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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Persaingan bisnis di era globalisasi saat ini semakin 

ketat. Keadaan ini disebabkan oleh jumlah lembaga-lembaga 

keuangan yang melonjak. Pembentukan lembaga keuangan 

merupakan salah satu yang mendorong perkembangan 

ekonomi suatu negara, dengan alasan bahwa peran nya sangat 

dibutuhkan dan sangat penting. UU No. 07 th. 1992 tentang 

perizinan perbankan bagi Bank untuk menjalankan usahanya 

dengan kerangka ganda, khususnya konvensional dan syariah. 

(Titah Rahayu Setyaning B. 2018) 

 Indonesia sendiri adalah negara berkembang dengan 

sebagian besar penduduk Muslim. Upah per kapita penduduk 

masih rendah. Masih banyak orang dengan semangat untuk 

menaikan pendapatan. Di Indonesia, lembga keuangan bank. 

pertama. yang. didirikan. adalah. Bank. Muamalat. Indonesia. 

yang. didirikan. pada. tahun. 1992, meskipun. 

perkembangannya. agak. terlambat. bila. dibandingkan. 

dengan. negara-negara. muslim. lainnya, perbankan. Syariah. 

di Indonesia. didirikan, pada. Tahun. 1992. Hingga. 1998. 

hanya. ada. satu. unit. Bank. Syariah, maka.. pada. Tahun. 

2005. Jumlah. Bank. Syariah. di Indonesia. telah. berkembang. 

menjadi. 20. unit, yaitu. 3. Bank. Umum. Syariah. Dan. 17 

Unit. Usaha. Syariah. Pada. Oktober 2014, terdapat. 12. Bank. 

Umum. Syariah, Unit. Usaha Syariah (UUS). Sebanyak. 22 

dan. BPRS sebanyak 163. Terlebih. lagi, hal. Ini. semakin. 

memperkuat. persaingan. bagi. lembaga. perbankan. Islam. 

dalam. memperluas. perkembangannya. untuk. memenangkan. 

persaingan dalam suatu. Perusahaan.yang. sangat sulit. Yang 

cocok untuk memenangkan persaingan bukanlah aset normal, 
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melainkan sifat SDM yang dilengkapi untuk memanfaatkan 

kemajuan sains dan mekanis. (Ana Endriana, 2020). 

 Etika pemasaran Islam adalah perpaduan antara 

peningkatan nilai yang signifikan dengan standar keseragaman 

dan kesetaraan untuk bantuan pemerintah kepada masyarakat. 

Moral iklan Islam yang bergantung pada standar keadilan dan 

nilai dalam Islam tidak sama dengan moral umum dari 

berbagai sudut pandang. Standar ini menghargai dan 

meningkatkan cara hidup individu normal melalui latihan 

bisnis. Dalam lingkup administrasi perbankan dan moneter, 

perbedaan penting dari standar moneter biasa dan akun Islam 

terletak pada kecepatan pengembalian dari jenis bunga nilai 

yang tidak stabil, untuk situasi ini yang disebut riba. Perbedaan 

ini merupakan akibat dari pelaksanaan standar keseragaman 

dan nilai ekuitas dari hukum Islam, yang memberikan 

kebebasan kepada penghibur keuangan Islam untuk membuat 

barang atau administrasi alternatif untuk ditawarkan kepada 

pembeli. Dalam bisnis, mempromosikan adalah memimpin 

gerakan bisnis. (Ali Husein Karbala, 2018) 

 Pemasaran. merupakan proses merencanakan dan 

melaksanakan konsep penetapan harga promosi dan distribusi 

ide (hasil pemikiran), barang dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang dapat memuaskan tujuan individu maupun 

organisasi Keunikan dalam sebuah sistem etika Islam adalah 

berlaku untuksemua atmosfer dalam bidang kehidupan 

manusia.. Islam memiliki nilai khas sistem etika untuk urusan 

bisnis. Tak terkecuali  dibidang pemasaran, konsep etika Islam 

termasuk didalamnya. Kotler mengatakan bahwa program 

pemasaran yang efektif memadukan semua unsur bauran 

pemasaran ke dalam program pemasaran yang dirancang untuk 

mencapai tujuan pemasaran perusahaan dengan memberikan 

nilai kepada pelanggan. Persepsi konsumen tentang bauran 
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pemasaran mungkin berbeda sesuai dengan persepsi 

