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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Relevan  

Dilakukan penelusuran terkait penelitian – penelitian terdahulu untuk 

menghindari hasil penelitian yang serupa dengan judul “ Penerapan Analisis Swot 

Dalam Strategi Pemasaran Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Kendari “ Adapun Referensi yang berkaitan dengan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Muhammad Nadzif (2016) yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran 

Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah di Kantor BMI KC Semarang “. 

Dengan hasil penelitian bahwa  Produk Tabungan IB Muamalat Haji dan 

Umrah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Semarang adalah salah 

satu produk unggulan BMI tingkat pertumbuhan nasabah produk tabungan IB 

muamalat Haji dan umrah setelah adanya program Rezeki Haji Berkah 

mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Keberhasilan Strategi 

promosi produk tabungan ib Muamalat Haji dan Umrah di BMI KC Semarang 

adalah karena dibuatnya program Rezeki Haji Berkah.  Persamaan penelitian 

ini dengan Muhammad Nadzif adalah sama-sama membahas tentang Produk 

Tabungan Haji. Sedangkan perbedaanya adalah Muhammad Nadzir lebih 

memfokuskan tentang Strategi Pemasaran sedangkan peneliti lebih 

membahas strategi pemasaran dengan analisis SWOT. 

2. Chairunnisak (2012) yang berjudul “ Penerapan Analisis SWOT dalam 

strategi Pemasaran Produk Tabungan Pada BMI Cabang Pembantu 
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Magelang”.  Dari hasil penelitian didapat bahwa strategi pemasaran 

khususnya pemasaran produk tabungan yang diterapkan oleh BMI Cabang 

Pemabntu Magelang meliputi beberapa strategi yakni strategi jemput bola, 

membangun jaringan, memberikan service excellent, dan memberikan 

fasilitas yang memuaskan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan 

nasabah sehingga nasabah yang tidak akan lari dari bank. Persamaan 

penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Chairunnisak adalah memiliki 

judul yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah Produk dan lokasi 

penelitiannya. 

3. Fajar Amanah (2016) yang berjudul “ Analisis SWOT Pada Produk Tabungan 

Impian di Bank Rakyat Syariah dan Waleri.  Dari hasil penelitian  Bank 

syariah sejauh ini belum mempromosikan produknya melalui media hanya 

lewat brosur dan Customer Service. Kurangnya minat nasabah dalam 

tabungan impian karena produk ini tidak bisa diambil sewaktu waktu karena 

merupakan tabungan yang berjangka. Persamaan penelitian ini dengan yang 

dilakukan oleh Fasar Amanah adalah sama-sama membahas tentang Analisis 

SWOT dan membahas tentang tabungan. Sedangkan perbedaannya adalah 

memiliki variabel yang berbeda yaitu mengenai strategi pemasaran produk 

tabungan. 

4. Lia Lutfiah (2010) yang berjudul “ Analisis SWOT Pada Bank Syariah      

Mandiri”. Hasil penelitian yaitu  Melalui analisis SWOT yang mendiagnosa 

kekuatan, kelamahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Bank Syariah 

Mandiri yang dapat menghasilkan berbagai strategi dari peluang dan ancaman 
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yang timbul dalam manajemen Bank Syariah Mandiri. Persamaan penelitian 

ini dengan Lia Lutfiah adalah sama-sama membahas tentang analisis SWOT. 

Sedangkan perbedaanya adalah Lia Lutfiah membahas analisis SWOT pada 

Bank sedangkan peneliti membahas Analisis tentang strategi pemasaran 

produk tabungan dan perbedaanya lokasi penelitian. 

5. Moch Rochan (2012) yang berjudul “ Penerapan Analisis SWOT Terhadap 

Pencapaian Target Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga “. 

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa  Hasil dari penerapan analisis SWOT 

yaitu peningkatan pelayanan terhadap nasabah. Memberikan pelayanan 

sesuai dengan Standar Bank Syariah Mandiri secara global. Bank Syariah 

Mandiri semakin berkembang dan mampu bersaing dengan lemabgalembaga 

keuangan lainnya.  Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh 

Much Rochan adalah membahas tentang analisis SWOT. Sedangkan 

perbedaanya adalah saudara Much fokus terhadap pencapaian target 

pembiayaan, dan lokasi penelitian berbeda dimana saudara Much Rochan 

meneliti di Bank Syariah Mandiri Salatiga. Sedangkan penelitian ini 

dilakukan di Bank Muamalat Indonesia KC Kendari dengan membahas 

tentang strategi pemasaran dengan analisis SWOT.  

6. Angelica Tamara (2016) yang berjudul “Implementasi Analisis SWOT 

Dalam Strategi Pemasaran Produk Mandiri Tabungan Bisnis “ Dari hasil 

penelitian menjelaskan bahwa Strategi pemasaran khususnya pemasaran 

produk tabungan yang diterapkan oleh PT.Bank Mandiri meliputi beberapa 

strategi, yakni strategi jemput bola, membangun jaringan, memberikan 
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servise excellent, dan memberikan fasilitas yang memuaskan untuk 

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah, sehingga nasabah yang 

ada tidak akan lari dari bank. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan 

oleh Angelica Tamara adalah sama-sama membahas tentang Analisis SWOT 

dan membahas tentang tabungan. Sedangkan perbedaannya adalah memiliki 

variabel yang berbeda yaitu mengenai strategi pemasaran produk tabungan. 

