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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, 

kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran perusahaan dari waktu kewaktu, pada masing-masing 

tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 

perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan 

yang selalu berubah (Sofjan Assauri, 2014). 

Stategi pemasaran produk menjadi hal yang sangat penting dan 

harus dilakukan dengan cara yang tepat. Sebab, strategi pemasaran 

yang digunakan oleh perusahaan harus bisa membuat produk yang 

ditawarkan menjadi dikenal banyak orang, yang nantinya akan 

berdampak pada penjualan produk itu sendiri.  

Strategi pemasaran juga berperan penting dalam menjaga  

pertumbuhan usaha dalam jangka waktu panjang. Dengan strategi 

pemasaran yang jitu serta terobosan-terobosan baru, tidak menutup 

kemungkinan apabila kedepannya para konsumen lebih tertarik dan 

memilih produk deposito mudharabah dibandingkan dengan produk 

deposito konvensional. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 

tentang perbankan, pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
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simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Bank menawarkan jasa kepada masyarakat sebagai 

wadah penitipan sebagian hartanya/uanganya di bank. Hadirnya bank 

syariah turut serta dalam mempermudah mekanisme bisnis. Harta/uang 

yang dititipkan pada bank baik dalam bentuk tabungan, giro, dan 

deposito dijamin keamanannya oleh bank syariah yang juga sebagai 

anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah 

yang dikelola berdasarkan pada prinsip syariah dengan berkiblat 

kepada Al-qur’an dan Al-Hadits dengan bertujuan tidak sekedar 

mencari keuntungan melainkan tolong–menolong. Disahkannya 

Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-

undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah, membuat status 

bank syariah secara hukum menjadi kuat. 

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 

1998 pasal I ayat 7: “Deposito adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

nasabah penyimpan dengan bank” 

Deposito mudharabah adalah simpanan masyarakat yang 

disimpan kepada bank syariah, dapat berupa rupiah ataupun valuta 

asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka 

waktu yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah dengan 

pihak bank syariah yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) 
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dengan akad mudharabah. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 

12 bulan (Volta & Enni, 2015). 

Deposito mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

sumber modal dari bank, sumber dana dari masyarakat yang nantinya 

oleh bank akan di dikelola kembali dan disalurkan dalam bentuk kredit 

ataupun prodak-prodak lain dari bank. Dengan demikian deposito 

merupakan suatu cara untuk mengatur  kehidupan perekonomian.  

Menurut  (Fitriana Yuspitasari, 2018), deposito ditinjau dari 

kepentingan bank itu sendiri mempunyai tiga aspek, yaitu: 

1. Dari segi bank 

Merupakan salah satu bentuk usaha bank untuk menghimpun 

dana dari masyarakat, sebagai penambah modal guna menunjang usaha 

perbankan khususnya  dibidang pengkreditan dengan memberikan 

suatu rangsangan berupa suku bunga deposito. 

2. Dari segi deposan 

Dengan menghimpun dana akan memperoleh bunga yang cukup 

tinggi dibandingkan dengan simpanan lain, memperoleh jaminan kredit, 

selain itu juga dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai 

dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. 

3. Dari segi perkembangan ekonomi 

Saat dana masyarakat terhimpun oleh bank dan disalurkan 

dalam bentuk kredit, digunakan secara maksimal guna keperluan 

produktif, maka dapat meningkatkan pendapatan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Untuk upaya pengembangan bank syariah membutuhkan 

pemasaran dalam memperkenalkan dan menarik minat masyarakat 

untuk menjadi konsumen atau pengguna jasa bank syariah. Manajemen 

pemasaran sangat berpengaruh terhadap proses pengenalan bank 

syariah kepada masyarakat sehigga masyarakat dari berbagai kalangan 

dapat memahami apa yang menjadi tujuan, prinsip dan keuntungan 

bekerjasama dengan bank syariah. Bank sebagai lembaga yang juga 

berorientasi pada keuntungan harus dapat me-manajemen pemasaran 

demi menjaga stabilitas bank.  

Untuk menjamin berjalannya tujuan perusahaan pemasaran 

menjadi hal yang sangat penting, dengan berjalannya manajemen 

pemasaran perusahaan dengan baik dapat memperlancar aktifitas 

perusahaan antara konsumen dan produsen, sehingga perusahaan dapat 

terus berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Pemasaran juga 

menjadi sangat penting dalam menghadapi pola persaingan pasar. 

Dalam proses pemasaran perbankan syariah tidak hanya berorientasi 

pada keuntungan saja, namun juga memperhatikan unsur keberkahan. 

Yang artiya tidak sekedar mengejar keuntungan duniawi saja tetapi 

juga memperhatikan pada sisi akhirat. 

