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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran  Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, 

sesunguhnya merupakan hikmah dari krisis menerapkan negeri ini. 

Sebagaimana kita ketahui, krisis ekonomi moneter sejak juli 1997 yang 

disusul dengan krisis politik nasional sehingga menimbulkan dampak negatif 

yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat. Selain dunia 

usaha, industri perbankan di Indonesia yang di dominasi oleh bank 

konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya 

mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai 

bank-bank di Indonesia. 

PT Bank Susila Baki (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga 

terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan 

melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang 

investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah tengah melakukan merger 

empat bank (Bank Dagang, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke 

dalam PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. PT Bank Susila 

Baki ( BKB ) memproses pemilik baru, yaitu PT Bank Mandiri (persero).
1
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Dalam proses merger, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi 

juga membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini 

bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank 

Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998yang 

memberi peluang bank umum melayani transaksi syariah (dual banking 

system ). 

Pada tanggal 1 November 1999 berdirilah bank Syariah Mandiri dengan 

jenis usaha Banking (Sharia Principle). Dengan Modal awal yang disetor 

sebesar  IDR 1 Triliun, dan modal ditempatkan sebesar Modal ditempatkan 

sebesar IDR 658 Miliar.Adapun pemegang saham PT Bank Syariah Mandiri, 

yaitu PT Bank Mandiri Tbk (99,999999%) dan PT Mandiri Sekuritas 

(0,000001%). Dan saat ini, PT Bank Syariah Mandiri ( pusat ) berada di 

Gedung Bank Syariah Mandiri Jl. MH Thamrin No. 5Jakarta 10340-

Indonesia.
2
 

Bank Syariah Mandiri KC.Durimerupakan lembaga perbankan syariah 

yang ada di daerah Duri dan berkembang pesat di daerah tersebut. Bank 

Syariah Mandiri Kc.Duri hadir dengan cita-cita membangun negeri, nilai-nilai 

perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam 

kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri KC .Duri sejak awal 

berdiri.Baik itu dalam bidang social, budaya, kesehatan dan juga pendidikan 

yang di utamakan untuk kepentingan bersama, baik itu karyawan, nasabah 

maupun masyarakat disekitar. 
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Perkembangan suatu perusahaan tak terlepas dari hubungan eratnya 

dengan konsumen, dan keadaan lingkungan baik dari segi daerah dan di 

Negara mana perusahaan tersebut berdiri, oleh karenanya semakin baik 

pelayanan atau hubungan suatu perusahaan terhadap konsumen maka akan 

semakin besar pula kesempatan perusahaan tersebut untuk terus berkembang 

menjadi sebuah perusahaan besar.
3
 Ketika banyak konsumen ataupun mitra 

kerjasama yang mempercayai suatu perusahaan tertentu maka semakin besar 

pula tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen dan tanggung jawab 

untuk membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat disekitar perusahaan 

tersebut.
4

Salah satu tanggung jawab perusahaan dalam mensejahterakan 

kehidupan masyarakat dalam jangka panjang yaitu seperti pembuatan koperasi 

simpan pinjam, pemberian beasiswa, dan program orang tua asuh bagi usaha 

mikro kecil dan menengah.
5
 

ِم اآلِخِر َلْيَس اْلِبَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبَّ َمْن َءاَمَن بِاهلِل َواْليَ وْ 
ِبيِّنَي َوَءاَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ 

ائِِلنَي َوِف الرَِّقاِب َوأََقاَم الصَّاَلَة َوَءاَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهدُ  ِبيِل َوالسَّ وا َوالصَّاِبرِيَن السَّ
ُقونَ  ِف اْلَبْأَساءِ   َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أُوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمت َّ

Artinya: “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat 

itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah 

beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab- 

kitab, nabi-nabi  dan memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabatnya, anak-anak  yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 
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memerlukan pertolongan) dan  orang- orang yang meminta- minta ; 

dan (memerdekakan) hamba sahaya,  mendirikan shalat, dan 

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia 

berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan 

dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar  

(imannya);dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al- 

Baqarah:177). 