2.2 Produk Perbankan Syariah 

2.2.1  Penghimpunan Dana  

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998 yang terdapat didalam buku Kasmir adalah simpanan yang dipercayakan oleh 

masyarakat kepada bank berdasarakan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk 

giro, deposito,tabungan dan atau bank lainnya yang dipersamakan dengan itu 

(Kasmir,2012:361). 

Tabungan menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 

2008 merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan 

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarikdengan cek, bilyet giro, 

dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.  

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Tabungan dengan prinsip syariah yaitu : 
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1. Al-Wadiah ialah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya 

untuk dipelihara. Dalam bahasa Indonesia disebut titipan. Akad wadiah 

merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia 

(M. Ali Hasan,2004:245).  Jadi al-wadiah merupakan titipan murni yang 

dipercayakan oleh pemiiknya. Terdapat dua jenis al-wadiah yaitu : 

1) Al-wadiah yad amanah 

Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau 

kehilangan barang yang disimpan, yang diakibatkan oleh perbuatan atau 

kelalaian penyimpan. 

2) Al-wadiah yad damanah 

Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat 

memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas 

kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan  

keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak 

penyimpan. 

2.  Al-mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah 

bepergian atau berjalan. Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari 

al-qardhu berarti al-qath’u (potongan) karena pemiliki memotong sebagian 

hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya 

(Hendi Suhendi,2011:135) atau kerja sama antara dua pihak, dimana pihak 

pertama adalah nasabah sebagai pemilik dana (sahibul mal) dan bank syariah 

sebagai pengelola (mudharib). 
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Jenis-jenis mudharabah yaitu : 

1) Mudharabah Mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu 

pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola (mudharib), yang mana pemilik 

modal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada 

pengelola untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. 

Pemilik modal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang 

dilakukan. Pemilik modal memberikan kewenangan yang sangat besar 

kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai 

dengan prinsip syariah Islam. 

2) Mudharabah Muqayyadah merupakan penyerahan modal dengan syarat-

syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya 

untuk usaha yang telah di tentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha 

atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh 

pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang di kemukakan maka dana 

sahibul maal tidak diperkenankan untuk dipakai. Dalam teknis perbankan 

yang dimaksudkan dengan mudharabah muqayyadah adalah akad kerja 

sama antara sahibul maal dengan bank. 

Produk – produk penghimpunan dana diantaranya adalah tabungan, Giro , 

deposito dan lainnya. Salah satu jenis tabungan yaitu Tabungan Haji.  

Tabungan haji adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada saat 
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tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Simpanan ini menerapkan imbalan 

dengan sistem bagi hasil al-mudharabah. 

Tabungan IB Hijrah Haji ialah tabungan dimana nasabah bisa memilih dan 

mengatur jumlah setoran serta jangka waktu menabung sesuai dengan paket haji 

atau umrah yang tersedia. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insya Allah pelaksanaan 

ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah Tabungan IB 

Muamalat Haji dan Umrah bisa merencanakan jadwal waktu keberangkatannya 

sendiri dengan setoran  tetap tiap bulan, keberangkatan nasabah terjamin dengan 

asuransi jiwa. 

Produk IB Hijrah Haji adalah tabungan yang membantu meringankan niat 

dan langkah seseorang serta memberi kepastian untuk mewujudkan impian 

menunaikan ibadah haji ketanah suci.  

2.2.2 Penyaluran Dana  

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan 

tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan 

dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan 

dengan akad pelengkap.   

1. Prinsip Jual beli (Ba’i).  

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank 
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ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. 

 Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu 

penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut: 

a) Pembiayaan Murabahah  

Murabahah (al-bai bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. 

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual belil di mana 

bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara 

nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah 

keuntungan (marjin)  Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka 

waktu pembayaran.  

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak 

dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu 

dilakukan dengan cara pembayran cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal). Dalam 

transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran 

dilakukan secara tangguh/cicilan. 

b) Pembiayaan Salam  

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan 

belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara 

pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara 

nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam 
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transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus 

ditentukan secara pasti.  

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepad bank, maka 

bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai 

atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank 

dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai 

biasanya disebut dengan pembiayaan talangan (bridging financing). Sedangkan 

dalam hal bank menjualnya secara cicilan. 

c) Pembiayaan istishna 

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' 

pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) 

pembayaran. Skim istishna' dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada 

pembiayaan manufaktur dan konstruksi. 

Ketentuan umum Pembiayaan Istishna' adalah spesifikasi barang pesanan 

harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah 

disepakati dicantumkan daam akad Istishna' dan tidak boleh berubah selama 

berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan 

harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung 

nasabah. 
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d) Prinsip sewa (jarah) 

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya 

prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada 

objek transaksinnya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada 

ijarah objek transaksinya adalah jasa. 

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya 

kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah 

bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan 

harga jual disepakati pada awal perjanjian. 

e) Prinsip bagi hasil  

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah 

sebagai berikut:  

1) Pembiayaan Musyarakah.  

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau 

syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang 

bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-

sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka 

secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud.  

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa 

dana, barang perdagangan (trading asset), kewirausahaan (entrepreneurship), 



 
 

18 
 
 

kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible 

asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit 

worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan 

meragkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan 

atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. 

