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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kelengkapan data dalam skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang 

relevan sebagai berikut: 

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Nasihatul dengan judul “Strategi 

Pemasaran Produk Simpanan Pendidikan melalui media internet pada BMT 

Sejahtera Wingi-Blitar” 

Penelitian ini terdapat beberapa hasil antara lain: a) Strategi Promosi 

yang dilakukan oleh BMT sejahtera melalui media internet Wingi-Blitar 

antara lain strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi 

promosi. b) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah nasabah 

simpanan pendidikan adalah dengan membuka penawaran kerja sama dengan 

pihak sekolah (Nasihatul, 2019). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di atas adalah 

sama-sama menjadikan strategi pemasaran sebagai pokok masalah utama. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang dijadikan sebagai patokan 

untuk meneliti. Penelitian sebelumnya hanya mengukur strategi pemasaran 

pada salah satu produk (simpanan pendidikan) dengan menggunakan media 

internet, namun pada penelitian ini, penulis mengangkat seberapa besar peran 

strategi pemasaran yang dilakukan funding officer dalam meningatkan minat 

nasabah pada semua jenis produk simpanan. 
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2.1.2 Penelitian yang dilakukan Atin Zuliawati yang berjudul “Analisis Strategi 

Pemasaran dalam meningkatkan Peminat Simpanan Pelajar Prestasi di BMT 

Harapan Umat Kudus” 

Penelitian ini terdapat beberapa hasil antara lain: a) Strategi 

Pemasaran yang dilakukan dalam meningkatkan Peminat Simpanan Pelajar 

Prestasi di BMT Harapan Umat Kudus, adalah dengan menggunakan konsep 

bauran pemasaran yaitu strategi produk, strategi harga, srategi promosi, 

strategi pasrtisipan dan strategi proses. b) Hasil Analisis SWOT menunjukan 

bahwa strategi yang sesuai untuk BMT Harapan Umat Kudus untuk 

meningkatkan peminat simpanan pelajar prestasi adalah strategi agresif. c) 

Memasarkan simpanan pelajar prestasi BMT Harapan Umat Kudus 

menghadapi beberapa faktor pendukung seperti adanya kerja sama dengan 

lembaga pendidikan herga terjangkau, tidak adanya potongan administrasi 

bulanan, prosesnya cepat dan mudah (Atin Zuliawati, 2019). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diatas adalah 

sama-sama meneliti mengenai strategi pemasaran dalam meningkatkan minat 

nasabah simpanan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya. Pada 

penelitian sebelumnya diatas hanya menggunakan salah satu produk 

simpanan (tabungan) sedangakan pada penelitian ini penulis mengggunakan 

semua jenis produk simpanan. 

2.1.3 Penelitian yang dilakukan Ade Ikhwan Anshori dengan judul “Strategi 

Pemasaran Produk Pembiayaan Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi 

Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak)” 
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Penelitian ini penulis mengangkat suatu permasalahan yaitu 

bagaimana Strategi Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak terhadap produk 

Pembiayaan  Warung Mikro dalam  menarik minat  nasabah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran Produk 

Pembiayaan Warung Mikro, mekanisme pembiayaan warung mikro, data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan bagian 

pelaksana Marketing Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak (Anshori, 

2014). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diatas adalah 

sama-sama bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran dama upaya 

menarik minat nasabah. Sedangkan perbedaannya terletak pada produk yang 

menjadi sumber pembentukan strategi pemasaran yang tepat. Pada penelitian 

sebelumnya diatas focus pada produk pembiayaan, sedangkan dalam 

penelitian ini focus pada produk simpanan karena menggunakan funding 

officer sebagai perantara bank  dalam memasarkan produk.   

2.1.4 Penelitian yang dilakukan Novi Fransiska  yang berjudul “Penerapan 

Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap BPRS 

Mitra Agro Usaha Di Bandar Lampung” 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa strategi produk yang 

dilaksanakan pada BPRS Mitra Agro Usaha sampai saat ini, sudah cukup 

berjalan dengan baik hingga BPRS MAU banyak dikenal oleh berbagai 

kalangan masyarakat. Sedangkan strategi harga yang diterapkan adalah sistem 

bagi hasil berupa kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Kemudian 

untuk strategi distribusi yang diterapkan yaitu dengan menggunakan 
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perantara pemasaran, dan strategi promosi yang dilaksanakan di BPRS Mitra 

Agro Usaha sampai saat ini dengan memberikan bonus setiap akhir bulan 

pada tabungan MAU Syariah iB, strategi promosi ini juga paling  berperan 

dalam peningkatan minat nasabah terhadap BPRS Mitra Agro Usaha. 