 

 

Salah Satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah 

tingkat pencapaian sumber daya manusianya, bahkan pendidikan merupakan 

bagian utama untuk suatu Negara yang ingin maju dan ingin menguasai 

teknologi dunia.
6

 Setiap Negara punya kewajiban untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa tanpa terkecuali, pemerintah Indonesia dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Tahun 1945dalam pasal 31 ayat 1 telah 

mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan 

pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal, 

dalam rangka untuk mewujudkan amanat tersebut maka pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan 

sistem pendidikan di Indonesia.
7
 

Visi misi pendidikan Indonesia adalah untuk mewujudkan system 

pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

                                                             
6
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mampu dan proaktif dalam menjawab segala tantangan global.
8
 Upaya yang 

dapat dilakukan antara lain dengan menyusun databasesiswa jenjang 

pendidikan menengah yang cerdas dan kurang mampu serta memfasilitasi dan 

atau menyediakan beasiswa dan biaya pendidikan.Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V 

pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiappeserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan beasiswabagi yang berprestasi yang orang 

tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. 
9
 

Salah satu aktivitas Bank Syariah Mandiri KC.Duri yaitu Peningkatan 

kualitas pendidikan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 

pendidikan merupakan salah satu pondasi bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, 

diberikan dalam bentuk beasiswa kepada siswa berprestasi, yaitu beasiswa 

sekali pertiga bulan sebanyak Rp. 600.000,00-. Dimana pengambilannya 

dilakukan secara langsung maupun lewat tabungan BSM.
10

 

Pemberian beasiswa pendidikan ini dilakukan sebagai bentuk 

kepedulian bank terhadap masyarakat yang merupakan program publisitas 

bank, untuk mengenalkan bank kepada masyarakat sekitar dan juga usaha 

untuk memberi informasi serta mengingatkan orang-orang dalam pasar 

sasaran mengenai produk-produk dan membujuk mereka ikut serta dalam 
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pertukaran.
11

 Dimana tujuannya yaitu untuk sebagai informasi kepada 

masyarakat mengenai jasa yang ditawarkan, menciptakan image yang bagus di 

masyarakat, meningkatkan profit, dan untuk menarik masyarakat 

menggunakan jasa layanan Bank Syariah Mandiri KC. Duri.
12

 

Dalam manajemen pemasaran dikatakan bahwa promosi seperti 

publisitas ini merupakan ujung tombak kegiatan bisnis suatu produk dalam 

jangka menjangkau pasar sasaran dan menjual produk tersebut.Hampir dapat 

dipastikan bahwa promosi dilakukan untuk produk baik berupa barang 

maupun jasa, baik bermerek ataupun tidak bermerek.
13

 

Brand Image adalah suatu asset yang paling berharga yang tidak ternilai 

harganya bagi sebuah perusahaan.
14

 Karna citra perusahaan yang bagus akan 

akan mempengaruhi loyalitas konsumen. Oleh karena itu segala daya, upaya 

dan biaya akan dilakukan untuk meningkatkan hal itu. 
15

 

Setiap usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti mengharapkan 

respon yang baik dari kalangan masyarakat yang menjadi sasarannya.Respon 

merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang sebagai hasil atau akibat 

menerima stimulus. Stimulus tersebut merupakan sesuatu yang dapat diterima 
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oleh seseorang melalui salah satu penginderanya.
16

 Respon digolongkan 

menjadi dua jenis yaitu respon yang tidak nampak dan respon yang nampak. 

Respon yang tidak nampak diwujudkan oleh seseorang kedalam aspek kognisi 

(pengetahuan) dan afeksi (sikap). Respon yang nampak diwujudkan kedalam 

aspek psikomotorik (tingkah laku).
17

 

Pemberian beasiswa BSM ini termasuk hibah yaitu pemberian 

seseorang akan hartanya kepada orang lain di masa hidupnya dengan cuma-

cuma, tanpa imbalan.Tetapi apabila menghibahkan sesuatu dengan maksud 

mendapatkan imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih banyak 

hukumnya adalah makhruh. 

Selain itu pemberian beasiswa ini termasuk salah satu promosi yang 

dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC. Duri. Setiap anak yang 

mendapatkan beasiswa diwajibkan untuk membuat tabungan di Bank Syriah 

Mandiri, karena anak yang mendapatkan beasiswa ini semuanya berumur 

kurang dari 17 tahun maka tabungan tersebut dibuat atas nama orang tua siswa 

yang mendapatkan beasiswa. Dengan memberikan beasiswa akan membuat 

image yang bagus. Image yang bagus akan meningkatkan kepercayaan dan 

respon yang bagus dari orang tua kepada bank dan produk bank tersebut. 