2) Pembiayaan Mudharabah.  

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk 

perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama 

anatara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada 

pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini 

menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-

maal  dan keahlian dari mudharib.  

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam 

manajemn proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati 

dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. 

Sedangkan sebagai wakil shahib al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal 

dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.  

Perbedaan yang essensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada 

besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di anatara itu. 

Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam 

musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.  
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Musyarakah dan dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian 

kepercayaan (uqud al-amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan 

menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran 

untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masingn-masing pihak untuk 

melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan 

merusak ajaran islam. 

2.3 Strategi Pemasaran  

2.3.1 Pengertian Strategi Pemasaran  

Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu 

di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan 

dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan (Assauri, 

2002: 154). Strategi pemasaran dimaksudkan untuk meningkatkan pertukaran dan 

mempertahankan perusahaan pada kondisi pasar yang stabil selain itu strategi 

pemasaran digunakan untuk menghadapi terjadinya persaingan pasar yang selalu 

mengalami fluktuasi disetiap waktu. 

Komponen atau unsur dalam strategi pemasaran terdiri dari : 

1. Pemilihan pasar sasaran 

Pemilihan pasar sasaran berhubungan erat dalam kepuasan, dalam 

penawaran produk. Tentu saja dalam hal ini disesuaikan dengan kehendak 

konsumen yang hendak dimasuki atau ditawari produk yang telah dihasilkan. 

Beberapa cara yang bisa ditempuh : 
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1) Memperhatikan produk sekarang dan pasar yang akan datang 

2) Memperhatikan produk baru dan pasar yang akan datang 

3) Memperhatikan produk sekarang dan pasar baru 

2. Tipe permintaan yang ingin distimulasi 

Dalam metode ini meliputi dua alternatif yaitu permintaan primer yang 

terdiri dari pemakai sekarang dan pemakai baru, dan permintaan selektif, dan server 

market yang baru, pelanggan, pelanggan pesaing dan basis pelanggan saat ini 

(Chandra, 2002: 94). Chandra juga menyebutkan dalam memilih strategi pemasaran 

yang sesuai dengan kondisi perusahaan, perlu mempertimbangkan atas jumlah 

informasi sebagai berikut : 

1) Tujuan dan Sasaran produk 

Jika tujuan utama produk untuk meningkatkan volume penjualan atau 

pertumbuhan pangsa pasar, maka biasanya alternatif utama yang dipertimbangkan 

adalah strategi permintaan efektif yang berfokus pada upaya merebut pelanggan 

dari pesaing atau memperluas pangsa pasar. Tapi jika produk ditujukan untuk aliran 

kas dan profitabilitas, maka strategi pemasarannya ditekankan pada 

mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan pada saat ini. 

2)  Peluang pasar 

Peluang pasar ditetapkan dengan dua hal yaitu analisis pasar dan 

pengukuran pasar. Analisis pasar berguna untuk memperoleh informasi mengenai 

konsumen,berbagai situasi pemakaian produk atau tidak, dan faktor yang 
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mempengaruhi kesediaan dan daya beli konsumen.Pengukuran pasar bertujuan 

untuk memberi informasi tentang besarnya gap permintaan primer (permintaan 

terhadap bentuk produk atau klas produk). Diantara potensi pasar dan penjualan 

industri. 

3)  Kesuksesan Pasar 

Manager pemasaran harus memahami jenis keunggulan bersaing dan 

tingkat pengeluaran pemasaran yang diperlukan untuk m,encapai kesuksesan pasar 

yaitu mengetahui pesaing meliputi produk dan keunggulannya dan juga dalam hal 

merk. Sehingga perusahaan dapat menentukan kebijakan mengenai produk saingan 

yang akan ditawarkan dipasar (Chandra, 2002: 103). Dalam strategi pemasaran 

berhubungan dengan terdapatnya siklus hidup dari suatu produk. Ada empat fase 

yaitu : 

a) Fase pengenalan 

Produk diproduksi dan kemudian ditawarkan pertama kali pada konsumen. 

Dalam tahap pengenalan produk keistimewaan dan ditampilkan semenarik 

mungkin agar konsumen tertarik dan akhirnya mereka mempunyai keinginan untuk 

mengkonsumsi produk tersebut. 

b)  Fase pertumbuhan 

Setelah konsumen beramai-ramai menggunakan produk tersebut, maka 

produk dikatakan mengalami pertumbuhan. Pada fase inilah perusahaan akan 
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memperlama kehidupan produk tersebut dengan membuat modifikasi produk, 

promosi besar-besaran dan pelayanan yang cepat dan distribusi yang lancar. 

c)  Fase kedewasaan 

Pada tahap ini sebagian konsumen sudah mulai jenuh karena dimungkinkan 

banyaknya produk yang sama di pasar. Sehingga tingkat penjualan mulai menurun. 

d) Fase penurunan 

Nilai barang sudah benar-benar turun. Sehingga perusahaan harus 

melakukan diskon besar-besaran untuk mendongkrak tingkat penjualan meskipun 

harganya tidak stabil (Angipora, 1999: 238). 

2.3.2 Macam – Macam Strategi Pemasaran  

1. Strategi produk 

Produk yang ditawarkan kepasar harus bisa mengikat perhatian dari 

konsumen.karena bank sebagai lembaga keuangan publik yang bergerak dalam 

bidang jasa, maka produk yang dihasilkanpun akan berupa jasa. Di pasar 

persaingan, menawarkan produk jasa mempunyai kesulitan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang menmgeluarkan produk barang. Karena 

barang memiliki sifat yang bisa dilihat dengan indra penglihatan. 