Sedangkan dari segi peluang untuk mengembangkan pasar, BPRS Mitra Agro 

Usaha berusaha menerapkan dengan membangun dan  memelihara citra 

perusahaan dan menjalin hubungan dengan para nasabah sehingga tetap 

mempunyai kesempatan mengembangkan pasar di Kota Bandar Lampung 

(Novi Fransiska, 2017). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diatas adalah 

sama-sama membahas mengenai strategi pemasaran dalam meningkatkan 

minat nasabah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan subjek, jika 

pada penelitian sebelumnya diatas merangkum secara umum strategi 

pemasaran tanpa berpatokan pada produk tertentu, di penelitian ini penulis 

memfokuskan hanya pada strategi pemasaran produk simpanan.  

2.1.5 Penelitian yang dilakukan oleh Ibtidaus Surusiyah yang berjudul “Strategi 

Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Pada PT.BPRS Buana Mitra Perwira 

Purbalingga” 

Hasil penelitian PT. BPRS Buana Mitra Perwira melakukan strategi 

marketing guna meningkatkan jumlah nasabah, menjalin tali silaturahim, dan 

memudahkan para nasabah melakukan transaksi. PT. BPRS Buana Mitra 

Perwira menerapkan strategi pemasarannya menggunakan strategi solicit, 

bauran pemasaran, presentasi di instansi-instansi, dan jemput bola. Dengan 

dilakukannya strategi pemasaran masyarakat akan lebih mengenal PT. BPRS 
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Buana Mitra Perwira karena kegiatan tersebut untuk kepentingan bank itu 

sendiri dan pentingnya nasabah untuk lembaga keuangan (Surusiyah, 2019). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-

sama menjadikan strategi pemasaran sebagai cara untuk meningkatkan minat 

nasabah. Sedangkan perbedaannya terletak pada cara yang akan dilakukan 

oleh bank pada penelitian sebelumnya dan bank yang akan diteleiti oleh 

penulis. 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang 

telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variable dalam sebuah 

penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

2.2.1 Pengertian Strategi  Pemasaran 

Kata strategi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “strategos” (stratus = 

militerdanago = Pemimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang 

dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk 

memenangkan perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk 

mencapai tujuan (Hazman, 2016). Strategi memiliki 3 peranan penting, yaitu: 

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Strategi  sebagai 

suatu elemen untu kmencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau 

tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan– keputusan yang 

diambil oleh individu atau organisasi. 
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2. Strategi sebagai sarana koodinasi dan komunikasi. Salah satu peranan penting 

strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan 

kesamaan arah bagi perusahaan. 

3. Strategi sebagai target strategi akan digabungkan dengan visi dan misi untuk 

menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. 

Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi 

penyusunan strategi. Tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. 

Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan. 

(Kotler, 2007) pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk 

yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika dalam 

buku Kotler Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada 

pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan para pemilik sahamnya. 

(Marlius, 2016) pemasaran adalah upaya pengenalan kepada setiap 

pelanggan secara lebih dekat, menciptakan komunikasi dua arah dengan 

konsumen, dan mengelola hubungan yang saling menguntungkan antara 

pelanggan dan perusahaan. 

Jadi, strategi pemasaran adalah kegiatan yang disusun sedemikian rupa 

oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan kinerja perusahaan dalam unit bisnis 

untuk mengembangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen agar lebih unggul dari para pesaing perusahaan di pasar sasaran. Serta 
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merupakan pernyataan mengenai cita-cita perusahaan, kemana akan pergi dan 

secara luas bagaimana mencapai arah yang dituju. 