Selain itu pemberian beasiswa ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

siswa disekolahnya. 
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Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang: “Respon Orang Tua Siswa 

Setelah Pemberian Beasiswa BSM (Studi Kasus PT. Bank Syariah 

Mandiri KC.Duri)” 

 

B. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah tidak meyimpang dari topik yang 

dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan ini pada Respon Orang 

Tua Siswa Setelah Pemberian Beasiswa BSM (Studi Kasus PT. Bank Syariah 

Mandiri KC.Duri) 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana prosedur pemberian beasiswa yang dilakukan Bank Syariah 

Mandiri KC. Duri? 

2. Bagaimana respon orang tua siswa setelah pemberian beasiswa Bank 

Syariah Mandiri KC. Duri? 

3. Bagaimana pandangan ekonomi islam tentang pemberian beasiswa yang 

dilakukan Bank Syariah Mandiri? 
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui prosedur pemberian beasiswa Bank Syariah 

Mandiri KC. Duri 

b. Untuk mengetahui respon orang tua siswa setelah pemberian beasiswa 

Bank Syariah Mandiri KC. Duri 

c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang pemberian 

beasiswa yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

respon orang tua siswa setelah pemberian beasiswa BSM (studi kasus 

PT. Bank Syariah Mandiri KC. Duri) 

b. Bagi pembaca dapat digunakan sbagai acuan dan penegetahuan serta 

tambahan informasi dalam melakukan sebagai tugas akhir pasa objek 

yang sama. 

c. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi, guna 

mendapatkan gelar Sarjana ekonomi syariah ( SE,Sy ) Pada UIN 

SUSKA RIAU 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) adapun 

yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor Bank Syariah Mandiri 
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Kc. Duri dan orang tua siswa yang anaknya mendapat beasiswa dari Bank 

Syariah Mandiri KC. Duri. 

 

2. Subjek Dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah orang tua siswa yang anaknya 

mendapat beasiswa, sedangkan objek penelitiannya adalah respon orang 

tua siswa setelah pemberian beasiswa Bank Syariah Mandiri. 

 

3. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua siswa yang anaknya 

diberikan beasiswa pendidikan berjumlah sekitar 50 orang.Penelitian ini 

menggunakan metode total sampling jadi sampelnya diambil keseluruhan 

dari populasi yaitu berjumlah 50 orang. 

 

4. Jenis Dan Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam 

penulisan ini penulis mengambil dari berbagai sumber yng mendukung 

pembahasan ini. 

a) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan 

data tersebut dilakukan secara khususuntuk mengatasi masalah riset 

yang diteliti. 
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b) Data Sekunder, yaitu data yang dibentuk dari data yang sudah jadi , 

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk 

publikasi.
18

Data semacam ini sudah dikumpulkan oleh pihak lain 

dengan tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang 

dilakukan peneliti saat ini secara spesifik. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk keperluan data yang diperlukan maka penulis menggunakan 

beberapa metode: 

a. Observasi yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan 

mengamati secara langsung gejala atau fenomena yang terjadi 

dilapangan  

b. Wawancara yaitu bertanya langsung kepada responden yang berkenaan 

dengan masalah yang diteliti secara terpimpin. 

c. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam peneliti sosial untuk meneliti data histori.
19

 

 

6. Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu mengumpulkan data yang telah ada, kemudian data itu 

dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan perumusan 
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masalah jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan 

permasalahan yang diteliti , kemudian dianalisa dengan menggunakan 

pendapat atau teori para ahli yang relevan. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan sekripsi ini penulis membagi pembahasan dala lima 

bab ada pun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan secara ringkas latar belakang masalah, 

Permasalahan, Pembatasan, Dan Perumusan Masalah, Tujuan 

dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BABII : GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI 

KC. DURI 

  Bab ini memaparkan tentang tinjauan umum lokasi penelitian, 

yang terdiri dari sejarah singkat berdirinya PT. Bank Syariah 

Mandiri Kc. Duri, visi dan misi, letak geografis dan 

demografis, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab. 

BAB III :  LANDASAN TEORI 

  Merupakan uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori 

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yang 

meliputi: pengertian, tujuan publisitas, respon, beasiswa dan 

teori publisitas dalam islam. 
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BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas tentang prosedur pemberian beasiswa Bank 

Syariah Mandiri, respon orang tua siswa setelah pemberian 

beasiswa Bank Syariah Mandiri, program pemberian beasiswa 

BSM ditinjau dari segi ekonomi islam. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


