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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu unsur penting guna untuk melaksanakan pembangunan dan 

mempuyai peran yang penting dalam kelancaran kegiatan ekonomi adalah 

industry keuangan syariah. Melihat kemajuannya saat ini, bank syariah memang 

telah membuktikan keunggulannya sehingga makin diminati oelh khalayak 

umum, itulah kenapa mulai banyak perusahaan yang menjalankan bidang ini. 

Peraturan aktivitas perbankan syariah diatur pertama kali dalam UU No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan menyebut istilah “bank berdasarkan 

prinsip bagi hasil”, tanpa memberikan definisi prinsip bagi hasil tersebut. Definisi   

prinsip bagi hasil disebutkan dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pasal 2 yaitu prinsip bagi hasil berdasarkan 

Syari’at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam: (a) 

menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan 

penggunaan/ pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya; (b) 

menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi 

maupun modal kerja termasuk kegiatan usaha jual beli; (c) menetapkan imbalan 

sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank 

dengan prinsip bagi hasil (Sofyan, 2013).  

Secara filosofis, Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meniggalkan 

masalah Riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap Riba 

merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. 
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Belakangan ini para ekonom muslim telah  mencurahkan perhatian besar guna 

menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan 

dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Oleh karena itu, mekanis 

meperbankan bebas bunga yang disebut dengan Bank syariah. Alasan filosofisnya 

adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. 

(Rukmana, 2010) Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah : 275  

س ِ ۚ  مَ ْ َن ال اُن ِم طَ يْ هُ الشَّ َّطُ ب ََخ ت َ ي ي َّذِ ومُ ال ُ ق َ ا ي َم َِلَّ كَ وَن إ ُوُم ق َ َا ََل ي ب ُوَن الر ِ ل كُ
ْ أ َ ي يَن  َّذِ ال

 َ ۚ ف َا  ب ِ لر  مَ ا رَّ َح َع َو يْ َ ب ْ ل ُ ا لَّ َّللاَّ ََح أ ۗ َو َا  ب لر ِ ُل ا ْ ث ُع ِم يْ َ ب الْ ا  َم َّ ن ِ وا إ ُ ال َ ْم ق َّهُ َن أ ِ َك ب لِ ََٰ ُ ذ ه اءَ ْن َج مَ

اُب  َح َْص َك أ ِ ئ ََٰ ل ُو أ َ ف  َ اد ْن عَ مَ ِ ۖ َو َى َّللاَّ ل ِ ُ إ ه ُر َْم أ ََف َو ل ا سَ َهُ مَ ل َ ىَٰ ف َهَ ت ْ ان َ هِ ف ِ ب  ْن َر ٌ ِم ة ظَ ِع ْو َم

ُونَ  د لِ ا ا َخ يهَ ِ ْم ف َّاِر ۖ هُ  الن

Terjemahnya:   

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S-2 : 

275 ). 

 

Bank Syariah berdiri ditandai dengan berdirinya 3 Bank perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Hareukat di 

Nanggroe Aceh Darusalam.pendirian Bank Syariah di Indinesia di prakarsai oleh 

majelis ulama Indonesia (MUI) melalui Lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” 

di Cisarua, Bogor 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI 

yang kemudian dibentuklah Tim Kerja untuk mendirikan Bank Syariah 

diIndonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat. Indonesia pada tahun 1991 

dan beroperasi tahun 1992. BMI merupakan Bank Syariah yang pertama didirikan 
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di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan 

Negara-negara lain. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank 

syariah pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah 

menjadi 20 unit yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit syariah. Sementara itu 

jumlah BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Rukmana, 

2010). 

Akhir-akhir ini Perbankan Syariah Indonesia muncul sebagai dinamika 

perkembangan Bank Konvensional di Indonesia hadir sebagai gebrakan awal, 

yaitu Bank Muamalat Indonesia. Umumnya sebuah bank yang berbasis syariah 

berusaha untuk memuaskan nasabah lewat penggunaan produk perbankan yang 

mereka hasilkan, untuk itu penting sekali bagi bank mengetahui atau memahami 

perilaku nasabah, utamanya yang menjadi sasaran Bank, terlepas lagi nasabah 

dewasa ini sangat selektif dan mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap 

suatu jasa. 