Setiap produk yang masuk pasar belum tentu mendapatkan respon positif 

dari konsumen. Sehingga diperlukan strategi untuk membuat konsumen tertarik. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengembangan produk dengan melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 
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1) Penentuan Logo Dan Moto 

Logo merupakan ciri khas suatu bank sedangkan moto merupakan 

serangkaian kata-kata yang berisikan kata-kata yang mengandung fisi dan misi 

Bank dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini pembuatan logo dan moto 

hendaknya sudah bisa menarik perhatian publik. Ada beberapa pertimbangan dalam 

pembuatan logo dan moto : 

a) Memiliki arti. 

b)  Menarik perhatian. 

c)  Mudah diingat. 

2)  Menciptakan Merk 

Produk Bank pasti memiliki keanekaragaman jenis. Sehingga untuk 

membedakannya dibutuhkan nama atau merk produk. Faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam penentuan merk : 

a) Mudah diingat. 

b)  Terkesan hebat dan modern. 

c) Memiliki arti. 

d) Menarik perhatian 

3)  Menciptakan Kemasan 

Kemasan dalam dunia perbankan diartikan sebagai pemberian pelayanan 

atau jasa kepada para nasabah disamping juga sebagai pembungkus untuk beberapa 

jenis jasanya seperti buku tabungan, cek, bilyet giro ataukartu kredit. 
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4) Keputusan Label 

Label merupakan suatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan 

dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label dijelaskan siapa yang 

membuat, dimana dibuat, kapan dibuat, cara menggunakannya, waktu kadaluarsa, 

komposisi, dan informasi lainnya (Kasmir, 2004: 141- 143). Setiap produk akan 

mengalami daur hidup produk, sehingga sangat diperlukan strategi pengembangan 

produk baru agar bisa tetap bertahan di pasar persaingan. 

2. Strategi Harga 

Penetapan harga merupakan kegiatan pemasaran yang akan menentukan 

terjualnya produk dipasar. Setiap perusahaan pasti akan saling berperang harga agar 

produk yang dihasilkan mampu menguasai pasar. Oleh karena itu penetapan suatu 

harga produk sangat penting untuk mendapatkan konsumen dan mampu bersaing 

dengan perusahaan lainnya. Menurut Cravens, tujuan strategi penetapan harga ini 

adalah sebsgsi berikut (Cravens, 1996: 57) : 

1) Mendapatkan posisi pasar 

Sebagai contohnya adalah penggunaan harga rendah untuk mendapatkan 

penjualan dan pangsa pasar. Akan tetapi juga perlu diingat akan biaya produksi dan 

biaya-biaya lainnya. 
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2)  Mencapai kinerja Keuangan 

Maksudnya adalah harga dipilih untuk mebantu pencapaian tujuan 

keuangan seperti kontribusi laba dan arus keras. Namun harga yang terlalu tinggi 

bisda dimungkinkan tidak akan diterima konsumen. 

3) Penentuan posisi produk 

Harga dapat digunakan untuk meningakatkan citra produk, mepromosikan 

kegunaan produk, menciptakan kesadaran, dan tujuan menetukan posisi lainnya. 

4) Merangsang permintaan 

Harga digunakan untuk mendorong para penjual guna mencoba sebuah 

produk baru atau membeli merk yang ada selama periode-periode ketika penjualan 

lesu. 

5)  Mempengaruhi persaingan 

Tujuan penetapan harga mungkin untuk mempengaruhi para pesaing yang 

ada atau calon pembeli. Manajemen mungkin mau menghambat para pesaing yang 

sekarang untuk tidak dapat masuk ke pasar untuk tidak melakukan pemotongan 

harga. Harga juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran. Dalam hal ini 

ada dimensi strategi harga dalam : 

a) Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. 

b) Harga meru 

c) ppakan aspek yang tampak jelas bagi para pembeli. 
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d) Harga adalah determinan permintaan. Artinya besar kecilnya harga akan 

mempengaruhi kualitas produkyang dibeli konsumen. 

e) Harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba. 

f)  Harga bersifat fleksibel artinya bisa disesuaikan dengan cepat. 

g) Harga mempengaruhi citra positioning. 

h) Harga merupakan masalah no satu yang dihadapi manajer (Chandra, 

2002 : 151-152). 

3.  Strategi Promosi 

Strategi promosi adalah perencanaan, implementasi, dan pengendalian 

komunikasi dari suatu organisasi kepada para konsumen dan sasaran lainnya 

(Cravens, 1996 : 77). Promosi sangat penting untuk dilakukan dalam rangka 

memperkenalkan produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Oleh sebab itu 

dalam strategi promosi dibutuhkan sarana yang bisa mendukung yakni : 

1) Periklanan (Advertising) 

Periklanan merupakan promosi dalam bentuk layanan atau gambar dan kata-

kata yang tertuang dalam sepanduk, brosur, billboard, koran, majalah, tv atau radio. 

2) Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah promosi yang digunakan untuk meningkatkan 

penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang 

barang tertentu pula. 
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3) Publisitas ( publicity) 

Publisitas merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan citra 

bank didepan para calon nasabah melaalui para kegiatan sponsorship terhadap suatu 

keghiatan amal atau sosial atau olah raga. 

