainya, sesuai dengan keadaan. Kegiatan promosi juga dimaksudkan untuk membujuk

calon konsumen agar mau membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Membujuk dengan

berlebih lebihan akan memberikan kesan negative pada calon konsumen sehingga

keputusan yang diambil justru keputusan yang negative.Tujuan kegiatan promosi lainnya

adalah mengingatkan konsumen tentang adanya produk tertentu, yang dibuat dan dijual

perusahaan tertentu, ditempat tertentu dan dengan harga tertentu pula8.

Umumnya perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang berorientasi kepada

konsumen9. Oleh karena itu, kepuasan konsumen dapat diwujudkan dengan baik, apabila

kebutuhan dan keinginan konsumen dapat dipenuhi melalui kegiatan promosi yang efektif

dan efisien. Umumnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh setiap perusahaan termasuk

usaha perbankan senantiasa mengacu kepada kebiasaan yang dilakukan oleh usaha

perbankan, kurang mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan keinginan berdasarkan

persepsi konsumen atau nasabah, sehingga kegiatan promosi yang dilakukan oleh

perusahaan menjadi kurang efektif.

Fenomena tersebut nampaknya juga terjadi dalam dunia perbankan termasuk Bank

Syariah Mandiri. Nampak dalam dunia nyata bahwa, kegiatan promosi yang telah

dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri belum dapat dikatakan efektif dan efisien, karena

8Marwan Asri,Marketing, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2011), hal. 19
9Billy Gunarto, Pengertian dan Pemahaman Strategi Pemasaran, 2013, hal. 40
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respon masyarakat terhadap Bank Syariah Mandiri belum banyak membawa perubahan

sehingga masyarakat mau memodifiasi perilakunya, tertarik untuk menjadi nasabah dan

memiliki pengetahuan mengenai Bank Syariah Mandiri. Hal ini terjadi karena pengetahuan

masyarakat tentang keberadaan Bank Syariah Mandiri belum memadai, disebabkan karena

kurangnya sumber informasi yang dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai

keberadaan Bank Syariah Mandiri. Disamping itu pula  disebabkan oleh adanya kegiatan

promosi yang dirancang oleh usaha perbankan berdasarkan versi perbankan yang kurang

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat atau nasabah berdasarkan persepsi

mereka.

Berdasarkan uraian tersebut maka saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait

dengan bauran promosi yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap keputusan

pengambilan produk pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri dengan formulasi judul :

“PengaruhPersonal Selling Terhadap Keputusan Memilih Produk Pembiayaan Mikro

Di BankSyariah Mandiri”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah maka dalam penelitian ini akan diuraikan

terkait dengan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Personal selling pada pembiayaan mikro dan pengaruhnya terhadap keputusan

pengambilan produk pembiayaan mikro.

2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Kendari



5

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil permasalahan dalam penelitian ini,

yakni : “Apakah personal sellingpada pembiayaan mikro berpengaruh positif signifikan

terhadap keputusan pengambilan produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri

Cabang Kota Kendari?”

D. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada uraian latar belakang dan permasalahan pokok yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk : “Mengetahui pengaruh

personal selling pada pembiayaan mikro terhadap keputusan pengambilan produk

pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Kendari”.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan agar dapat memberi manfaat, baik untuk kepentingan

internal perbankan maupun pihak lain yang berkepentingan, yaitu :

a. Pengembangan Keilmuan

(1) Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya dan menjadi

masukan bagi pengembangan ilmu manajemen perbankan terutama yang berkaitan

dengan penentuan bauran promosi dan pengaruhnya terhadap keputusan

pengambilan produk pembiayaan.

(2) Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi

para calon peneliti yang berminat mengembangkan kajian dibidang perbankan
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secara umum maupun yang berminat mengkaji bauran promosi dan pengaruhnya

terhadap keputusan pengambilan produk pembiayaan.

b. Tujuan Praktis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pihak perbankan (Bank

Syariah Mandiri) dalam menerapkan strategi promosi, dan sekaligus dapat menjadi

masukan bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan promosi yang

efektif dan berdampak secara langsung terhadap keputusan pengambilan produk

pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Kendari.