Perbankan syariah menjadi fenomena baru dunia perbankan di Indonesia 

saat ini. kehadiran perbankan syariah diasumsikan sebagai oase ditengah 

“kehausan” masyarkat indonesia yang mayoritas muslim untuk menjawab 

kurangnya solusi alternative mengenai pengelolaan keuangan yang berbasis 

bunga. Keberadaan perbankan syariah juga seolah telah menggeser hegemoni 

perbankan konvensional dan puncaknya ketika terjadi krisis moneter 1997. 

Meskipun saat itu, bank syariah yang beroperasi baru satu unit, yaitu BMI. 

Namun telah memperlihatkan keunggulan dalam pengelolaan keuangan 

masyarakat bangsa Indonesia. Sementara pada sisi lain, banyak bank konvensional 



 

4 

 

yang collapse dan dilikuidasi atau di merger dengan bank lain sejenis (Husain 

Insawan, 2018). 

Bank sebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan juga 

membutuhkan strategi pemasaran untuk memasarkan produknya. Dalam 

melakukan pemasaran, Bank memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai. 

Artinya, nilai penting pemasaran Bank terletak dari tujuan yang ingin dicapai 

tersebut seperti dalam menigkatkan mutu pelayanan dan menyediakan ragam 

produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Untuk mencapai 

sasaran tersebut maka setiap bank harus memulai melakukan perencanaan 

pemasaran secara baik (Kasmir, 2005).  

Perbankan syariah memiliki sistem operasional di dalamnya mencakup 

sistempenghimpunan dana (funding), sistempenyaluran dana (lending), dan jasa 

layanan(servicing) yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah. Khusus 

padapenyaluran dana (lending), nasabahdiberikan pinjaman atau pembiayaan 

yangmengharuskan adanya pengembalian dari nasabah kepada bank yang dibayar 

secara angsuran (Husain Insawan, 2018). Penelitian ini berfokus pada sistem 

penghimpunan dana (funding), dimana Bank perlu untuk menunjuk perwakilan 

dalam hal ini praktisi yang bertugas untuk memasarkan produknya. Penelitian ini, 

praktisi pemasaran yang dimaksud adalah Funding officer yang bertugas 

memasarkan produk Bank berupa Simpanan.  

Lembaga keuangan syariah, deskripsi pekerjaan atau description job perlu 

untuk diterapkan, deskripsi pekerjaan adalah suatu pernyataan tertulis yang 

menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerjadan 
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aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya (Wahyuni, 2018). Fungsi funding officer 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mencari Nasabah(pihak ketiga) yang mempunyai dana lebihagar mau 

untuk menyimpan dananya pada bank dalam bentuk produk yang ditawarkan 

oleh bank itu sendiri. Produk Bank yang dimaksud dibagi menjadi 3 

kategoriyaitu dalam bentuk simpanan Tabungan, Giro, dan Deposito. 

2. Memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk perbankan dan 

memperluas jaringan atau relasi antar perbankan atau dengan dunia diluar 

perbankan itu sendiri. 

Penentuan strategi pemasaran dalam menarik minat nasabah juga penting 

dilakukan agar calon nasabah mau menyimpan dan mempercayakan dana yang 

mereka miliki pada Bank yang bersangkutan. Khusunya untuk Bank syariah, 

bagaimana strategi yang tepat dan baik untuk menarik nasabah dan meyakinkan 

mereka beralih pada Bank Syariah yang sekarang ini mulai terlihat pesat 

perkembangannya tak kalah dengan bank konvensional.  

