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 ABSTRAK 

 

Nofi Wahyuni (2020) : Stratrgi Pemasaran Dalam Meningkatkan 

Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Haji 

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Panam 

Arengka Pekanbaru 

 

Semakin banyaknya pertumbuhan bank konvensional dan Bank Syariah 

menjadikan tingkat persaingan semakin ketat dalam pencarian nasabah. Dengan 

persaingan yang terjadi, bank-bank tersebut dapat diminati oleh masyarakat dan 

dipercayai untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana yang mereka miliki. 

Strategi yang penting adalah strategi pemasarannya, karena pemasaran merupakan 

bidang yang paling dinamis dalam area manajemen. Selain itu strategi pemasaran 

merupakan salah satu cara untuk dapat mengenalkan produk-produk yang dimiliki 

Bank Syariah agar produk tersebut dapat dikenal masyarakat luas. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi 

pemasaran dan faktor pendukung dan penghambat produk tabungan BNI Baitullah 

IB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Panam Arengka Pekanbaru. 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Panam 

Arengka Pekanbaru yang beralamat di Jl. H. R Soebrantas No. 155 KM. 15 

Tuahmadani Tampan-Pekanbaru. Pada penelitian ini memiliki populasi yang 

berjumlah 5 staff pemasaran pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Panam 

Arengka Pekanbaru dan diambil sampel sebanyak 2 orang yang berhubungan 

langsung dengan permasalahan, yang terdiri dari 1 orang Bun Yamin, CSH 

Consumer Service Head  1 orang Siti Fauziah Rahmi Back Office Head. Dalam 

pengambilan sampel penulis menggunakan Purposive Sampling. Analisis data 

dalam penelitian ini yaitu Deskriptif dan sumber data penelitian ini terdiri data 

primer sekunder dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi pemasaran yang 

dilakukan untuk meningkatkan jumlah nasabah produk tabungan BNI Baitullah IB 

Hasanah unsur Marketing Mix yaitu Place, Product, Price dan Promotion. 

Sementara yang menjadi faktor pendukung produk tabungan  haji BNI Baitullah 

IB Hasanah PT. BNI Syariah Kantor Cabang Panam Arengka Pekanbaru yaitu 

semua muslim memiliki niat untuk naik haji, masyarakat Indonesia mayoritas 

islam/muslim, prosedur pembukaan tabungan BNI Baitullah IB Hasanah tidak 

rumit, nasabah bebas memilih akad,  setoran awal ringan. Adapun yang menjadi 

faktor penghambat produk tabungan haji BNI Baitullah IB Hasanah pada PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Panam Arengka Pekanbaru yaitu dibidang operasional 

kurangnya pemahaman masyarakat, banyak berdiri lembaga keuangan syariah, 

dibidang administrasi KTP yang dipakai sudah habis masa berlakunya, dibidang 

SDM banya karyawan bank BNI Syariah kantor Panam Arengka Pekanbaru yang 

tidak lulusan perbankan syariah, masih banyak karyawan bank BNI Syariah  

Kantor Cabang Panam Arengka Pekanbaru yang belum begitu menguasai terkait 

produk-produk syariah PT. BNI Syariah. 

Kata Kunci : Strategi Pemasaran Produk Tabungan 
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kita semua. Penulis menghaturkan shalawat serta salam kepada Nabi dan Rasul 
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1. Sembah sujud ananda sebagai penghormatan dan terimakasih ananda 
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didikan untuk anak-anaknya. Juga untuk kakak tercinta Jefri Mainal 

Dianto. Bagi penulis, kalian adalah lebih dari Inspirasi dan Motivasi. 
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kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebaikannya mendapat 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sudah berabad-abad lamanya ekonomi dunia didominasi oleh sistem 

bunga, dan hampir semua transaksi khususnya dalam perbankan dikaitkan dengan 

bunga. Pengalaman ratusan tahun dalam  dominasi bunga telah membuktikan 

ketidak berdayaan sistem ini dalam  menjembatani ketimpangan ekonomi, bahkan 

menjadi faktor terjadinya ketimpangan ini. Banyak orang kaya menjadi semakin 

kaya di atas beban orang lain, begitu juga banyak mencapai kemakmurannya di 

atas kemiskinan lain. Kesenjangan ekenomi semakin melebar antara negara maju 

dan negara berkembang, sedangkan di dalam negara berkembang kesenjangan itu 

semakin dalam.  

Walapun demikian kita patut bersyukur ketika dominasi itu berada 

dipuncaknya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan segala ketentuan dan 

keputusan yang mendukung UU tersebut telah mengundang lembaga keuangan 

syariah yang anti riba. Kedatangan lembaga keuangan ini disambut dengan 

perasaan suka cita oleh berbagai kalangan umat Islam, dukungan mereka 

diwujudkan dengan berdirinya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non 

bank. Lembaga keuangan syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang 

tidak menggunakan riba berdasarkan akad-akad, hal ini sesuai dengan isi Al-

Quran surah Al-Baqarah Ayat 278-279. 
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 ٍَ ۡؤِيُِي اْ إٌِ ُكُتُى يُّ َٰٓ بَى  ٍَ ٱنشِّ َ َوَرُسواْ َيب بَقَِي ِي ٍَ َءاَيُُىْا ٱتَّقُىاْ ٱَّللَّ أَيُّهَب ٱنَِّزي
َٰٓ يَ 

ِ َوَسُسىنِِهۦۖ َوإٌِ تُۡبتُۡى فَهَُكۡى ُسُءوُس فَئٌِ نَّۡى  ٨٧٢ ٍَ ٱَّللَّ تَۡفَعهُىاْ فَۡأَرَُىاْ بَِحۡشٖة يِّ

 ٌَ ى ًُ ٌَ َوََل تُۡظهَ ى ًُ نُِكۡى ََل تَۡظهِ  ٨٧٢أَۡيَى 
Terjemahannya : 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman 

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; 

kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
1
 

 

Dengan ayat ini, Allah memerintahkan hambanya untuk beriman dan 

bertakwa melalui meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhi hambanya dari 

keridhaan-Nya. Makna dari “tinggalkan sisa riba” disini adalah tinggalkanlah 

hartamu yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayarkan oleh orang 

lain. Pada ayat selanjutnya, dijelaskan pula bahwa apabila sisa riba tersebut tidak 

ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman, maka Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangi pada pengambil riba tersebut. Dan ayat selanjutnya pula menjelaskan 

bahwa apabila terdapat orang yang sedang berhutang sedang mengalami kesulitan 

dalam melunasi hutangnya, hendaknya diberikan penangguhan hingga dirinya 

memiliki kelapangan harta. Apabila orang tersebut tidak mampu membayar, akan 

lebih baik untuk direlakan dan akan dianggap sebagai sedekah disisi Allah.  