4) Penjualan Pribadi (Personal Selling)  

Penjualan pribadi merupakan promosi melalui pribadi-pribadi karyawan 

bank dalam melayani serta ikut mempengaruhi nasabah (Kasmir, 2004: 176). 

4.  Strategi Distribusi 

Dalam strategi pemasaran perbankan komponen bauran pemasaran lokasi 

atau distribusi dimaksudkan sebagai tempat diperjual belikannya produk perbankan 

dan pusat pengendalian perbankan. Tujuan yang hendak dicapai dari strategi 

distribusi adalah sebagai berikut : 

1) Agar Bank dapat menentukan lokasi yang tepat untuk lokasi kantor pusat, 

kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas atau lokasi mesin-mesin 

ATM. 

2) Agar Bank dapat menentukan dan membeli atau menggunakan teknologi 

yang tepat dalam memberikan kesempatan dan keakuratan guna melayani 

nasabah. 

3) Agar Bank dapat menentukan layout yang sesuai dengan standar keamanan, 

keindahan, dan kenyamanan bagi nasabahnya. 
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4)  Agar Bank dapat menentukan metode antrian yang pling optimal terutama 

pada hari atau jam-jam sibuk baik didepan teller atau kasir. 

5)  Agar Bank dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan 

sekarang dan di masa yang akan datang (Kasmir, 2004: 63). 

2.3.3  Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran terdiri dari sebuah kumpulan keputusan strategi yang 

dibuat dibidang-bidang produk, promosi, harga dan distribusi untuk tujuan 

kenyamanan para pelanggan didalam suatu proses sasaran. Jumlah variabel 

termasuk didalam keempat bidang ini adalah sangat besar, membuat ratusan 

kombinasi mungkin dilakukan (Donnald A.Ball dan Wendell 

H.Mcclloch,2001:59). 

a) Produk (Product) 

Kebijakan produk merupakan bagian terpenting. Pembeli akan membeli 

produknya apabila sesuai dengan keinginannya. Jadi produklah yang harus 

menyesuaikan pembeli bukan pembeli yang menyesuaiakan diri terhadap produk. 

Produk mempunyai andil terhadap pertumbuhan perusahan krena dapat 

menghasilkan laba. Menurut Kotler pengertian dari produk adalah hasil akhir yang 

mengandung elemen-elemenfisik, jasa dan hal-hal yang simbolis yang dibuat dan 

di jual oleh perusahaan untuk memberikan kepuasan dan keuntungan bagi 

pembelinya (Mursid,1997: 71). 
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b) Harga (Price) 

Harga merupakan penetapan jumlah harga yang harus oleh pelangan untuk 

memperoleh suatu produk dan harga suatu barang atau jasa merupakan penentu bagi 

permintaan pasarnya. Harga dapat mempengaruhi posisi persaingan perusahaan dan 

juga mempengaruhi market shared-nya. Faktorfaktor yang dipertimbangkan dalam 

penetapan harga antara lain: (i) Biaya (cosy) perusahaan, (ii) Keuntungan, (iii) 

Praktek saiangan, (iv) Perubahan keinginan pasar.  

Kebijakan harga ini menyangkut pula penetapan jumlah potongan dan 

sebagainya yang berhubungan dengan harga. Dasar penetapan harga adalah atas 

dasar persaingan pasar ketat. Dalam hal ini dalam menetapkan harga disesuaikan 

menurut kebutuhan perusahaan dalam hal persaingan dengan perusahaan lain yang 

merupakan pesaing-pesaingnya (Indriyo Gito Sudarmu,1994:110). 

c)  Tempat (Place) 

Distribusi atau tempat menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan 

produsen agar suatu produk dapat dihasilkan dan tersedia bagi konsumen. Saluran 

distribusi memiliki posisi strategis dalam pemasaran karena berfungsi 

memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kerja sama yang 

baik ntara produsen dan distributor akan menciptakan kekuatan dalam pemasaran. 

Karena perbedaan sifat pasar dan produk, produsen biasanya melakukan seleksi 

terhadap penyalur.semakin kompeten distributor maka semakin besar kemungkinan 

perusahaan alam memasarkan produknya terhadap pelayanan konsumen. 
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d) Promosi (Promotion) 

Promosi adalah komunikasi yang persuasif, mengajak, mendesak, 

membujuk dan memyakinkan (Mursid, 1997: 95). Promosi dapat ditujukan kepada 

konsumen lama bentuk harga kupon, harga khusus, pameran khusus, contoh gratis, 

dan kontes. Perusahaan dapat meningkatkan kembali kegiatannya yaitu salah 

satunya dengan promosi karena secara tidak langsung promosi merupakan media 

komunikasi antara produsen dengan konsumen yang memberi informasi kepada 

konsumen mengenai produk perusahaan. 

Tujuan promosi adalah Karena ada banyak hal yang harus diketahui oleh 

pihak luar, untuk meningkatkan penjualan,untuk memperkenalkan kualitas 

perusahaan dan untuk menghadapi persaingan. 

