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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Uang berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi karena uang 

disepakati sebagai alat tukar yang sah dan sangat efektif untuk memudahkan 

transaksi dari berbagai pihak yang melakukan aktivitas ekonomi (produksi, 

distribusi, dan konsumsi).
1
 Dalam peranan uang tersebut terdapat pula lembaga 

yang berperan penting dalam hal penyimpanan uang maupun pengelolaan uang 

yang disebut dengan Bank. 

Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh 

lapisan masyarakat. Fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang 

membutuhkan dana dengan masyarakat yang berkelebihan dana, di samping itu, 

bank juga berfungsi menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu 

bank berfungsi sebagai perantara keuangan, dalam hal ini faktor “kepercayaan” 

dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan
2
. 

Didalam dunia perbankan, bank terbagi atas dua yaitu bank konvensional dan 

bank syariah. Penulis hanya akan membahas seputar bank syariah. Bank Islam 

atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan 

tidak mengandalkan pada bunga. Bank atau biasa disebut dengan bank tanpa 

bunga, adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya 

dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an atau Hadits Nabi SAW. Atau dengan 

kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan usaha pokoknya memberikan 
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pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Sementara 

bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang dalam 

beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat islam, khususnya yang 

menyangkut tata cara bermuamalat secara islam.
3
 

Di Indonesia terdapat 134 bank yang meliputi Bank BUMN, Bank Swasta, Bank 

Asing, Bank Syariah Serta Bank Daerah.
4
 

Pada penelitian ini penulis hanya akan membahas salah satu bank yang ada di 

Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri merupakan 

salah satu bank yang didirikan oleh pemerintah. Jika berbicara seputar bank ada 

baiknya kita mengetahui produk-produk apa saja yang terdapat di suatu bank. 

Berikut ini beberapa produk tabungan yang ada pada Bank Syariah Mandiri:  

a) Tabungan bsm 

Definisi :Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan 

penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka 

kas di konter BSM atau melalui ATM.  

Manfaat :    Aman dan terjamin; online  di seluruh outlet BSM; bagi hasil 

yang kompetitif; fasilitas BSM  Card yang berfungsi sebagai 

kartu ATM & debit; fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile 

Banking & BSM Net Banking; kemudahan dalam penyaluran 

zakat, infaq, sedekah. 
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Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM, Pasport) nasabah. 

b) Bsm tabungan mabrur 

Defenisi :Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu  

pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 

Manfaat : Aman dan terjamin; fasilitas talangan haji untuk kemudahan 

mendapatkan porsi haji; online dengan Siskohat Departemen 

Agama untuk kemudahan pendaftaran haji. 

Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM, Pasport) nasabah. 

c) Bsm tabungan investa cendekia. 

Defenisi : Tabungan berjangkan untuk keperluan uang pendidikan dengan 

jumlah setoran bulanan (installment) dan dilengkapi dengan 

perlindungan asuransi.  

Manfaat : Bagi hasil yang kompetitif; kemudahan perencanaan keuangan 

masa depan, khususnya pendidikan putra/i, perlindungan 

asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan. 

Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM, Pasport) nasabah; memiliki 

tabungan BSM sebagai rekening asal (sourch account). 

d) Bsm tabungan berencana. 

Defenisi : Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil 

berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah 

ditetapkan.  

Manfaat : Bagi hasil yang kompetitif; kemudahan perencanaan keuangan 
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nasabah jangka panjang; perlindungan asuransi secara gratis 

& otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan; jaminan 

pencapaina  target dana.  

Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM,Pasport) nasabah; memiliki 

tabungan BSM sebagai rekening asal (sourch account). 

e) Bsm tabungan simpatik. 

  Defenisi  : Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang 

disepakati. 