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim 

dilarang untuk melakukan pekerjaan riba. 

Setelah itu, fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap 

keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mendapat respon 

positif dari pemerintah yang antara lain dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 

                                                             
1
 Al-Quran, 2: 278-279 
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Tahun 1992 tentang perbankan yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia 

menganut dual banking sistem, yaitu perbankan konvensional dan perbankan 

syariah. adapun asas,fungsi, dan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 antara lain meliputi: (1) Perbankan Indonesia dalam 

melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan 

prinsip kehati-hatian. (2) fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dana penyaluran dana masyarakat. (3) Perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak
2
. Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang 

dikembangkan berdasarkan prinsip syariah sedangkan prinsip syariah adalah 

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan perbankan berdasarkan fatwa 

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa dibidang syariah. 

Dalam UU N0. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menyatakan, Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari pasal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sistem hukum perbankan di Indonesia bank sebagai 

intermediary bagi masyarakat yang Surplus dana dan masyarakat yang 

kekurangan dana. 

                                                             
2
 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008),h. 5. 
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Dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 harus di tanggapi positif bahwa ini 

merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap Bank bagi hasil dari 

lebih populer dengan bank syariah. menyadari hal itu prinsip Bank Syariah perlu 

dipertegas kembali, agar persepsi masyarakat yang memandang Perbankan 

Syariah sama dengan bank konvensional dapat dihilangkan. Karena hal itu akan 

menghambat proses sosialisasi yang terus di gulirkan, sehingga sikap masyarakat 

yang meliputi sikap terhadap sistem dan produk perbankan syariah menunjukan 

prospek yang menggembirakan terhadap sistem maupun produk perbankan 

syariah. Untuk itu, perlu diciptakan daya inovasi baru untuk mendapatkan produk 

baru sebagai variasi dan produk yang telah ada dan akhirnya mampu menciptakan 

segmentasi pasar baru di antara pasar yang telah ada.   

Perbankan Syariah adalah salah satu unsur dari sistem keuangan Syariah. 

Kesemarakan perkembangan Perbankan Syariah Nasional juga diikuti dengan 

lembaga-lembaga keuangan Syariah dan kegiatan ekonomi yang diidentifikasikan 

sesuai dengan sistem syariah. fungsi Bank Syariah adalah (1) Penghimpun Dana, 

sama seperti halnya Bank Umum,Bank Syariah memiliki fungsi utama sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat. (2) Penyalur Dana, dana yang telah dihimpun 

dari nasabah, nantinya akan disalurkan kembali kepada nasabah lainnya dengan 

sistem  bagi hasil. (3) Memberikan Layanan Jasa Bank, Bank Syariah berfungsi 

sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindahan bukuan, jasa 

tarikan tunai, dan jasa-jasa perbankan lainnya. 

BNI Syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan 

prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, Bank Syariah selalu 
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menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam Al-qur’an dan 

Hadist. Berbeda dengan Bank konvensional yang mengandalkan sistem 

bunga,Bank Syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan 

sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali. Salah  satu 

produk unggulan di Bank BNI Syariah KC Panam Arengka Pekanbaru adalah 

Tabungan  BNI Baitullah IB Hasanah. Tabungan Baitullah IB Hasanah BNI 

Syariah memberikan dua pilihan akad, yakni Wadiah (titipan) atau bebas biaya 

administrasi dan Mudharabah (bagi hasil) atau nasabah mendapatkan bagi hasil 

namun dikenakan biaya administrasi. Jika memilih tabungan dengan akad 

Wadiah, nasabah dapat membuka pembukaan rekening cukup dengan setoran 

awal Rp100.000 sedengkan untuk akad Mudharabah, syarat pembukaan rekening 

sebesar Rp500.000. Bank Syariah yang mengeluarkan produk-produknya  

berdasarkan prinsip syariah yaitu: (1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan 

berupa giro, tabungan, deposito dan lain-lain. (2) Menyalurkan pembiayaan bagi 

hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, salam, istishna’ dan lain-lain.  

Tabungan Haji BNI Baitutullah IB Hasanah dari Bank Negara Indonesia 

Syariah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Biaya 

Perjalanan Ibadah Haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah 

dengan akad mudharabah muthlaqoh. Tabungan Haji BNI Baitullah IB Hasanah 

telah tergabungan dalam layanan online SISKOHAT (Sistem Koordinasi Haji 

Terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian pori dari 

kementrian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan. 
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Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Bab 1 Pasal 1 

menyebutkan bahwa Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang 

merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu 

menunaikannya.
3
 Untuk itu diperlukannya dana yang cukup dan aman untuk 

menunaikan salah satu rukun Islam tersebut. Sekarang banyak perusahaan-

perusahaan yang membuka biro perjalanan haji, baik ONH atau ONH plus. Begitu 

juga dengan Perbankan Syariah. 

Tabungan haji adalah tabungan yang mengunakan prinsip mudharabah 

yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat 

nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Simpanan ini menerapkan titipan dan imbalan dengan sistem bagi 

hasil mudharabah. Karena adanya persaingan antar Bank saat ini, maka Bank 

Indonesia yang memiliki produk Tabungan Haji dituntut untuk melakukan proses 

pemasaran yang dapat menarik minat masayarakat untuk menjadi nasabah dan 

mempertahankan nasabah yang sudah ada. 

PT. BNI Syariah merupakan salah satu Bank Syariah yang berada di Kota 

Pekanbaru. Sebagai Lembaga Perbankan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Panam 

Arengka Pekanbaru dalam melakukan pemasaran menurut wawancara dengan  

bapak Bun Yamin selaku Consumer Service Head di BNI Syariah KC Panam 

Arengka Pekanbaru menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang 

mengeluarkan Produk Syariah salah satunya BNI Baitullah IB Hasanah. Program 

                                                             
3
 Undang-Undang R.I. Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Keimigrasian dan Perpu Nomor 2 

Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bandung: Citra Umbra,2010),h.160. 



7 

  

 

 

ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan Ibadah Haji 

dimana yang kita ketahui mayoritas penduduk Pekanbaru adalah beragama Islam.
4
 

Agar strategi pemasaran berhasil, PT. BNI Syariah berpedoman pada Marketing 

Mix dalam memasarkan produk yang ditawarkan oleh PT. BNI Syariah sangat 

beragam yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. 