Hadirya bank dalam dunia perekonomian tidak dapat dihindari 

dan tidak dapat dipisahkan, karena dalam melakukan pengembangan 

perekonomian, setiap pelaku ekonomi membutuhkan dana. Sehingga 

bank sebagai lembaga yang bergerak pada sektor jasa keuangan hadir 

menjadi solusi untuk para pelaku-pelaku ekonomi. Pemasaran menjadi 

sangat penting untuk lembaga dalam memperkenalkan jasa dan 
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menarik minat para pelaku ekonomi untuk menjadi penggu jasa 

lembaga keuangan. 

Pada 1 November 1991 Bank Muamalat sebagai Bank syariah 

pertama di Indonesia terbentuk dan mulai berjalan, hingga kini tercatat 

telah terdapat 249 jaringan kantor bank yang terdiri dari satu kantor 

cabang luar negeri dan 248 jaringan kantor di dalam negeri yang 

mencakup kantor pusat, kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, 

dan kantor kas yang tersebar hampir di seluruh profinsi di Indonesia. 

Sementara itu, untuk jaringan kerja di luar negeri terdapat (1) kantor 

cabang yaitu di kuala lumur, Malaysia. Kegiatan operasional Bank juga 

di dukung oleh 55 Mobile Branch ditambah jaringan layanan yang luas 

berupa 619 unit ATM Muamalat, sekitar 120 ribu jaringan ATM 

Bersama dan ATM Prima (Bank Muamalat, n.d.).  

Bank Muamalat dalam mengklasifikasi penghimpunan dana 

tidak di dasarkan atas nama produk, melainkan atas prinsip yang 

digunakan. Berdasarkan fatwa DSN Bank Syariah dalam menghimpun 

dana mengunakan prinsip syariah yakni prinsip wadiah dan prinsip 

mudharabah. Prinsip wadiah dalam perbankan syariah diterapkan 

penghimpunan dananya yakni giro dan tabungan. Sedangkan dalam 

prinsip mudharabah di bagi dalam dua skema yakni mudharabah 

muqayadah dan mudharabah mutlaqah, yang biasanya diterapkan 

dalam produk tabungan mudharabah dan deposit mudharabah. 

Deposito mudharabah Islamic Banking adalah produk simpanan 

investasi berjangka diamana dana dari nasabah (shahibul mal/pemilik 

modal) yang oleh Bank Muamalat (mudharib/pengelola dana) akan 
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dikelola dan di putar ke sector produktif untuk mendapatkan 

keuntungan. Keuntungan akan dibagihasilkan sesuai dengan nisbah 

yang telah di sepakati kedua belah pihak. Hal yang menarik dari 

deposito mudharabah ib adalah nasabah dapat memilih jangka waktu 

deposito sesuai keinginan. Nasabah juga akan mendapatan ketenangan 

hati dimana dana investasi dikelola secara syariah. 

Secara umum, banyak dari kalagan masyarakat yang ingin 

melakukan sebuah investasi atau usaha dalam berbagai bidang yang 

baik dan sesuai syariat yang telah ditentukan. Banyak orang ingin 

melakukan investasi, investasi yang dimaksud adalah kerjasama antara 

pemilik modal dan pemilik pengelola. Dengan adanya kerjasama antara 

pemilik dana (nasabah) dengan pengelola dana (Bank) maka kedua 

belah pihak akan mendapatan keutungan yang bisa dibagi hasil sesuai 

dengan porsi nisbah yang telah ditentukan. Sesuai dengan salah satu 

fungsi perbankan yaitu penghimpunan dana, Bank Muamalat memiliki 

produk penghimpunan dana dibidang investasi atau kerjasama dengan 

nasabah, yaitu deposito Mudharabah Islamic Banking Muamalat. 

Deposito biasanya menjadi pilihan masyarakat yang ingin 

menyisihkan sebagian hartanya untuk investasi, dimana uang yang 

diinvestasikan akan aman dan akan dikelola oleh bank ke sektor 

produktif agar uang yang diinvestasikan akan tumbuh dan terus 

berputar sesuai dengan fungsi bank sebagai penyaluran dana produktif 

sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemilik modal. 
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Jumlah Rekening Dana Deposito Mudharabah (dalam jutaan rupiah) 

2017 2018 2019 2020 

225,330,784,369 555,950,717,604 446,266,854,575 719,250,648,362 

Tabel 1.1 Jumlah rekening dana deposito mudharabah bank 

muamalat Kantor cabang kendari ) 

(Sumber : Laporan Keuangan Bank MuamalatKantor Cabang Kendari) 