2.2.2 Strategi Pemasaran Bank 

Menghadapi pasar sasaran yang ada,perbankan menghadapi banyak 

kesulitan, seperti munculnya bank-bank baru, pembaharuan teknologi, kemudahan 

bertransaksi, aneka ragam hadiah dan promosi yang ditawarkan oleh bank dan 

sebagainya. Untuk tetap mempertahnkan dan meningkatkan jumlah nasabah, 

stabilitas dan kemampuan laba, maka pemasaran dapat melakukan dua cara yaitu 

dengan tetap fokus pada pasar yang sudah ada (Al Arif, 2012). Selain itu bank 

juga harus memikirkan kemungkinan untuk membuka cabang-cabang baru atau 

mendirikan beberapa perwakilan di berbagai tempat yang cukup strategis bagi 

pengembangan Organisasi. Pada prinsipnya adalima macam strategi pemasaran 

yang dapat dilakukan oleh perbankan, yaitu: 

1. Strategi Penetrasi Pasar 

Strategi pasar atau penerobosan merupakan usaha perusahaan (bank) 

meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar 

saat ini (lama) melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk 

pasar yang sedang tumbuh dengan lamban. Perusahaan berusaha melakukan 

strategi pemasaran yang mampu menjangkau atau menggairahkan pasar yang 

sedang tumbuh secara lamban agar mampu tumbuh secara cepat. 

2. Strategi Pengembangan Produk 

Strategi pengembangan Produk perbankan merupakan usaha meningatkan 

jumlah nasabah dengan cara menegmbangkan atau memperkanalkan produk-

produk baru  perbankan. Inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk menjadi 
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salah satu kunci utama dalam strategi  ini. Perusahaan dalam hal ini pihak Bank 

selalu berusaha melakukan pembaharuan atau pengenalan produk baru kepada 

nasabah yang dapat membantu memudahkan proses transaksi nasabah. Perusahaan 

tiada henti terus melakukan eksplorasi terhadap kebutuhan pasar dan berupaya 

untuk memenuhi terhadap kebutuhan pasar tersebut.  

3. Strategi Pengembangan Pasar 

Strategi pengembangan Pasar merupakan salah satu usaha untuk 

membawa produk kearah pasar baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin 

kerjasama dengan pihak lain dalamrangka untuk menyerap nasabah baru. 

Manajemen menggunakan strategi ini bilamana pasar sudah padat dan 

peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing kuat. 

4. Strategi Integrasi 

Strategi integrasi merupakan pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh 

para bank yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan 

dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan bank-bank 

(merger).  

5. Strategi Diversifikasi  

Strategi diversifikasi baik diversifikasi konsentrasi maupun diversifikasi 

konglomerat. Diversifikasi konsentrasi yang dimaksud disini adalah bank 

memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai 

varian produk perbankan yang dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat 

adalah perbankan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian 

produk perbankan kepada kelompok konglomerat (korporat) (Al-Arif, 2012). 

2.1.3Dasar Hukum Pemasaran  
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Istilah pemasaran dalam fiqh Islam disebut dengan wakalah yang berarti 

perwakilan, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Penyerahan kuasa 

ini bisa disamakan dengan kegiatan perusahaan yang menyerahkan  kegiatan 

pemasaran.  Wakalah  dibolehkan  dalam islam karena sangat dibutuhkan oleh 

manusia. Dalam kenyataan hidup sehari– hari tidak semua orang mampu 

melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang perlu 

mewakilinya dalam menyelesaikan  urusannya. Landasan hukum kegiatan  

pemasaran (wakalah) agar sesuai dengan syariah, maka harus berdasarkan pada 

Al-quran yaitu pada Surah Al-Kahfi : 19: 

َوْ  ا أ ًم َْو َا ي ن ْ ث ِ ب َ وا ل ُ ال َ ۖ ق ُْم  ت ْ ث ِ ب َ ْم ل مْ كَ هُ نْ ِم ٌل  ِ َائ اَل ق َ ۚ ق ْم  هُ َ ن ْ ي َ وا ب ُ ل اءَ َسَ ت َ ي ْم لِ َاهُ ن ْ ث َ َع ب َك  لِ ََٰ ذ كَ  َو

مُ  َ ل َعْ ْم أ كُ ُّ ب ُوا َر ل َا ۚ ق ٍم  ْو َ َض ي َعْ ةِ ب َ ين ِد َم ْ َى ال ل ِ هِ إ ذِ ْم هََٰ كُ ِ ق ِر َو ِ ْم ب َكُ د ََح ُوا أ ث عَ ْ َاب ُْم ف ت ْ ث ِ ب َ ا ل َم ِ ب

 ً د ََح ْم أ كُ ِ نَّ ب َر ِع ُشْ ََل ي ْف َو َطَّ َل ت َ ي لْ ُ َو ه ْ ن ٍق ِم ْز ِر ِ ْم ب كُ ِ ْت أ َ ي ْ ل َ ا ف امً عَ ىَٰ طَ كَ َْز ا أ ُّهَ َي ْر أ ظُ نْ َ ي ْ ل َ  ف

Terjemahnya :  

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara 

mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa 

lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari 

atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui 

berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara 

kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia 

lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan 

itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali 

menceritakan halmu kepada seorangpun (Q.S – 18:19). 