Marketing Mix menurut Philip Kotler strategi pemasaran ada 3 tahapan : 

(1) Memilih konsumen yang dituju. (2) Mengidentifikasi keinginan konsumen. 

(3) Menentukan bauran pemasaran (Maketing Mix).  

Dalam penelitian ini penulis hanya  mengfokuskan pada strategi 

pemasaran Marketing Mix ( bauran pemasar). Marketing pemasaran adalah ada 

emapt elemen yang tercakup dalam bauran pemasaran yang dikenal dengan 

elemen 4P ( product, price, place, dan promotions). 

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Panam Arengka Pekanbaru juga 

melakukan strategi pemasaran dalam memasarkan produk Tabungan Haji BNI 

Baitullah IB Hasanah ini dengan memberikan fasilitas dan kemudahan yaitu biaya 

bebas administrasi dan mudah mendapatakan nomor porsi Ibadah Haji dengan 

harga dan fasilitas terbaik sehingga dengan cara ini bisa menarik minat nasabah 

muslim dalam melakukan kewajiban agamanya. 

Namun, dibalik kemudahan yang dimiliki , Tabungan Haji BNI Baitullah 

Kantor Cabang Panam Arengka Pekanbaru  masih membutuhkan pemasaran yang 

lebih efektif dibanding sebelumnya. 
5
 

                                                             
4
 Bun Yamin, CSH (Consumer Service Head ) Bank Bni KC Panam Arengka, hasil 

wawancara pada tanggal 25 Oktober 2019, pukul 15.00 WIB 
5
Yusak Laksamana, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank 

Syariah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2009), h. 2 
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Untuk mengetahui lebih lanjut penulis tertarik untuk mencoba meneliti 

mengenai strategi pemasaran produk tabungan haji di PT. BNI Syariah Kantor 

Cabang Panam Arengka kedalam judul “STRATEGI  PEMASARAN  DALAM 

MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PADA PRODUK TABUNGAN 

HAJI PT. BNI SYARIAH KC PANAM ARENGKA PEKANBARU”  

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas agar pembahasan ini lebih 

terarah dan tidak melebar, penulis membatasinya hanya pada strategi pemasaran 

yang diterapkan oleh Bank Negara Syariah. Adapun rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pemasaran produk tabungan haji pada Bank Negara 

Indonesia Syariah? 

2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat terhadap produk 

tabungan haji pada Bank Negara Indonesia Syariah?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk tabungan haji pada Bank 

Negara Indonesia Syariah. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat 

terhadap produk tabungan haji pada Bank Negara Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 
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a. Bagi penulis sebagai salah satu syarat mendapat gelar ahli 

madya (A.Md) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negri Suska Riau dan mendapat pengetahuan dan 

pemahaman yang lebih luas mengenai produk tabungan haji 

pada Bank Negara Indonesia Syariah. 

b. Bagi Bank Negara Indonesia Syariah  

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi Bank Negara Indonesia Syariah untuk 

menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan 

datang serta dapat dijadikan barometer untuk meningkatkan 

strategi pemasaran produk-produk Bank Negara Indonesia 

Syariah. 

c. Bagi pihak lain  

Dapat mengetahui informasi tentang strategi pemasaran yang 

sesuai dengan kaidah islam agar dapat direalisasikan dalam 

mengembangkan suatu usaha serta dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

D. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed Research) yakni 

kemampuan seseorang untuk mengunakan pengamatannya melalui hasil kerja 
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panca indra mata serta dibantu dengan panca indra.
6
 Adapun maksud dari 

pengetahuan diatas adalah penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang 

strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan haji di Bank 

Bni Syariah KC Panam Arengka Pekanbaru. 

Sesuai dengan judul serta fokus permasalahannya diambil, maka sifat 

penelitian ini adalah Deskriptif menurut Husain Umar Deskriptif  adalah 

menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dikeluarkan 

dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu artinya, penelitian ini 

berupaya mengumpulkan fakta yang ada penelitian ini berfokus pada usaha 

mengungkapkan tentang strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah 

pada produk tabungan haji di Bank Bni Syariah KC Panam Arengka Pekanbaru. 

Dalam metode deskriptif, penelitian bisa membandingkan fenomena-

fenomena tertentu sehinga penelitian yang dilakukannya merupakan studi 

komperatif.
7
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Panam 

Arengka Pekanbaru yang beralamat di Jl. HR Soebrantas Pekanbaru lokasi ini 

sebagai tempat penelitian karena PT. Bank Bni Syariah tempatnya  strategis 

daan dekat dengan keramaian. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian  

                                                             
6
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), h. 142. 
7
 Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 

Muamalah(Bandung: CV Pustaka Setia), h.40. 
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Subjek penelitian ini adalah staf pemasaran Bank Bni bagian 

pemasaran. 

b. Objek Penelitian 

Objek penilitian ini adalah Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan 

Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Haji PT. Bni Syariah Kantor 

Cabang Panam Arengka Pekanbaru. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu: 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer 

dilapangan.
8
  

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak 

lain. Data sekunder yang di dapat dalam penyusunan tugas akhir ini 

adalah dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan tentang 

strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah pada produk 

tabungan haji di bank BNI Syariah KC Panam Arengka Pekanbaru. 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu Population, yang 

berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata 

populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah 

                                                             
8
 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi. (Jakarta: Kencana Pernada 

Media Group), h. 128. 
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kependudukan. Hal tersebut ada benarnya juga, karena itulah makna kata 

populasi sesungguhnya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kata 

populasi menjadi amat populer, dan digunakan di berbagai disiplin ilmu.
9
 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 5 staff pemasaran pada 

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Panam Arengka Pekanbaru. Sampel 

adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan 

teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling.
10

 maka sampel yang 

diambil dalam penelitian ini sebanyak 2 orang yang berhubungan langsung 

dengan permasalahan, yang terdiri dari 1 orang Bun Yamin, CSH 

Consumer Service Head  1 orang Rustami MFRH Micro Financing Risk 

Head. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan Purposive 

Sampling. Purposive Sampling adalah salah satu teknik sampling non 

random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel 

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
11

 

6. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data, antara lain: 

a. Observasi 

Yang dilakukan penulis yaitu dengan cara mengadakan 

pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu pada Bank 

BNI Syariah KC Panam Arengka Pekanbaru. 