Minat masyarakat terhadap produk ini sangat baik, namun 

kondisi dilapangan yang penulis temukan bahwa terjadi turun naik 

terhadap jumlah rekening Deposito Mudharabah Islamic Banking 

menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk ini cukup 

bagus tetapi mengalami fluktuasi, maka dari itu bank muamalat akan 

selalu memberikan  kenyamanan dalam  pelayanan  kepada nasabahnya 

dan  juga dalam bagi hasilnya. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, dan 

menganalisa lebih mendalam tentang produk simpanan deposito 

Mudharabah dengan  mengangkat judul (“Strategi Pemasaran Deposito 

Mudharabah Islamic Banking Bank Muamalat Indonesia Kantor 

Cabang Kendari)”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah yang 

membatasi sebuah penelitian. Fokus masalah ada untuk membatasi 

bahasan penelitian agar lebih terarah dan terfokus. Batasan dari 

penelitian ini yaitu membahas masalah yang ada di dalam rumusan 

masalah supaya tidak keluar jalur dari pembahasan masalah. Dalam 

penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yang terkait 
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dengan bagaimana strategi pemasaran deposito Mudharabah Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari dalam memperkenalkan 

produknya dan pendukung dan penghambat Bank Muamalat Indonesia 

Kantor Cabang Kendari dalam memasarkan produknya.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasaran latar belakang dan fokus penelitian maka rumusan 

masalah yang diangkat adalah ; 

1. Bagaimana strategi pemasaran deposito mudharabah pada 

Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari ? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari dalam 

memasarkan produk Deposito Mudharabah ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui strategi pemasaran produk deposito mudharabah 

pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari. 

2. Mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari strategi pemasaran 

yang digunakan. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Bank Muamalat 

Kepala Kantor Cabang Kendari dalam memasarkan produknya. 

1.5 Manfaat penelitian 

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan 

akan membawa manfaat yang banyak, antara lain sebagai berikut : 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

khasanah keilmuan serta sebagai referensi atau rujukan dan 

sebagai bahan masukan bagai pengelola lembaga keuagan Bank 

Muamalat untuk dijadikan bahan analisis lebih lanjut dalam 

rangka melakukan peningkatan terhadap strategi pemasaran 

deposito mudharabah Islamic Bangking Bank Muamalat 

Indonesia Kantor Cabang Kendari. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pihak Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 

Kendari 

Sebagai bahan saran dan masukan dalam meningkatkan 

strategi pemasaran deposito mudharabah Islamic Bangking 

pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari dan agar 

literature-literatur yang di sampaikan pada masyarakat 

kiranya lebih ditingkatkan dan penerapannya sesuai dengan 

syariat Islam. 

b. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini menjadi tambahan referensi buku-buku 

perpustakaan IAIN Kenadari. 

c. Bagi Penulis Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat mempermudah peneliti selanjutnya 

dalam hal perkembangan Bank Muamalat Indonesia Kantor 

Cabang Kendari. 
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1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-

istilah judul skripsi. Seusai dengan judul penelitian, yaitu : 

1. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah suatu cara yang dibuat atau 

disusun ubtuk dapat memasarkan atau menarik menarik pangsa 

pasar dengan cara mengenalkan produk maupun jasa kepada 

masyarakat. 

Secara umum pemasaran merupakan serangkaian aksi, 

kegiatan, aktifitas,  suatu perusahaan untuk melaksnakan, 

mewujudkan, memperkenalkan suatu barang atu jasa yang 

memiliki nilai bagi konsumen. Pemasaran juga dapat disebut 

sebagai jembatan atau penghubung  antara produsen (perusahaan) 

dan konsumen. 

2. Deposito Mudharabah 

Deposito merupakan produk investasi berjangka waktu 

tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip 

Mudharabah Mutlaqah. Mudharabah Mutlaqoh adalah yaitu 

apabila pihak mudharib diberi kuasa penuh untuk menggunkan 

dana shahibul maal tampa batasan. 

Deposito mudharabah merupakan produk simpanan 

berjagka dengan akad mudharabah dimana pemilik dana sebagai 

“shohibul maal”( nasabah/pemilik dana) dengan bank sebagai 

pengelola dana atau “mudhorib”untuk mengelola dana sehingga 
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memperoleh  laba yang akan dibagi sesuai dengan nisbah yang 

telah disepakati. Pada deposito mudharabah pada bank Muamalat 

ini memang dirancang sebagai sarana untuk investasi orang-orang 

yang mempunyai dana sehingga dana tersebut akan dikelola hingga 

menghasilan nisbah yang akan dibagi hasil yang menguntungkan 

yang akan terus di bagi setiap bulannya sampai jangka waktu yang 

telah disepakati. 

Deposito mudharabah adalah simpanan investasi berjangka 

dimana dana dari masyarakat (shahibul maal/pemilik dana) akan di 

kelolah oleh bank (mudharib) yang kemudian akan di kelola ke 

sektor produktif untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan 

tersebut akan dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang telah 

disepakati. 

 