konsumen, perilaku konsumen, karakteristik, budaya, agama, 

politik dan kebiasaan. Agama menjadi sesuatu yang 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam 

mengunakan sebuah produk dan jasa. Semenjak para penganut 

Agama Islam adalah konsumen dengan pertumbuhan yang 

cepat, perlu bagi para perusahaan termasuk  perbankan 

mempertimbangkan.bagaimana melayani sesuai kebutuhan 

mereka dari segi bauran pemasarannya. Didalam etika 

pemasaran Islam, hal yang paling utama dari sebuah produk 

adalah kehalalan, tidak memanipulasi, promosi yang jujur, dan 

tidak melebih-lebihkan. (Ali Husein Karbala, 2018) 

Penulis memilih Bank Muamalat KC Kendari sebagai 

objek penelitian untuk menganalisis “Etika Pemasaran Islam 

Dalam Mendukung Nasabah Menggunakan Produk Jasa 

Keuangan Syariah”, realitanya kehidupan masyarakat saat ini 

mencerminkan kurangnya nilai etika dan bisnis, Banyak pihak 

yang mungkin masih kurang menerapkan tentang sebuah etika 

pemasaran dan bisnis oleh karena itu banyak terjadi penipuan 

atau pun penyalahgunaan kepercayaan antara masyarakat dan 

pihak lembaga keuangan. Lain dari pada itu peneilit juga ingin 

mengetahui bagaimana etika pemasaran yang ada di Bank 

Muamalat Kendari, apakah etika dalam memasarkan 

produknya sudah sesuai syariah atau belum. Oleh karena itu 

penulis berinisyatif untuk meneliti tentang etika pemasaran 

Islam yang ada di Bank Muamalat. Masalah tersebut yang 

menjadi alasan mengapa peneliti melakukan penelitian 

yangberjudul “Etika Pemasaran Islam Dalam Mendukung 

Minat Nasabah Menggunakan Produk Jasa Keuangan 

Syariah”. 
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1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan alasan yang telah 

diuraikan diatas, peneliti memfokuskan pada masalah etika 

pemasaran Islam dalam menarik nasabah penabung di Bank 

Muamalat kc Kendari. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat 

diambil beberapa pokok permasalahan untuk dikaji lebih 

lanjut oleh peneliti. Adapun permasalahan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagaimana kah etika pemasaran Islam dalam 

mendukung minat nasabah menggunakan jasa 

keuangan syariah pada Bank Muamalat Kendari? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 

menjalankan etika pemasaran Islam pada Bank 

Muamalat  Kendari ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan 

diatas, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dari penelitian 

ini: 

1. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam 

mengenai etika pemasaran Islam dalam mendukung 

minat nasabah di Bank Muamalat  Kendari. 

2. Untuk meengetahui faktor pendukung dan penghambat 

dalam menjalankan etika pemasaran Islam pada Bank 

Muamalat  Kendari. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat teoritis. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi perkembangan keilmuan dibidang 

kebanksentralan khususnya yang berkaitan dengan 

etika pemasaran Islam dalam menarik nasabah. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif sebagai masukan agar lebih meningkatkan etika 

pemasaran Islam dan minat menabung nasabah. 

1.6. Definisi Operasional 

Definisi oprasional dimaksudkan untuk menghindari 

kesalah pahaman dan perbedaan maksud yang berkaitan 

dengan istilah-istilah judul penelitian ini. 

1. Etika adalah sesuatu dimana dan bagaimana cabang 

utama filsafat yang  mempelajari nilai atau kualitas 

yang menjadi study mengenai setandar dan penilaian. 

2. Pemasaran Islam adalah kebijakan untuk memenuhi 

kebutuhan kosumen melalui prilaku yang baik dalam 

memberikan produk dan layanan halal, sehat, murni 

dan sah. dengan persetujuan dari penjual dan pembeli 

untuk tujuan mencapai kesejahtraan material dan 

sepiritual di dunia dan akherat. 

3. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan 

atau menjadi pelanggan Bank (dalam hal keuangan). 

4. Produk yaitu barang ataupun jasa yang dibuat lalu 

ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi 

itu sendiri dan menjadi hasil akhir dari proses produksi 

itu. 

5. Keuangan syariah atau bank syariah adalah suatu 

sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan 

hukum Islam (syariah). 
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