Bank Syariah, dalam membangun hubungan kepercayaan dengan nasabah, 

para praktisi yang bekerja mencari Nasabah (funding officer) memang dibutuhkan 

sikap yang komunikatif dan tidak pasif, utamanya dalam memasarkan produk 

yang bank itu punya. Sebaliknya ketika tidak ada komunikasi yang baik dari 

pencari nasabah itu maka calon nasabah pun akan enggan bahkan tidak tertarik 

dengan Bank tersebut, khusunya bank syariah. Untuk itu, diperlukan strategi 

ataupun kecakapan dalam berbicara dan meyakinkan orang, agar tujuan yang 

diinginkan oleh perushaan dapat tercapai dan pekerja dapat memenuhi target yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. 
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Penelitian ini juga berlatar belakang pada timbulnya pertanyaan mengenai 

seberapa besar peran seorang funding officer sebagai praktisi pemasaran bank 

dalam memasarkan produk-produknya, khususnya Bank Syariah. Penulis juga 

menjadikan tolak ukur berhasilnya strategi pemasaran sebuah Bank dengan melihat 

minat yang terbangun dari pihak nasabah dalam mempercayakan dana yang mereka 

miliki pada bank yang bersangkutan. Khususnya dimasa pandemic sekarang, 

mengingat akses antar sesama manusia yang dibatasi dan tetap mematuhi protocol 

kesehatan memberikan bentuk pemikiran baru pada penelitian ini tentang 

bagaimana strategi yang tepat agar Bank tetap beroperasi sebagaimana mestinya 

dengan tetap mematuhi aturan yang ada mengenai pandemic sekarang. Sehingga 

dari kondisi demikian ini akan diketahui sejauh mana strategi pemasaran itu 

berhasil dan tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan masa pandemic dan sejauh 

mana peningkatan minat nasabah pada Bank Yang diteliti. 

Penting bagi Funding Officer dalam menjalankan tugasnya untuk 

menentukan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membangun 

chemistry dengan nasabah. Termasuk strategi yang tepat dalam mendalami 

perasaan dan karakter nasabah yang berbeda-beda. Berdasarkan berbagai uraian 

latar belakang di atas, maka peneliti tertarik memilih judul “Strategi Pemasaran 

Funding Officer dalam Meningkatkan Minat Nasabah Menabung di Bank 

Muamalat Kantor Cabang Kendari” 

1.2 Fokus Penelitian 

Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh Funding sebagai Penghimpun dana nasabah 

dalam meningkatkan Minat Nasabah Menabung Bank Muamalat KC Kendari. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana Strategi Pemasaran funding officer dalam meningkatkan minat 

nasabah menabung di Bank Muamalat KC Kendari, dengan sub bagian : 

1) Strategi Pemasaran apa saja yang diterapkan oleh funding officer dalam 

meningkatkan minat nasabah menabung di Bank Muamalat KC Kendari? 

2) Apa saja Kendala funding officer dalam memasarkan produk tabungan di Bank 

Muamalat KC Kendari? 

3) Apa saja solusi funding officer dalam mengatasi Kendala  memasarkan produk 

tabungan Bank Muamalat KC Kendari? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemasaran Funding Officer dalam 

meningkatkan minat nasabah menabung di Bank Muamalat KC Kendari, meliputi 

sub bagian sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui Strategi pemasaran yang diterapkan oleh funding officer 

dalam meningkatkan minat nasabah menabung di Bank Muamalat KC 

Kendari. 

2) Untuk mengetahui kendala funding officer dalam memasarkan produk 

tabungan di Bank Muamalat KC Kendari 

3) Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh funding officer guna  

mengatasi kendala dalam memasarkan produk Tabungan Bank Muamalat KC 

Kendari 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan keilmuan di Bidang Perbankan Syariah, khusunya pada hal 

yang berkaitan dengan Strategi Pemasaran Funding Officer dalam menarik dan 

meningkatkan minat Nasabah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai 

masukan agar lebih meningkatkan kinerja dan kualitas praktisi maupun 

Nasabah dengan melihat strategi dan minat yang terbangun dalam bank yang 

bersangkutan. 

1.6 Definisi Operasional 

Menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, maka yang 

menjadi definisi Operasional pada penelitian ini adalah tentang strategi pemasaran 

yang baik dan tepat akan mempengaruhi minat dan juga keinginan nasabah 

(masyarakat) untuk menabung di Bank Muamalat KC kendari dan funding officer 

sebagai praktisi yang  bertugas memasarkan produk memiliki peran yang penting 

dalam peningkatan jumlah nasabah menabung di bank yang bersangkutan dalam 

hal ini Bank Muamalat KC Kendari. 

 