  Manfaat  : Aman dan terjamin; Online di seluruh outlet BSM; bonus 

bulanan yang diberikan sesuai ddengan kebijakan BSM; 

fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & 

debit; fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking & 

BSM Net Banking; penyaluran zakat, infaq, sedekah 

   Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM,Pasport) nasabah.   

f) TabunganKu 

Defenisi : Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan 

ringan yang di terbitkan secara bersama oleh bank-bank di 

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Manfaat : Online di seluruh outlet BSM; Bonus; Fasilitas e-Banking, yaitu 

bsm mobile banking, dan bsm net banking; kemudahan dalam 

penyaluran zakat, infaq, sedekah. 
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Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM, dan NPWP).  

g) Bsm tabungan pensiun 

Defenisi : Tabungan pensiun adalah simpanan dalam mata uang rupiah 

berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah, yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan 

ketentuan yang disepakati.  

Manfaat : Aman dalam membantu pengelolaankeuangan nasabah; bagi 

hasil bersaing; ringn biaya administrasi; mudah dalam hal 

pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh jaringan 

mandiri syariah. 

Persyaratan : Pensiunan dan calon pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

Pejabat Negara, Hakim, TNI, dan Polri; penerima tunjangan 

yang di bayarkan oleh PT. Taspen, yaitu veteran PKRI dan 

KNIP; fotokopi KTP.
5
 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan 

itu. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi 

dana berdasarkan akad mmudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi 
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tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.
6
  

Tabungan wadiah adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang 

disepakati, ketentuan umum tentang penarikan tabungan adalah melalui 

buku tabungan dan kartu ATM tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
7
 Sedangkan tabungan 

mudharabah ketentuannya diatur oleh fatwa DSN MUI No.2 dengan 

ketentuan pokok; 

Pertama, tabungan ada dua jenis 

1. Tabungan yang tidak dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan 

perhitungan bunga.
8
 

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip 

mudharabah dan wadiah. 

Kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah; 

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau 

pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola 

dana. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
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syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya 

mudharabah dengan pihak lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan 

bukan piutang. 

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

di tuangkan dalam akad pembukaan rekening. 

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan 

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

6. Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah ketentuan nasabah 

tanpa persetujuan yang bersangkutan.
9
 

Selanjutnya penulis akan membahas seputar tabungan pensiun, 

ada baiknya sebelum kita mengetahui tentang tabungan pensiun kita 

juga harus memahami apa yang dimaksud dengan pensiun.  

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan 

setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki masa pensiun atau 

ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Uang 

pensiun merupakan sejumlah uang yang di bayarkan kepada seorang 

pekerja yang telah pensiun, disebabkan karena usia tua atau 

ketidakmampuan lagi untuk bekerja.
10

 

Tabungan pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang 

rupiah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah, yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan 

                                                             
9
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yang di sepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan 

PT. Taspen yang di peruntukkan bagi pensiunan pegawai negri 

Indonesia.
11

 

Berikut persyaratan untuk pembuatan tabungan pensiun pada Bank 

Syariah Mandiri : 

1. Pensiunan dan calon pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat 

Negara, Hakim, TNI, Polri. 

2. Penerima Tunjangan yang dibayarkan oleh PT Taspen, yaitu : 

Veteran PKRI dan KNIP. 

3. Fotokopi KTP. 
12

 

 Adapun Undang-Undang yang mengatur perihal perbankan: 

1. Menurut Undang-undang No.14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang 

pokok-pokok perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. 

2. Menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, 

bank merupakan badan uasaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.
13
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3. Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan 

atas Undang-Undang N0.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang 

dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, 

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya 

yang dipersamakan dengan itu.
14

 

Berikut ini surat seputar anjuran menabung : 

a. QS. Al-Isra’ ayat 29 

                                    

Artinya: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu 

dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya[852] karena itu 

kamu menjadi tercela dan menyesal. 

 

b. QS. Al- Furqaan ayat 67 

                          

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan 

itu) di tengah-tengah antara yang demikian. 

 

Dari penjabaran di atas kita sudah mengetahui beberapa hal seputar 

tabungan pensiun, selanjutnya penulis juga akan membahas beberapa hal seputar 

pemasaran, karena dalam pengenalan suatu produk diperlukan strategi pemasaran. 