                                                             
9
 H. Hadri Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1983), h. 141. 
10

 Husaini Usman, Pengantar Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Ed. II, H.182 
11

 Https://www.Statistik.com 
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b. Wawancara 

Merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
12

  

c. Dokumentasi  

Merupakan tehnik yang digunakan untuk mencari data mengenai 

hal-hal variabel yang berupa pencatatan, dengan cara meminjam data 

atau laporan-laporan serta arsip-arsip yang dibutuhkan penulis. 

7. Tehnik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses pengolahan data untuk melihat 

bagaimana menginterpertasikan data, kemudian menganalisis data dari 

hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data.
13

 Data yang 

diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari bank bni syariah kantor 

cabang Panam Arengka akan diolah dengan menggunakan tehnik 

deskriptif  kualitatif. 

Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan 

sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisis 

tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan 

pokok masalah. Dengan data dokumentasi digunakan untuk menunjang 

                                                             
12

 Lexy j moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 

h. 186. 
13

 Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan 

Aplikasi,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada),h.184. 
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hasil wawancara. Untuk menganalisis data, peneliti cara berfikir induktif 

yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang 

konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkret itu ditarik 

generalisasi-generalisai yang mempunyai sifat umum.
14

 

Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat meneliti strategi 

pemasaran yang dilaksanakan oleh Bank Bni Syariah KC Panam Arengka  

Pekanbaru untuk dapat mengetahui strategi pemasaran terbaik. Hal ini 

dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang 

diperlukan dari Reationshif Manager Funding dan juga dari Sub Branch 

Manejer. Kemudian peneliti mendapat kesimpulan bagaimana strategi 

pemasaran terbaik yang dapat dilaksanakan. 

8. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun dalam lima 

bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan 

merupakan uaraian secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang 

dibahas, guna mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan 

suatu bab dengan yang lainnya. Adapun uraian pada setiap bab adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHUALUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar Belakang Masalah, 

Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

                                                             
14

 Sutrisno Hadi, Metodelogi Reseach,(Jogjakarta:Adi Office,1980),h.42. 
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Penelitian, Metodologi Penelitian serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PT. BNI SYARIAH KC 

PANAM ARENGKA PEKANBARU 

Berisi tentang sejarah berdirinya Bank BNI Syariah KC 

Panam Arengka Pekanbaru, visi dan misi  Bank BNI 

Syariah KC Panam Arengka Pekanbaru, produk-produk 

BNI Syariah serta struktur organisasi Bank BNI Syariah 

KC Panam Arengka Pekanbaru, Job Descreption. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Diuraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari 

pemahaman tentang strategi, Defenisi Pemasaran, Konsep 

Spritual Marketing, dan Pengertian Hikmah Ibadah Haji. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Diuraikan tentang strategi produk dan faktor-faktor 

pendukung dan penghambat yang dihadapidalam 

pemasaran produk tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang berka 

itan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh 

solusi atas permasalahan tersebut. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah 

BNI Syariah didirikan sejak tanggal 29 April 2000, sedangkan BNI 

Syariah Kantor Cabang Panam Arengka didirikan pada tanggal 21 September 

2010. Pembukaan cabang lainnya di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Panam,BNI Syariah Kantor Cabang  Pekanbaru syariah pembukaan cabang 

tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: 

a. Menyedikan layanan perbankan yang lengkap (mewujudkan Bank BNI 

sebagai Universal Banking). 

b. Adanya data dari Majelis Ulama Indonesia bahwa 30% masyarakat Indonesia 

menolak sistem bunga. 

c. Landasan operasional perbankan syariah yang sudah kuat. 

d. Masih terbatas kompetitor. 

e. Respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas hadirnya Bank Syariah 

(hasil survey) 

Dalam unia perbankan, khususnya Bank BNI Syariah tersebut akan 

memberikan layanan perbankan syariah yang merupakan salah satu sasaran 

pengembangan bisnis yang terdapat di dalam SBU ritel. Penetapan sassaran ini 

didorong oleh UU No. 19 tahun 1998 tentang perbankan yang membolehkan Bank 

Umum untuk memberikan layanan berdasarkan prinsip syariah. setalah 

pembukaan Unit Usaha Syariah ini dimasukan dalam Bisnis Plan Bank BNI, 

dilakukan persiapan-persiapan dengan membentuk tim Bank Syariah yang 

16 
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merupakan dari proyek pengembangan perbankan ritel. Dibawah kordinasi tim 

tersebut, pada akhirnya rencana itu dapat direalisasikan, termasuk di antaranya 

diprbolehnya izin prinsip dan usaha dari Bank Indonesia. 

Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan corporate plan BNI Syariah yang 

didalamnya termasuk rencana indenpendasi pada tahun 2009-2010. Proses 

Independasi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang 

diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada tahun 2009, BNI 

membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga 

terbentuk PT Bank BNI Syariah yang efektif didirikan pada tanggal 19 Juni 2010. 

Proses Independasi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus 

yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI paada tahun 2005. Pada tahun 2009, 

BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga 

terbentuk PT Bank BNI Syariah yang efektif didirikan pada tanggal 19 Juni 2010 

sebagai anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI). 

Sebelum beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang berdiri 

secara Independen, BNI Syariah telah beroperasi sebagai unit bisnis BNI selama 

10 tahun dengan menawarkan berbagai produk perbankan syariah, BNI Syariah 

saat ini melayani nasabah melalui 59 kantor cabang di seluruh Indonesia yang 

didukung oleh jaringan dan teknologi BNI berupa layanan cabang, ATM, Internet 

Banking, dan Call Center, lebih dari 750 cabang BNI sebagai Delivery Channel 

Perbankan Syariah terhubung melalui jaringan teknologi canggih di seluruh 

nusantara. 
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a. Berdirinya Unit Usaha Syariah BNI 

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 

perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan 

dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem 

perbankan yang lebih adil. Pada tahun 1999 dibentuk Tim proyek Cabang 

Syariah dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis Perbankan 

Syariah BNI yang beroperasai pada tanggal 29 April 2000 sebagai Unit Usaha 

Syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor 

cabang yakni di Yogyakarta, Malanag, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. 