 

Surah Yunus ayat 55 :  

َمُ  ل َعْ ْم ََل ي هُ ََر ث َكْ نَّ أ ِك ََٰ ل قٌّ َو ِ َح دَ َّللاَّ عْ ِنَّ َو َََل إ ۗ أ ِض  َْر اْْل اِت َو اَو َم ا فِي السَّ ِ مَ نَّ ّلِِلَّ ِ َََل إ   وأ

Terjemahnya :  

Berkata Yusuf: jadikanlah aku bendaharawan Negara(Mesir); Sesungguhnya aku 

adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan (Q.S-10:55) 

 

 Dari Surat Pertama Al-Kahf ayat 19 dapat dipahami bahwa untuk 

membuktikan mereka (ashabul kahfi) telah tertidur bertahun-tahun mereka 
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mengutus satu orang sebagai wakil untuk pergi kekota membeli makanan dengan 

uang yang mereka miliki. Sedangkan surat Yunus ayat 55 Nabi Yusuf diminta 

untuk diberi kuasa guna menjadi bendahara Negara. Dengan demikian dalam 

kedua ayat tersebut terdapat bentuk pemberian kuasa atau wakalah.  

2.1.4 Pengertian Funding Officer 

Funding adalah kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan 

oleh pihak bank. Kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga ini memerlukan  

suatu  usaha   dan  strategi,  sehingga  masyarakat  mau menyimpan atau 

mempercayakan dananya kepada pihak bank. Dana yang diperoleh kemudian 

diinvestasikan pada berbagai aktiva Bank, untuk mendanai kegiatan produk Bank, 

kegiatan memperoleh dana berarti Bank menerbitkan   aktiva   finansial   maka   

kegiatan   menanamkan   dana mengakibatkan Bank memiliki aktiva rill (Husnan, 

2012).  Ada beberapa cara untuk menghimpun dana masyarakat yaitu dengan 

menawarkan berbagai jenis produk seperti rekening tabungan, girodan deposito. 

1. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut 

syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, 

giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Prinsip transaksi tabungan 

ada dua yaitu debet dan kredit. Kepemilikan rekening tabungan bersifat individual 

atau atas nama perorangan. 

2. Simpanan Giro (Demand Deposit) 

Giro adalah simpanan penarikannya dapat dilakukan setiap hari dengan 

menggunakan cek, bilyet Giro atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau 

dengan pemindah bukuan. Transaksi dalam rekening giro terbagi dua.pertama, 
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transaksi penyetoran dimana dengan adanya penyetoran ini akan menambah 

jumlah saldo nasabah pada rekening gironya. Kedua transaksi yang 

mengakibatkan berkurangnya sejumlah saldo pada rekening giro nasabah. 

3. Simpanan Deposito (Time Depositi)  

Deposito memiliki perbedaan dengan dua jenis simpanan sebelumnya, 

pada simpanan deposito jangka waktu penarikan saldo ulang dapat ditarik setelah 

jatuh tempo. Penngertian dari jatuh tempo ini adalah masa berakhirnya simpanan 

deposito. Deposito adalah simoanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan nasabah bank (Kasmir, 2007). 

Funding officer adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditujukan 

untuk memberikan kepuasaan nasabah melalui pelayanan yang diberikan 

seseorang. Jadi intinya funding officer ialah personil yang diharapkan dapat 

melayani keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam mengumpulkan dana dari 

masyarakat sebagai sumber dana bank dalam melakukan aktivitas usahanya 

(Nawawi dan Hakim, 2015). 