Pemasaran adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para 

nasabahnya terhadap produk dan jasa.
15

 Sedangkan pemasaran bank adalah suatu 
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proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk dan jasa bank 
16

 yang di 

tujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara 

memberikan kepuasan. 

Berikut ini bagian-bagian penting dari strategi pemasaran: 

1. Riset Pasar 

a. Mencari peluang pasar, adalah memilih pasar yang akan dilayani, 

amati konsumen, kenali, pahami peluang pasar yang sesuai kebutuhan 

dan keinginan pelanggan.
17

 

b. Analisis peluang pasar, agar dapat menggunakan strategi pemasaran 

secara efektif untuk menumbuhkan bank syariah, salah satunya 

marketer harus menganalisis keuntungan kompetitif perusahaan dan 

apa yang terbaik yang dilakukan untuk perusahaan.
18

 

2. Segmentasi Pasar, merupakan dasar untuk memastikan bahwa setiap pasar 

itu terdiri atas beberapa segmen dan respon yang berbeda-beda.
19

 

3. Target Market, perusahaan berusaha memilih pasar yang dapat 

memberikan peluang maksimum untuk mencapai tujuan. Segmen pasar 

dianggap menarik apabila memiliki salah satu sifat berikut ini, segmen 

pasar tersebut mungkin kecil, tetapi sangat potensial untuk berkembang 

lebih lanjut karena tidak di kuasai oleh pesaing yang ada sekarang.
20

 

4. Market Positioning, jika produk telah mendapat tempat yang tepat, 

pembeli prospektif atau pemakai dapat mengenali keuntungan unik dari 

                                                             
16 Ibid, hlm. 54 
17 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 121 
18

 Ibid, hlm. 122 
19

 Ibid, hlm. 125 
20

Ibid, hlm. 128 
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produk dan dapat membandingkan lebih baik dari kompetitor. Positioning 

(penempatan) adalah memberi identitas merek pada produk yang dapat 

membangun kepercayaan, keyakinan dan kompetensi tawaran value (build 

a belief offering value system) yang dapat di terima-di peroleh 

pelanggan.
21

 

5. Strategi Memasuki Pasar, yaitu dengan membeli perusahaan lain, 

berkembang sendiri, maupun bekerjasama dengan perusahaan lain. 

6. Strategi Bauran pemasaran, konsep pengembangan strategi pemasaran 

berkaitan dengan masalah bagaimana menetapkan bentuk penawaran pada 

segmen pasar tertentu. Hal ini dapat tercapai dengan penyediaan suatu 

sarana yang di namakan bauran pemasaran(basis strategi) yaitu produk, 

harga, distribusi dan komunikasi pemasaran.
22

 

Begitulah strategi pemasaran yang di perankan seorang marketing agar 

dapat menarik nasabah yang sudah ditentukan, itu semua berlaku untuk semua 

produk yang ada di perbankan tak terkecuali pada produk tabungan pensiun 

syariah.  

Berikut ini tabel 1.1 perkembangan jumlah nasabah tabungan pensiun 

dari tahun 2014-2018: 

No Tahun Jumlah nasabah di tahun yang sama

1 2014 1

2 2015 0

3 2016 4

4 2017 4

5 2018 19  
Sumber: dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Pangkalan Kerinci 
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Berdasarkan tabel di atas, tabungan pensiun pada PT. Bank Syariah 

Mandiri kantor cabang pembantu Pangkalan kerinci tidak terlalu banyak yaitu 

berjumlah 28 nasabah dari tahun 2014 sampai 2018.  

Dengan adanya latar belakang dan permasalahan di atas maka penulis 

tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “STRATEGI PROMOSI PADA 

PRODUK TABUNGAN PENSIUN PT. BANK SYARIAH MANDIRI 

KANTOR CABANG PEMBANTU PANGKALAN KERINCI”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai, maka 

penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada strategi promosi PT. 

Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Pangkalan kerinci.  

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi promosi pada produk tabungan pensiun yang 

dilakukan  PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu 

Pangkalan kerinci? 