Pada tahun 2002, BNI Syariah mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 

dilakukan penyusunan corporate plan yang di dalamnya termasuk rencana 

Indenpendensi BNI Syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses 

Independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang 

diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim 

Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI 

terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 

kantor cabang pembantu. Disamping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan 

dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi 

yang meliputi kantor cabang  BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta 

ATM bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga internet banking 

b. Pemisahan (Spin Off) Unit Usaha Syariah BNI 

Proses spin off dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank 
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Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian 

BNI Syariah, dengan surat nomor 12/2/DPG/DPBS tanggal 22 Maret 2010 

telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta pemisah Unit Usaha Syariah PT 

Bank Negara Indonesia (persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah dan 

Akta Nomor 160, Akta pendirian PT Bank BNI Syaraiah, yang keduanya 

dibuat dihadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Ntoris di 

Jakarta. Selanjutnya Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan 

melalui keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor AHU-15574.AH.01.01. Tanggal 25 Maret 2010. Izin usaha 

diterbitkan oleh  Bank Indonesia padatanggal 21 Mei 2010, melalui keputusan 

Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/kep.gbi/2010 tentang Pemberian Izin 

Usaha PT Bank BNI Syariah. selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada 

tanggal 19 Juni 2010. 

B. Visi, Misi dan Tujuan BNI Syariah 

a. Visi BNI Syariah 

Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat 

yang unggul dalam layanan dan kinerja”.
15

 

b. Misi BNI Syariah 

1) Memberikan konstribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 

syariah. 

                                                             
15

 www.bni.co.id/id/Syariah/Visi/Misi diakses pada tanggal 12 Maret 2019 pada pukul 

13: 24 WIB 

http://www.bni.co.id/id/Syariah/Visi/Misi
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3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya 

dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 

c.Tujuan BNI Syariah 

Tujuan utama manajemen PT. BNI Syariah dalam pengembangan 

Bank Syariah adalah dalam rangka menjadi Universal Banking perlu 

mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin mengeluarkan 

keuangannya melalui Perbankan Syariah serta sebagai alternatif dalam 

menghadapi krisis yang mungkin timbul di kemudian hari, mengingat 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah tidak terkena negative spread 

seperti yang dialami Bank-Bank konvensional. 
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C. Struktur Organisasi BNI Syariah KC Panam Arengka Pekanbaru 
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D. Penjabaran Tugas Pada BNI Syariah Kc Panam Arengka Pekanbaru 

Susunan Personalia Bank BNI Syariah KC Panam Arengka Pekanbaru 

berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut : 

1. SBM (Sub Branch Manager) 

Unit Kerja : KC 

a. Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai 

di KC Pemda sesuai batas kewenangan 

b. Memeriksa dan menandatangani warkat permohonan pemindah 

bukuan, transfer, setoran kliring & jasa lainnya sesuai kewenangan 

c. Mengelola transaksi, layanan dan aktivitas keuangan 

d. Memberikan otorisasi atas transaksi non tunai Kantor Cabang sesuai 

batas kewenangan yang berlaku 

e. Menentukan kebutuhan likuiditas untuk transaksi Kantor Cabang 

f. Memastikan operasional bank berjalan sesuai prosedur dan peraturan 

yang berlaku 

g. Memastikan fungsi pelayanan yang dilakukan baik dalam mengelola 

pembukaan, penutupan serta pemeliharaan dengan prinsip KYC. 

h. Menandatangani surat berharga sesuai batas kewenangan 

i. Memeriksa dan menandatangani permohonan pengadaan inventaris, 

kebutuhan logistik operasional dan kerumahtanggaan yang dibutuhkan 

Kantor Cabang 

j. Menerima laporan harian transaksi dari staf-nya dan memeriksa 

kesesuaiannya 
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k. Menandatangani Laporan Harian Transaksi dan laporan lainnya. 

l. Merencanakan dan mengimplementasikan strategi ekspansi bisnis 

cabang pembantu 

m. Mengimplementasikan strategi operasional cabang pembantu
16

 

n. Merencanakan dan memonitor implementasi strategi penagihan dan 

penyelamatan pembiayaan bermasalah.
17

 

2. MFRO (Micro Fianacing Risk Officer) 

Unit kerja : KC dan KCP 

a. Pemrosesan Permohonan Pembiayaan Mikro :  

1) Melakukan verifikasi data & kelengkapan dokumen 

permohonan pembiayaan mikro 

2) Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur (SID) 

untuk pembiayaan mikro  

3) Memproses permohonan pembiayaan mikro melalui aplikasi 

dan mengelola validitas datanya 

b.  Penilaian Jaminan Nasabah (Taksasi & Hertaksasi) : 

Melakukan survei dan penilaian jaminan nasabah terkait proses 

permohonan pembiayaan mikro  

a. Penyelenggaraan Akad :  

1) Menyusun akad dan melakukan pengikatan nasabah 

2)  Mengelola administrasi pembiayaan   

3) Melakukan permintaan pencairan pembiayaan 
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b. SBH (Sales Business Head) 

Unit kerja: KC dan KCP  

Mendistribusikan target sales untuk produk dana, produk mikro, 

dan konsumer kepada seluruh sales di cabang/cabang pembantu.  SBH 

menjalankan fungsi yang sama dengan posisi penyelia pemasaran cabang 

mikro. 

c. Funding Sales 

Unit kerja: KC dan KCP 

1. Penjualan Produk Dana & Layanan Transaksional :     Melakukan 

kunjungan & presentasi produk untuk calon nasabah 

2. Pembinaan Hubungan Dengan Nasabah :  

a. Melakukan kunjungan  dan komunikasi rutin kepada 

nasabah eksisting    

b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan keluhan nasabah 

terkait produk dana dan layanan transaksional 

d. Consumer Sales 

Unit kerja: KC dan KCP 

1) Penjualan Produk Pembiayaan Konsumer :   

a) Bertemu nasabah/calon nasabah, khususnya nasabah 

institusi/lembaga untuk presentasi produk pembiayaan 

konsumer   

b) Menyusun draft Perjanjian Kerjasama (PKS).  
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c) Berkoordinasi dengan unit kerja terkait pemrosesan 

permohonan pembiayaan konsumer   

d) Melakukan pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk 

proses permohonan pembiayaan consumer 

e) Melakukan entry data nasabah ke sistem EFO sesuai 

ketentuan  

f) Melakukan pemantauan terhadap NPF & PRE NPF dan 

melaporkan kepada collection  untuk dicarikan solusinya  

2)  Cross & Up Selling :  

a. Menjalankan program promosi kartu kredit yang dirancang 

kantor pusat melalui seluruh media promosi yang ada  

b. Melakukan pengumpulan aplikasi pengajuan dan dokumen 

pendukung 

c. Melakukan verifikasi awal calon nasabah mencakup 

wawancara calon nasabah, memeriksa kelengkapan 

persyaratan dokumen nasabah, serta verifikasi data pokok 

nasabah  

d.  Melakukan entry data nasabah ke sistem EFO 

e. Micro Sales 

Unit kerja KC dan KCP 

1) Penjualan Produk Pembiayaan Mikro : 

a) Melakukan kunjungan nasabah (survei maupun 

canvassing)  
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b) Mengumpulkan dokumen nasabah, mengisi checklist 

kelengkapan data nasabah dan menyerahkan kelengkapan 

dokumen ke penyelia  

c) Bersama dengan Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Unit 

Mikro melakukan akad  

d) Melengkapi dokumen untuk diserahkan ke notaris  

2) Cross & Up Selling  

1. Melakukan kunjungan rutin ke nasabah 

2. Menyusun logbook dan laporan kunjungan harian untuk 

diserahkan ke Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Unit 

Mikro 

f. Processing & Collection Assisstant (PCA) 