2.1.5 Sumber Pendanaan Funding 

Sebenarnya Jumlah Dana yang dapat dihimpun melalui Bank tidak 

terbatas, tapi dari pihak manajemen harus mengemas dana-dana yang masuk 

untuk dimasukan pada produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak dan 

memiliki dua prinsip, yaitu:  

1. Prinsip Wadiah. Berasal dari namanya wadiah adalah titipan, jadi prinsip 

simpanan wadiah adalah akad penitipan barang atau uang kepada bank, maka 

berkewjiban bank harus merawat titipan tersebut dengan baik, serta 

mengembalikan yang dititipkan saat penitip meminta kembali.   
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2. Prinsip Mudharabah. Prinsip mudharabah merupakan akad kerja sama modal 

dari pemilik dana (shohibul mal) dengan pengelola dana atau pengusaha 

(mudhorib) atas dasar bagi hasil. Ketentuan sistem mudharabah yaitu : 

1. Modal : harus diserahkan secara tunai, dinyatakan dalam jumlah nominal 

yang jelas, langsung diserahkan kepada mudhorib untuk segera memulai 

usaha. 

2. Pembagian hasil : nisbah bagi hasil harus disepakati diawal perjanjian, 

pembagian hasilnya dapat dilakukan saat mudharib telah mengembalikan 

seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang telah disepakati. 

3. Resiko : bila terjadi  kerugian usaha maka semua kerugian akan ditanggung 

oleh shahibul mal dan mudharib tidak akan mendapatkan keuntungan usaha, 

untuk memperkecil resiko shahibul mal dapat mensyaratkan batasan-batasan 

tertentu kepada mudharib (Wiroso, 2011). 

2.1.6 Fungsi Funding Officer 

Lembaga Keuangan Syari’ah, deskripsi pekerjaan atau jabatan (job 

description) perlu untuk diterapkan, deskripsi pekerjaan atau jabatan (job 

description) adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-

tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja dan aspek-aspek pekerjaan 

tertentu lainnya. Dalam sebuah perusahaan, semua deskripsi pekerjaan 

mempunyai bentuk (style) yang sama (Riyadi dan Wahyuni, 2018). 

1. Untuk mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar 

mau untuk menyimpan dananya pada bank dalam  bentuk produk yang 

ditawarkan oleh bank itu sendiri. Produk Bank yang dimaksud dibagi 
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menjadi 3 kategori yaitu dalam bentuk simpanan tabungan, giro dan 

deposito. 

2. Memperkanalkan, mempromosikan, memasarkan produk perbankan dan 

memperluas jaringan atau relasi antar perbankan atau dengan dunia diluar 

perbankan itu sendiri. 

2.1.7 Kegiatan Pemasaran Funding Officer 

Melaksanakan kegiatan pemasaran, perusahaan mengkombinasikan empat 

variable yang sangat mendukungdi dalam menentukan strategi pemasaran, 

kombinasi keempat variable itu dikenal dengan istilah bauran pemasaran 

(marketing mix), yang terdiri dari produk (product), harga (price), distribusi 

(place) dan promosi (promotion) (Novizar, 2010). 

Markettting mix adalah strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan 

marketing,agar tercipta kombinasi maksimal sehingga memunculkan hasil paling 

memuaskan (Buchari, 2005).  Soemarni dan Soeprihanto menjelaskan, “Marketing 

Mix adalah kombinasi dari variable atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran. Dengan kata lain yaitu kumpulan dari variable yang dapat digunakan 

oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. 

1. Produk. 

Produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan dipasar untuk 

mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk tidak hanya selalu berupa barang 

tetapi bisa juga berupa jasa ataupun gabungan dari keduanya (barang dan jasa) 

(Adi Santosa, 2014). Yang penting diperhatikan dalam desain dan produk jasa 

Bank adalah atribut yang menyertai, seperti: sistem, prosedur dan 
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pelayanannya. Desain produk dan jasa Bank juga memperhatikan hal-hal yang 

berkaitan dengan ukuran bentuk, dan kualitas. 

2. Harga 

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Setelah produk yang di 

produksi siap untuk dipasarkan, maka perusahaan akan menentukan harga dari 

produk tersebut. Pengertian harga dalam produk dan jasa Bank, berupa kontra 

prestasi dalam bentuk suku bunga, baik untuk produk simpanan maupun 

pinjaman, serta fee untuk jasa-jasa perbankan. 