Agar kegiatan promosi perusahaan mendapatkan hasil yang memuaskan 

maka ada beberapa cara yaitu: 

1) Periklanan (Advertising) 

Periklanan yaitu kegiatan penawaran kepada suatu kelompok masyarakat 

baik secara langsung lisan maupun dengan berita suatu produk, jasa atau ide. Fungsi 

periklanan yaitu: 

a. Memuaskan keinginan konsumen tentang informasi yang ingin didapat dari 

suatu produk sebelum membelinya 

b. Menciptkan kebutuhan bahwa 

c. Membujuk dan mempengaruhi terutama kepada pembeli potensial untuk 

membeli suatu produk. 
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2) Penjualan pribadi (Personal Selling) 

Personal selling adalah komunikasi persuasife seseorang secara individual 

kepada seseorang atau lebih calon pembeli dengan maksud menimbulkan 

permintaan (Mursid, 1997: 98) 

3)  Publisitas (Publicity) 

Merupakan promosi yang dilakukan dengan cara membuat berita atau 

berupa peyajian-penyajian lain yang bersifat positif (Mursid,1997: 99) 

4)  Promosi penjualan (Sales Promotion). 

2.3.4 Tujuan Pemasaran  

Setiap badan usaha atau perusahaan apapun itu, baik perusahaan yang 

mencari laba maupun perusahaan nirlaba, pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan 

tersebut bisa bersifat jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang , sesuai dengan 

target-target yang hendak diwujudkan oleh perusahaan. Tujuan umum dari 

pemasaran Bank sendiri adalah sebagai berikut : 

a. Memaksimumkan konsumsi dengan kata lain memudahkan dan 

merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli 

produk yang ditawarkan bank secara ulang- ulang. 

b. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang 

diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak 

pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan kepada 

nasabah lain melalui ceritanya. 
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c.  Memaksimumkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan 

berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan 

pula. 

d. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan 

kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien (Kasmir, 2004: 66). 

Oleh karena itu dengan adanya pemasaran diharapkan suatu usaha dapat 

menjadi lebih baik dan selalu melakukan peningkatan baik kualitas produk, 

pelayanan ataupun manajemennya. Karena kegiatan pemasaran mempunyai arti dan 

peranan penting dalam hal mengukur tingkat penjualan atau pertukaran. Untuk itu 

metode juga perencanaan dalam memasarkan suatu produk harus disesuaikan 

dengan sumber daya dan pertimbangan lingkungan yang mempengaruhi. 

 2.4 Analisis SWOT  

2.4.1 Pengertian Analisis SWOT  

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat memaksiamlkan kekuatan 

(Sthrength) dan peluang (Opportunity), dan secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threat). Jadi, analisis SWOT 

membandingkan antara faktor eksternal peluang dan acaman dengan faktor internal 

kekuatan dan kelemahan (Freddy Rangkuti, 2006:19).  

Berkaitan dengan analisis SWOT, terdapat dua kajian seperti berikut: 

Strenght (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) untuk menganalisis tingkat bisnis 

(perusahaan individual), sedangkan Oppotunity (peluang) dan Threats (hambatan) 
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digunakan pada tingkatan industri yang akan diterjuninya (Suryadi prawirosentono 

dan Dewi primasari,2014:26).  

Analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis 

stratejik, keampuhan tersebut terletak pada kemampuan perusahaan untuk 

memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga 

sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat 

dalam tubuh orgaisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus 

dihadapi. 

1. Srenght (Kekuatan) 

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang 

memungkinkan organisasi memliki keuntungan stratejik dalam mencapai 

sasarannya. Sering juga kekuatan disebut dengan comparative asset. Berbeda 

dengan kelemahan yang justru menggambarkan ketidakmampuan internal yang 

mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasrannya. Apabila kekuatan itu 

cukup berarti, ia dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan. Sebaliknya, 

jika kelemahan itu dominan maka dapat mengubah kekuatan menjadi kelemahan, 

yang berarti positif berubah menjadi negatif (Suryadi prawirosentono dan Dewi 

primasari,2014:26).  

Contoh kekuatan: 

1) Perusahaan memiliki modal yang cukup 

2)  Perusahaan memiliki citra yang baik di masyarakat 

3) Perusahaan memiliki jaringan kerja yang luas 

4) Lokasi perusahaan strategis 
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5) Pendapatan perusahaan meningkat dari tahun ke tahun 

2.  Weakness (Kelemahan) 

Jika brbicara tentang kelemahan yang terdapat dalam tubuh suatu 

perusahaan yang dimaksud dengan keterbatasan dengan kelemahan ialah sumber 

keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan 

kinerja organisasi yang memuaskan. Kelemahan suatu organisasi tidak boleh 

dibiarkan sepanjang perbaikan dapat dilakukan, kurangi kelemahan dan ubah 

kelemahan menjadi kekuatan (Ibid:179). 

 Dalam praktek berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut 

dapat diketahui dengan melihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak 

dimiliki, kemampuan material yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak 

sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang kurang diminati oleh para pelanggan 

atau calon konsumen dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai. 

Mengatasi kelemahan tersebut harus lebih memperhatikan apa yang menjadi 

kelemahan dari organisasi tersebut. 