Unit kerja : KC dan KCP  

1) Pemrosesan Permohonan Pembiayaan Consumer :  

1.  Menerima aplikasi permohonan pembiayaan calon nasabah 

dari Consumer Sales Unit 

2. Memeriksa kelengkapan aplikasi pemohon 

3. Melakukan verifikasi data yang ada di sistem dengan aplikasi 

pemohon dan dokumen penunjang termasuk menganalisa 

kontinuitas perusahaan tempat pemohon bekerja, kondisi dan 

legalitas jaminan, bonafiditas developer, dan repayment 

capacity pemohon 
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4. Menyampaikan kekurangan data atau hal-hal yang harus 

dilengkapi atau ditindaklanjuti oleh Consumer Sales Unit / 

Nasabah untuk diproses lebih lanjut 

5. Melakukan entry data ke sistem EFO dan pre-screening pada 

sistem informasi nasabah pembiayaan (SID) BI, seta 

melakukan analisa BI Checking 

6. Mengembalikan aplikasi permohonan pembiayaan ke 

Consumer Sales Unit jika tedapat kekurangan data atau halhal 

yang harus dilengkapi atau ditindaklanjuti namun tidak 

dipenuhi oleh Consumer Sales Unit 

7. Melengkapi persyaratan pencairan pembiayaan sesuai checklist 

yang disiapkan oleh Unit Operasional.  

8. Membuat memo dalam aplikasi kepada Unit Operasional saat 

diperlukan revisi syarat pencairan setelah adanya keputusan. 

2) Pelaksanaan Taksasi & Hertaksasi atas Jaminan Calon Nasabah:  

a) Berkoordinasi dan melaksanakan survey taksasi dan plotting 

jaminan  

b) Membuat laporan penilaian agunan antara lain Berita Acara 

Taksasi, Plotting Jaminan, dan call memo  

c) Melakukan proses input hasil taksasi ke dalam sistem EFO 

pada menu appraisal  

d) Melakukan order dan tawar menawar terkait harga pihak 

ketiga 
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e) Melaksanakan survey taksasi dan plotting jaminan 

f) Melakukan review, koordinasi, dan konfirmasi hasil KJPP 

bila diperlukan  

g) Membuat laporan penilaian agunan antara lain Berita Acara 

Taksasi, Plotting Jaminan, dan call memo  

h)  Melakukan validasi hasil KJPP  

i)  Memproses pengajuan banding hasil KJPP  

3) Penagihan Nasabah Konsumer Kol. 1 & 2 (Follow Up Dunning 

Collection Kantor Pusat) :  

a) Melakukan monitoring pembiayaan bermasalah dan 

melakukan follow up cabang kelolaan 

b)  Melakukan site visit (hard collection) kepada nasabah jika 

reminder call dinilai tidak efektif dalam proses monitoring 

dan penagihan  

c)  Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan 

konsumer kepada Recovery & Remedial unit di cabang 

sesuai ketentuan berlaku  

4) Penyelamatan Pembiayaan Nasabah: 

a) Menerima permohonan R3 (Restrukturisasi, rekondisi, 

reschedule) dari nasabah 

b) Menyusun advis permohonan R3 (Restrukturisasi, rekondisi, 

reschedule) untuk diputus sesuai limit dan kewenangan yang 

berlaku 
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c) Menerima usulan penggantian/pelepasan jaminan 

pembiayaan dari nasabah  

d) Menyusun advis usulan penggantian / pelepasan jaminan 

pembiayaan untuk diputus sesuai limit dan kewenangan 

yang berlaku  

5)  Pemrosesan Pengajuan PSJT Nasabah : 

 Menerima usulan PSJT (Proses Pelunasan Sebelum Jatuh 

Tempo) dan melakukan perhitungan PPTM (Potongan Pelunasan 

Tagihan Murabahah) sesuai limit & kewenangan yang berlaku  

6) Laporan Kolektibiliti Nasabah : 

a) Membuat laporan pengajuan perubahan kolektibiliti sebelum 

pukul 12.00 WIB setiap tanggal 1 pada awal bulan  

b)  Melakukan perubahan kolektibiliti melalui sistem pada hari 

yang sama  

c)  Menyusun laporan terkait perkembangan kualitas 

pembiayaan konsumtif, portfolio pembiayaan dan posisi Pra 

NPF & NPF cabang kelolaan 

g. Operational Service Head 

Unit kerja : KC 

1) Menjalankan pemantauan pekerjaan pelayanan nasabah, meliputi: 

a) Layanan terkait produk dana dan transaksional BNI Syariah  

b)  Layanan Teller  

c) Cross Selling  
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d)  Pengelolaan data  

e) Pengelolaan Kas 

f) Layanan Permohonan gadai / Kepemilikan emas dan cash 

collateral financing  

2) Melakukan pekerjaan administrasi pembiayaan (diluar keputusan 

pencairan, dan pelaksanaan pencairan pembiayaan):  

a) Review Surat Keputusan Pembiayaan Konsumer  

b) Penyelenggaraan akad pembiayaan Konsumer 

c) Penutupan Asuransi Nasabah dan Agunan  

d) Checklist Pencairan Pembiayaan konsumer dan produktif  

e) Monitoring rekening pembiayaan konsumer & produktif  

f) Pengelolaan Administratsi dan Dokumentasi pembiayaan 

konsumer & produktif  

3) Melakukan pekerjaan operasional cabang: Operasional SKNBI 

(Kliring)   

4) Melakukan pekerjaan operasional umum cabang: 

a) Administrasi Dokumen Cabang  

b) Pengadaan & Logistik 

c)  Pemeliharaan Kantor Cabang   

5)  Melakukan administrasi transaksi pick up service terbatas 

pungutan uang angsuran  nasabah-nasabah mikro  

h. Customer Service (CS) 