3. Tempat  

Tempat disebut dengan saluran distribusi, saluran dimana produk 

tersebut sampai kepada konsumen. Saluran yang digunakan oleh produsen 

untuk menyalurkan produk tersebut dari produsen sampai kekonsumen atau 

industry pemakai (Joko Utomo, 2005). Saluran distribusi produk dan jasa 

Bank, berupa Kantor kas, yang secara langsung menyediakan produk dan jasa 

yang ditawarkan. Dengan semakin majunya teknologi, saluran distribusi dapat 

dilakukan melalui saluran telekomunikasi seperti telepon dan jaringan internet. 

4. Promosi 

Promo dengan Komunikasi pemasaran aktivitas yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Sumarni, 

2018).Kegiatan promosi pada produk dan jasa Bank pada umumnya 
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dilakukan melalui iklan di media masa, atau televisi. Konsep kegiatan 

promosi secara menyeluruh meliputi: (Hamdani, 2017) 

1) advertising, / periklanan  

2) sales promotion / promosi penjualan  

3) public relation,  

4) sales trainning,  

5) marketing research / penelitian pemasaran  

6) Development / pengembangan. 

2.1.8 Pengertian Minat 

Minatseseorangterhadapsuatuobjekakanlebihkelihatanapabilaobjek 

tersebutsesuaisasarandanberkaitandengankeinginan dankebutuhan seseorang 

yangbersangkutan. Dalam kamusumumbahasaIndonesia, minat diartikan sebagai 

sebuah kesukaan (kecenderungan hati) kepadasuatu perhatian atau keinginan 

(Purwadaminto, 1996). 

Minatberkaitandenganperasaansuka atausenangdariseseorang 

terhadapsesuatuobjek.HalinisepertidikemukakanolehSlametominatadalah suatu 

rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh (Slamet, 2010).  

Minatpadadasarnyaadalahpenerimaanakansuatuhubungan antara 

dirisendiridengansesuatudiluar diri. Semakinkuatataudekat hubungan tersebut, 

semakin besarminat. Minatsebagaiaspekkejiwaannya bukanhanya 

mewarnaiperilaku seseorang untukmelakukanaktifitasyang 

menyebabkanseseorang merasatertarik kepadasesuatu. Sedangkan nasabah 
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merupakan konsumen-konsumensebagai penyedia danadalam proses transaksi 

barangataupun jasa.  

Beberapapengertiandiatasdapatdiambil kesimpulan bahwaminat 

adalahdorongankuatbagiseseorang untukmelakukansegalasesuatudalam 

mewujudkanpencapaiantujuandancita-citayangmenjadikeinginannya.Sehingga 

minatmerupakansikapseseorang yangmempunyaikeinginanyangtinggiterhadap 

sesuatuatausuaturasakemauanyang kuatuntukmelakukansuatuhaluntuk 

mencapaitujuantertentu.Peneliti mengambildaripengertianminatadalahsikap 

jiwaseseorang termaksutketigafungsijiwanya(kognisi,konasi,danemosi)yang 

tertuju padasesuatu, daridalam hubungan itu unsurperasaanyangkuat. Minat adalah 

kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu objek. Sedangkan 

menurut crow and crow minat adalah pendorong yang menyebabkan seseorang 

pemberi perhatian terhadap orang, sesuatu aktivitas tertentu (John Killis, 1998). 

2.1.9 Indicator yang mempengaruhi Minat Nasabah 

1. Menurut (Kanuk,  2008) Minat Nasabah yaitu: Pengaruh eksternal, kesadaran 

akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternative adalah hal yang 

dapat menimbulkan minat nasabah. Pengaruh eksternal ini terdiri dari Usaha 

pemasaran dan Factor ssosial budaya. 

2. Menurut (Komarudin, 1994) Minat Nasabah adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu proses pengembalian keputusan yang dilakukan 

oleh konsumen. Ada beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan 

yang umumnya dilakuakn oleh sesorang yaitu Pengenalan kebutuhan dan 

Proses informasi konsumen. 
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3. Menurut (Swashta dan Irawan, 2001) factor-faktor yang mempengaruhi minat 

berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan 

puas dalam membeli jasa atau barang maka hal itu akan memperkuat minat 

seseorang. Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa minat 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Kognisi (mengenal) artinya bahwa minat selalu didahului dengan 

pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju. 

b. Emosi (perasaan), setelah seseorang mengenal objek tersebut maka 

timbullah perasaan seperti perasaan senang atau tertarik dengan objek 

tersebut. 

c. Konasi (kehendak), kehendak dari unsur kognisi dan emosi kemudian akan 

mewujudkan kemauan dan hasrat terhadap objek yang diminati.  