2. Apa faktor penyebab minimnya jumlah nasabah tabungan pensiun PT. 

Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Pangkalan kerinci? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi promosi pada produk tabungan pensiun yang 

dilakukan  PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu 

Pangkalan kerinci. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab minimnya jumlah nasabah tabungan 

pensiun PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Pangkalan 

kerinci. 

b. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Peneliti 

Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat 

mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan. 

2. Tempat Dimana Penelitian 

Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam meningkatkan 

perannya dalam hal kepercayaan nasabah terhadap bank serta 

memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. 

3. Untuk Fakultas 

Untuk menambah daftar pustaka Fakultas Syariah dan Hukum 

serta menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan 

meneliti pada permasalahan yang sama demi perbaikan ke depan yang 

lebih baik. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang 

pembantu Pangkalan kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci Timur 

Kabupaten Pelalawan. 

2. Subjek dan Objek Penelitian. 

Subjek penelitian ini adalah pimpinan, customer service, beserta 

karyawan lain pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu 

Pangkalan Kerinci. Objek penelitian adalah strategi promosi produk 

tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu 

Pangkalan kerinci. 

F. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi  yang terdiri atas Objek atau 

Subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan.
23

  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
24

 

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu 

seluruh karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu 

Pangkalan Kerinci yang berjumlah 21 orang, sedangkan sampelnya yaitu 

customer service, admin consumer financing, dan micro marketing financing 

pada bank tersebut. Penulis mengambil sampel sebanyak 3 orang di 

                                                             
23

 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, cv 2012), 

Cet. Ke-15, hlm. 117 
24

 Ibid, hlm. 118 
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karenakan karyawan yang  mengetahui mengenai produk tabungan pensiun 

hanya 3 karyawan tersebut. 

G. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang 

digunakan adalah 

a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh dari PT. Bank Syariah Mandiri 

kantor cabang pembantu Pangkalan kerinci. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan pembahasan penelitian ini 

H. Metode Pengumpulan Data 

Sumber yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara, 

dan dokumen, kadang-kadang dipergunakan secara bersama-sama dan kadang 

secara individual.
25

 

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog 

dan tanya jawab (langsung dan lisan) dengan narasumber atau responden 

untuk melengkapi data yang digunakan untuk penelitian. 

b. Dokumentasi, untuk melengkapi laporan penelitian ini, maka penulis 

mengambil data melalui buku panduan yang ada di pustaka dan dokumen-

dokumen yang bersangkutan dengan apa yang diteliti oleh penulis. 

 

                                                             
25

 Prof. Dr. Emzir, M.Pd, Metodologi Penelitian Analisis Data, (Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), Cet Ke-3, hlm. 37. 
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I. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, artinya setelah data terkumpul, kemudian penulis 

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh 

dan dapat dipahami kesimpulan terakhirnya.  

J. Metode Penulisan 

Setelah data terkumpul dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data 

tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Deduktif 

Dalam hal ini penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau 

pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil 

kesimpulan secara khusus. 

b. Metode Deskriptif 

Dalam hal ini dengan jalan mengemukakan data-data yang 

diperlukan apa adanya, lalu dianalisa ssehinggga dapat disusun menurut 

kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian. 
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K. Sistematika Penulisan  

Supaya Tugas Akhir ini tersusun secara sistematis, maka penulis 

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM  

Bab ini menguraikan tentang sejarah dan perkembangan PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci, Visi dan Misi PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci, tugas 

dan fungsi, struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Pangkalan Kerinci. 

BAB III : LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan Pengertian Strategi, Pengertian Promosi, Pengertian 

Produk, Macam-macam produk dana dan jasa, Pengertian Tabungan 

Syari’ah, Ayat dan Hadits Seputar Tabungan.  

BAB IV:  PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA. 

Bab ini berisikan strategi promosi pada produk tabungan pensiun PT. 

Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Pangkalan kerinci serta 

apa saja faktor penyebab minimnya jumlah nasabah tabungan pensiun. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran 