Unit Kerja : KC dan KCP 
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1)  Layanan terkait produk dana / jasa BNI Syariah 

a) Memberikan layanan informasi mengenai produk dana/jasa 

Bank BNI Syariah, termasuk fitur, keuntungan, risiko dan 

ketentuannya.  

b) Melaksanakan proses pencatatan dan pemeliharaan 

dokumen terkait layanan pembukaan, perubahan, dan 

penutupan rekening giro/ tabungan/ deposito  

c) Menyelesaikan dan menanggapi pengaduan nasabah tekait 

produk dana/jasa beserta transaksinya yang datang ke CS 

serta melaporkan dan memantau penyelesaiannya ke unit 

pengelola   

d) Memonitor proses input register dan review secara berkala 

atas permintaan dan pemberian buku Cek/Giro Bilyet dan 

Kartu ATM/PIN 

e) Melakukan verifikasi dan validitas data nasabah / calon 

nasabah dan memantau serta melaporkan transaksi  nasabah 

yang termasuk transaksi mencurigakan 

f) Menyusun dan memelihara dokumen terkait laporan pajak 

bagi hasil/bonus Giro iB, tabungan iB, dan deposito iB. 

g) Melaksanakan input register pengaktifan, perubahan dan 

penutupan Layanan e-banking serta penanganan pengaduan 

lainya terkait e-banking berikut memantau 

penyelesaiannya.  
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h) Menjalankan prinsip APU & PPT dalam bertransaksi 

2) Cross Selling :   Melaksanakan pemasaran dana dan pembiayaan 

cross/up selling, berkoordinasi dengan Sales Unit.  

3) Pengelolaan data :  Membuat pelaporan–pelaporan terkait data 

nasabah dan standar layanan dan aktifitas transaksional cabang 

dalam rangka memastikan keakuratan data nasabah BNI Syariah 

4) Layanan Permohonan gadai / Kepemilikan emas dan Cash 

Collateral Financing: 

a) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi/file kegiatan 

pemasaran. 

b) Melakukan verifikasi data nasabah. 

c) Melakukan perhitungan hasil penilaian barang titipan atas 

pembiayaan gadai  

d) Menyusun analisa, mengusulkan permohonan produk 

gadai, kepada Operational Manager/SBM dan memantau 

penyelesaian administrasinya.  

e) Membuat pelaporan aktivitas transaksi produk gadai 

i. Teller 

1) Layanan terkait transaksi dana : 

a) Melaksanakan aktivitas layanan transaksi kas/tunai, setoran, 

penarikan, pemindahbukuan, kliring, RTGS serta transaksi 

keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan 

yang ditetapkan  
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b) Melaksanakan pemantauan aktivitas transaski kliring dan RTGS 

baik secara tunai maupun pemindahbukuan 

c) Membantu pelaksanaan penutupan rekening 

giro/tabungan/deposito atas permintaan asisten pelayanan nasabah 

mikro (dhi. Customer Service cabang mikro) dan persetujuan 

penyelia pelayanan nasabah kantor cabang mikro 

d) Melakukan pemeriksaan validitas atas verifikasi tanda tangan, slip 

dan validasi transaski nasabah 

e) Meminta persetujuan pejabat berwenang atas transaksi di atas 

batas wewenangnya 

f) Melakukan administrasi transaksi pick up service terbatas pada 

pungutan angsuran  nasabah-nasabah mikro. 

2) Pengelola Kas 

a) Memantau posisi kas kecil di Cabang  sesuai dengan 

kewenangannya 

b) Membantu pengelolaan kas melakukan pencatatan mutasi kas 

besar.    

j. Collection & Remedial Assisstant 

Melakukan penyelamatan pembiayaan konsumer untuk golongan 

kolektibilitas 3-5 (dengan fungsi yang sama seperti pada cabang regular) 

dan pembiayaan mikro untuk golongan kolektibilitas 2-5 
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E. Produk dan Jasa PT. BNI Syariah 

1. Produk-Produk Penyaluran Dana ( Lending ) 

a. IB Hasanah Card 

Merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit 

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) nomor S4/DSN-MUI/IX/2006 tentang Syariah 

Card.18 

b. Griya IB Hasanah 

Merupakan fasilitas pembiayaan yang merenovasi rumah 

termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli 

tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan 

kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-

masing calon nasabah. 

c. Gadai Emas IB Hasanah 

Disebut juga pembiayaan rahn merupakan penyerahan hak 

penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan 

atau perhiasan berserta aksesorisnya) dan nasabah kepada bank sebagai 

angunan atas pembiayaan yang diterima. 

d. Talangan Haji IB Hasanah  

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah 

untuk memenuhi kebutuhan setoran awal Biaya penyelenggaraan Ibadah 

Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapat 

                                                             
18
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nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah. Talangan Haji 

IB Hasanah dapat diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki 

Tabungan IB THI  Hasanah.
19

 

Keunggulan-keunggulan THI Hasanah dalam Nasabahnya yaitu: 

1) Bebas biaya administrasi, biaya pembukaan rekening, biaya 

pengelolaan rekening maupun biaya rekening. 

2) Calon haji ditutup ansuransi kecelakaan diri dan kematian. 

3) Dapat melakukan setoran dan penarikan diseluruh Cabang 

/Capem BNI dan BNI Syariah (on-line). 

Persyaratan THI  Hasanah dalam Nasabahnya yaitu: 

a) Yang dapat menjadi penabung THI Hasanah adalah setiap 

lapisan masyarakat secara perorangan /pribadi yang mempunyai 

niat untuk menunaikan ibadah haji dengan terencana. 

b) Rencana keberangkatan tersebut langsung didaftar dalam 

SISKOHAT dan dinyatakan sah. 

c) Pendaftaran dilakukan di Kandepag Kabupaten /Kodya domisili 

haji yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mendaftarkan 

diri sebagai penabug THI. 

d) Calon Nasabah membuka rekening THI Hasanah di 

Cabang/Capem BNI Syariah penerima setoran (BPS), Biaya 

Perjalanan Haji (BPH) tersambung SISKOHAT dan domesili 

                                                             
19

 www.bni.id.  

http://www.bni.id/


36 

  

 

 

Nasabah. Hal ini diperlukan Depatemen Agama dalam 

pembuatan paspor dan mengatur keberangkatan haji. 

e) Setoran pertama dan merupakan saldo minimum sebesar Rp. 