4. Menurut (Hasibuan, 2008) minat adalah Minat sebagai aspek kejiwaannya 

bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktivitas yang 

menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Sedangkan nasabah 

merupakan konsumen-konsumen sebagai penyedia dana dalam proses transaksi 

barang ataupun jasa. Dan ada beberapa indicator minat menurut Malayu 

Hasibuan: 

a. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan 

seseorang dapat memperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang 

ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu 

senggangnya, dan lain-lain. 
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b. Perbedaan sosial ekonomi artinya seseorang mempunyai sosial ekonomi 

yang tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya daripada 

yang mempunyai sosial ekonomi rendah.   

c. Perbedaan hobi/kegemaran artinya bagaimana seseorang menggunakan 

waktu senggangnya. 

d. Perbedaan jenis kelamin artinya minat wanita pria dengan wanita akan 

berbeda. Misalnya, pada pola berbelanja. 

e. Perbedaan usia, artinya setiap usia memiliki mina yang berbeda terhadap 

suatu barang atau aktivitas lainnya. 

5. Karakteristik Minat menurut (Walgito, 1999) : 

a. Meimbulkan sikap positif terhadap sesuatu objek. 

b. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu objek itu. 

c. Mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau gairah 

untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya.  

Berdasarkan penelitian (Sitti Sarah, 2017), factor-faktor yang 

mempengaruhi minat nasabah untuk menjadi nasabah di Bank Syariah adalah: 

1. Persepsi  

Persepsi adalah pengalaman tentang objek atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulakn informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi merupakan proses individu 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan yang diterima  oleh 

pancaindera.persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang di gambungkan 

dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk di 
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kembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling 

kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri (Adi, 1999). 

Persepsi merupakan sesuatu hal yang penting untuk melihat citra 

dan reputasi sesuatu perusahaan atau lembaga perbankan syariah, persepsi 

juga sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya sebuah minat. Minat tersebut 

dapat di bentuk atau di hasilkan  dari komunikasi pemasaran yang efektif 

dan strategis.  

2. Promosi  

Menurut Indriyo Gitosudarmo promosi merupakan kegiatan yang 

ditunjukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi 

kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan 

kemudian menjadi senang lalu membeli produk tersebut (Amrin, 2007). 

3. Produk  

Produk adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan. Pengertian produk menurut Kotler adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepada sebuah pasar agar dapat diperhatikan, diminta, 

dopakai atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau 

kebutuhan (Kothler, 2007).  

4. Bagi Hasil  

Bagi Hasil (Profit Sharing) merupakan suatu sistem yang meliputi 

tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (shahibul maal) 

dengan pengelola dana (mudharib) (Muhammad, 2014). 

5. Lokasi  



 

28 

 

Lokasi usaha adalah tempat dan perusahaan melakukan kerja. 

Desain teori usaha secara sederhana berbunyi “tempatkanlah pada titik 

geografis yang paling banyak memberikan kesempatan perusahaan di 

dalam usaha untuk mencapai tujuannya” pendapat lain mengatakan bahwa 

lokasi usaha adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya 

(Siti Sarah, 2017).  Menurut (Kasir, 2005) lokasi Bank adalah tempat 

dimana diperjual belikannya produk perbankan dan pusat pengendalian 

perbankan. Penentuan lokasi suatu cabang merupakan salah satu kebijakan 

yang sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat 

memudahkan nasabah dalam berurusan dengan baik. 

a. Grand Teori 

Pada prinsipnya adalima macam strategi pemasaran yang dapat dilakukan 

oleh perbankan (Al Arif, 2012), yaitu: 

1. Strategi Penetrasi Pasar 

2. Strategi Pengembangan Produk 

3. Strategi Pengembangan Pasar 

4. Strategi Integrasi 

5. Strategi Diversifikasi  

Kemudian dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, perusahaan 

mengkombinasikan empat variable yang sangat mendukung di dalam menentukan 

strategi pemasaran, kombinasi keempat variable itu dikenal dengan istilah bauran 

pemasaran (marketing mix)(Novizar, 2010). yang terdiri dari : 

1. Produk (product) 

2. Harga (price)  
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3. Distribusi (place)  

4. Promosi (promotion)  

 

 

 

b. Kerangka Pikir   
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