Contoh kelemahan: 

1. Promosi perusahaan terhadap produk masih kurang 

2. Produk yang ditawarkan masih sedikit dan terbatas 

3. Sumber daya manusia kurang memadai 

3.  Opportunity (Peluang) 

Peluang pemasaran bank adalah arena yang sangat menarik untuk kegiatan 

pemasaran bank, dalam meraih keunggulan bersaing. Peluang harus dicari, 

dimanfaatkan diraih karena peluang tidak akan datang dengan sendirinya 
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(Malayu,2009:152) Mengukur kekuatan dan kelemahan bisnisnya untuk meraih 

peluang yang sesuai dengan kekuatannya dan sukses karena didukung oleh adanya 

kerjasama yang baik antar bagian (internal) itu sendiri. Para pemasar harus 

mengidentifikasi peluang dan hambatan nyata yang dihadapinya. 

  Ada tiga utama sumber peluang pasar, yang pertama adalah menyuplai 

sesuatu yang pasokannya kurang. Ini menuntut sedikit bakat pemasaran,ketika 

kebutuhannya cukup jelas. Kedua adalah memasok produk atau layanan yang sudah 

ada dengan cara baru atau lebih unggul. Ada beberapa cara untuk menyingkap 

kemungkinan perbaikan produk atau jasa: meminta saran dari konsumen (metode 

deteksi masalah); dan meminta konsumen menggambarkan satu versi ideal dari 

produk atau layanan (metode ideal). Sumber ketiga sering menimbulkan satu 

produk atau layanan yang sama sekali baru (Philip kotler dan Kevin lane 

keller,2007:64).  

Contoh peluang: 

1. Faktor ekonomi yang membaik 

2. Meningkatnya kehidupan masyarakat 

4. Treat (Ancaman) 

Ancaman adalah faktor eksternal yang negatif yang menghambat dan 

mengurangi kemampuan pencapaian sasaran yang berasal dari luar organisasi yang 

bersangkutan (H. Rahmad Firdaus dan Maya Ariyanti,2011:31). Jika tidak diatasi 

ancaman akan menjadi ganjalan bagi suatu perusahaan yang bersangkutan baik 

untuk masa sekarang maupun masa depan. Cara mengetahui ancaman yaitu dengan 

melihat banyaknya pesaing yang juga menawarkan produk yang sama. 
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Contoh ancaman: 

1. Banyaknya pesaing perusahaan 

2. Faktor makro ekonomoi setelah krisis 

Apabila kita uraikan satu persatu, maka pertama kali yang akan dibicarakan 

tentang kekuatan kita sebagai umat Islam yaitu keimanan. Ini adalah modal yang 

sangat besar dan tidak semua mendapatkan hidayah ini. Kemudian kekuatan lain 

adalah kesehatan, kemampuan berpikir, kesempatan melakukan hal-hal yang 

potensial dan sedikit kekayaan. Kelemahan kita yaitu belum memiliki cukup ilmu, 

sebab dalam Islam sebuah ilmu harus mendahului amal sementara tantangan dalam 

kehidupan antara lain masalah kehidupan yang sudah sangat dipenuhi dengan pola 

pikir matrealistis yang sangat mengagungkan kesenangan dunia (Analisis SWOT 

diterangkan dalam salah satu ayat Al-Qur’an yaitu Surah Al-Hasyr ayat 18 sebagai 

berikut : 

َ َوْلتَْنظُ  َ َواتَّقُوْر نَْفٌس َما قَدََّمْت ِلغٍَد ۖ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ َ ۚ إِنَّ َّللاَّ ا َّللاَّ

 18} َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ 

Terjemahnya: Hai Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

Kata tuqaddimu/ dikedepankan digunakan dalam arti amal-amal yang 

dilakukan untuk meraih manfaat dimasa yang akan datang. Ini sepeti hal-hal yang 

dilakukan terlebih dahulu guna menyambut tamu sebelum kedatangannya. Perintah 
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memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dipahami oleh 

Thabathaba’i sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang 

telah dilakukan. Ini seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaanya. 

Ia dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah 

baik, atau memperbaikinya apabila masih ada kurangnya, sehingga tiba saatnya 

diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna. Setiap 

mukmin dituntut melakukan hal itu. Kalau baik  dia dapat mengharap ganjaran, dan 

kalau amalnya buruk dia hendaknya segera bertaubat. Atas dasar ini pula, Ulama 

beraliran Syi’ah itu berpendapat bahwa perintah takwa yang kedua dimaksudkan 

untuk perbaikan dan penyempurnaan amal-amal yang telah dilakukan atas dasar 

perintah takwa yang pertama (M. Quraish Shihab,2002:130).  

2.4.2 Tujuan Analisis SWOT  

Tujuan utama analisis SWOT adalah mengidentifikasi strategi perusahaan 

secara keseluruhan. Tujuan utama pengamatan lingkungan adalah melihat peluang 

pemasaran baru. Peluang pemasaran adalah suatu daerah kebutuhan pembeli yang 

menyebabkan perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Kecenderungan 

ini tampaknya akan terus semakin meningkat terutama dalam era perdagangan 

bebas abad 21. Perusahaan akan menyusun strategi-strategi jangka panjang 

sehingga arah dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan jelas dan dapat segera 

diambil keputusan berikut semua perubahannya dalam menghadapi pesaing. 

Analisis SWOT yang efektif harus bertujuan meraih pemasaran strategis 

yang cocok dengan lingkungan internal dan eksternal. Implementasi strategi 

pemasaran yang berhasil harus didukung kemampuan internal perusahaan, sumber 
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daya, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur operasional yang cukup baik 

(Ikatan Bankir Indonesia,2014:182-183). 

2.4.3 Manfaat Analisis SWOT  

Manfaat yang digunakan bila menerapkan Analisis SWOT dalam lembaga 

keuangan syariah adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman organisasi 

sesuai dengan karakternya, para anggota organisasi  akan mengetahui dan 

memahami kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan yang dihadapi. 

Beberapa manfaat menggunakan analisis SWOT  : (Fazar nur’aini dwi 

fatimah,2016:12) 

a. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari empat sisi 

sekaligus yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan yaitu kekuatan, 

kelemahan, kesempatan/peluang, dan ancaman. 

b.  Ananlisis SWOT mampu memberikan hasil berupa analisis yang cukup 

tajam sehingga mampu memberikan arahan ataupun rekomendasi untuk 

mempertahankan kekuatan sekaligus nemambah keuntungan berdasarkan 

sisi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga 

menghindari ancaman. 

c.  Analisis SWOT dapat membantu kita “membedah” organisasi dari empat 

sisi yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasinya dan dengan 

analisis ini kita dapat menemuklan sisi-sisi yang terkadamg terlupakan atau 

tidak terlihat selama ini.  
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d. Analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang cukup ampuh dalam 

melakukan analisis strategi, sehingga dapat menemukan langkah yang tepat 

dan terbaik sesuai dengan situasi pada saat ini. 

e.  Analisis dapat digunakan untuk membantu organisasi meminimalisasi 

kelemahan yang ada serta menekan munculnya dampak ancaman yang 

mungkin akan timbul. 

2.4.4  Penerapan Analisis SWOT Dalam Strategi Pemasaran  

Penerapan analisis SWOT dalam strategi pemasaran dilakukan dengan 

melihat langkah-langkah pokok suatu pemasaran yang terdiri dari melakukan 

analisis situasi (analisis SWOT), menerapkan tujuan atau sasaran, menyusun 

strategi dan program, dan melakukan koordinasi atau pengendalian (Chandra, 2002: 

20 ).  

Jadi setelah analisis situasi ditetapkan baru kemudian strategi pemasaran 

disusun untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dalam jangka panjang. 

Analisis SWOT ini sangat penting untuk dilakukan karena dari hasil analisis, 

perusahaan bisa melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan 

dihadapi oleh perusahaan dan juga strategi apa yang harus dilakukan untuk 

menghadapi persaingan pasar. Sehingga dalam hal ini perusahaan terus eksis dalam 

menawarkan produk yang akan ditawarkan di pasar persaingan. Penerapan analisis 

SWOT dalam strategi pemasaran ini merupakan langkah-langkah konkrit dalam 

melakukan pengembangan yang ditetapkan oleh perusahaan atau khususnya 

perbankan syariah. Tentu saja dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
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ancaman. Jika kekuatan dan peluangnya lebih kecil, maka perbankan harus 

melakukan konsolidasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

2.4.5 Matriks SWOT  

Analisis dengan matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal dapat disesuaikan dengan 

kekuatan dan peluang sebagai internal yang dimiliki oleh perusahaan (Rangkuti, 

2015 : 31). 

Tabel Matriks Swot 

 

IFAS 

 

EFAS 

STRENGHTS (S) 

 

Tentukan 5 – 10 Faktor 

– Faktor Kelemahan 

Internal  

WEAKNESSES (W) 

 

 

Tentukan 5 – 10 

Kekuatan internal  

OPPORTUNITIES (O) 

 

Tentukan 5 – 10 faktor 

peluang eksternal  

STRATEGI SO 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang  

STRATEGI WO 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

THREATS (T) 

 

Tentukan 5 – 10 faktor 

ancaman eksternal  

 

STRATEGI ST 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman 

STRATEGI WT 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Sumber : Freddy Rangkuti (2015) 
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IFAS adalah internal strategic faktors analysis summary yaitu faktor – 

faktor strategis internal suatu perusahaan. EFAS adalah eksternal strategic faktors 

analysis summary yaitu faktor – faktor strategis eksternal suatu perusahaan. 

Keduanya di bandingkan yang dapat mengahsilkan alternatif strategi (S-O, S-T, W-

O, dan W-T).  

a. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdsarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST 

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan 

untuk mengatasi ancaman.  

c. Strategi WO 

Strategi ini diterpkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d.  Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Freddy Rangkuti, 

2015:84).  
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2.5 Kerangka Pikir  

Peneliti akan mengkaji dan menemukan permasalahan secara sistematis 

dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya 

ilmiah. Bagan kerangka pikir yang disajikan dibawah ini, peneliti melakukan 

analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat), dalam hal ini 

peneliti akan menganalisis dua variabel yaitu analisis internal yang terdiri dari 

kekuatan dan kelemahan dan analisis eksternal yang terdiri dari peluang dan 

ancaman dalam penerapan strategi pemasaran produk tabungan Ib Hijrah Haji Bank 

muamalat indonesia KC Kendari. Penerapan ini terdiri dari program, target dan 

pelaksanaan dalam memasarkan produknya.  

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat 

bagan kerangka pikir sebagai berikut : 
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STRATEGI PEMASARAN 

TARGET 

ANALISIS SWOT  

PROGRAM PELAKSANAAN 

PRODUK IB HIJRAH HAJI BMI KC. 

KENDARI  

METODE PENELITIAN 

TEKNIK PENGUMPULAN 

DATA TEKNIK ANALISIS DATA 

KESIMPULAN  