1.000.000,- 

f) Setoran pertama diatas merupakan setoran awal BPH untuk 

menunaikan ibadah haji sesuai tahun yang dikehendaki diblokir 

oleh sistem (tidak dapat ditarik). 

g) Setoran lanjutan minimal Rp. 5.000,- 

e. CCF IB Hasanah  

Pembiayaan yang dijamin dengan cash yaitu dijamin dengan 

simpanan/ investasi dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang 

diterbitkan BNI Syariah. 

f. Linkage Program IB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana 

menyalurkan pembiayaan dengan executing kepada lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS dan lainnya untuk disalurkan 

kepada end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). 

Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui 

lembaga pendamping. 

g. Kopkar. Kopeg IB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah 

sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing 
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kepada koperasi karyawan (Kopkar)/ Koperasi pegawai (Kopeg) untuk 

disalurkan secara prinsip syariah kepada end user/ karyawan. 

h. Usaha Kecil IB Hasanah 

Pembiayaan Syariah yang digunakan untuk tujuan produktif 

(modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan 

prinsip-prinsip pembiayaan syariah. 

i. Usaha Besar IB Hasanah  

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal 

kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum yang berada 

pada skala menengah dan besar dalam mata uang Rupiah maupun vlas. 

j. Sindikasi IB Hasanah 

Pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah bersama dengan 

perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek atau usaha yang 

berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, 

menggunakan dokumen yang sama dan diaminstarasikan oleh agen yang 

sama pula. 

k. Multifinance IB Hasanah  

Merupakan pola kerjasama pemasaran dengan dealer dilatar 

belakangi dengan pola executing, kepada multifinance untuk usahanya di 

bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. 

l. Wirausaha IB Hasanah   

Fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif untuk memenuhi kebutuhan 
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pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak 

bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

2. Produk-Produk Penghimpun Dana  ( funding ) 

a. Tabungan IB Bisnis Hasanah  

Produk yang ditujukan untuk usaha kecil atau usaha perorangan 

yang mengiginkan catatan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku 

tabaungan. Tabungan iB Bisnis Hasanah dilengkapi dengan katu ATM 

yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan untuk 

bertransaksi pada merchant berlogo master Card di seluruh dunia. Selain 

itu, Tabungan iB Bisnis Hasanah juga dapat diakses melalui internet 

banking, SMS banking, dan Phone Banking. Tabungan iB Hasanah dapat 

dibuka, tarik, dan setor di seluruh cabang BNI. Tabungan ini dilengkapi 

dengan fasilitas executive lounge. 

b. Giro IB Hasanah 

Jenis simpanan yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah dengan 

menggunakan fasilitas cek, bilyet giro sebagai alat pembayaran yang 

akan memudahkan dan menjaga nilai kemurnian laju dan transaksi bisnis. 

Dengan prinsip Wadi’ah Yad Dhamanah dapat memberikan segala 

kemudahan dan ketentraman bertransaksi giro dalam bingkai syariah. 

Wadi’ah Yad Dhamanah merupakan titipan dana murni yang 

dengan seizin dari pemilik dan dapat dioperasikan oleh Bank untuk dapat 

mendukung sektor rill dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik 
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sewaktu-waktu oleh pemilik dana (dengan menggunakan media cek atau 

bilyet giro). 

Adapun keunggulan produk giro syariah didalam bank BNI 

Syariah terhadap nasabahnya, yaitu: 

a. Meningkatkan citra perusahaan maupun perorangan. 

b. Pembayaran dilaksanakan dengan cepat dan tepat. 

c. Mendapat bonus yang besarnya ditentukan oleh Bank dan tidak 

diperjanjikan dimuka. 

d. Untuk giro perorangan dapat diberikan kartu ATM Syariah Prima 

dan penarikannya dapat dilakukan di ATM BNI. 

e. Fasilitas Phone Banking 24 jam: layanan informasi dan mutasi 

rekening, layanan transaksi, layanan pengaktifan/perubahan PIN, 

layanan otodebet, bill payment. 

Persyaratan produk giro didalam Bank BNI Syariah yaitu: 

1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening. 

2) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/Paspor). 

3) Menyerahkan foto copy Akta pendirian/Anggaran Dasar 

Perusahaan (Notaril) bila telah mengalami perubahan untuk 

nasabah perusahaan. 

4) Menyerahkan foto copy NPWP. 

5) Menyerahkan surat referensi dari: 

6) Pejabat Bank Syariah berwenang. 
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7) Bank/bank syariah lain bahwa yang bersangkutan telah 

memiliki rekening. 

8) Setoran pertama sebesar Rp. 1.000.000,- untuk nasabh 

perusahaan dan Rp. 500.00,- untuk nasabah perorangan. 

9) Tidak termasuk dalam daftar hitam (black list) BI. 

c. Wirausaha IB Hasanah   

Fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja 

dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

d. Tabungan IB THI Hasanah  

Tabungan iB Hasanah didesain untuk membantu individu 

dalam merencanakan pemenuhan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji. 

e. Tabungan IB Hasanah 

Tabungan iB Hasanah hadir untuk memenuhi kebutuhan anda 

dalam mengelola dan serta melakukan transaksi sehari-hari. Tabungan 

iB Hasanah dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga 

sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi pada 

merchant berlogo Master Card di seluruh dunia. Selain itu, tabungan 

iB Hasanah juga dapat diakses melalui internet banking, SMS 

banking, dan phone banking. Tabungan iB Hasanah dapat dibuka, 

ditaik, dan setor di seluruh cabang BNI. 
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f. Tabungan IB Prima Hasanah 

Tabungan iB Hasanah adalah produk turunan dari Tabungan 

iB Hasanah yang ditujukan untuk individu yang menginginkan 

layanan lebih dan diberikan fasilitas executive lounge di bandara kota-

kota besar di Indonesia. 

g. Tabungan IB Tapenas Hasanah 

Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah tabungan perencanaan 

dalam mata uang Rupiah yang digunakan untuk mewujudkan rencana 

masa depan, misalnya untuk dana pendidikan, umroh, pernikahan dan 

liburan. 

3. Produk Jasa 

a. Cash Management 

Jasa pengelolaan seluruh rekening seperti corporate interent 

banking yang dapat digunakan oleh perusahaan/lembaga/instansi. 

Produk ini dilengkapi dengan fasilitas virtual account. 

b. Payment Center 

Kerjasama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa 

penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat 

digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah tagiahan listrik 

dan sebgainya. 
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c. Payrol Gaji 

Layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas 

dasar perintah perusahaan/instansi pembayran gaji untuk mendebet 

rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.
20
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 https://www.bnisyariah.co.id/id-id/Syariah/Produk/-Dana  Diakses pada tanggal 12 Juni 

2020 pada Pukul 19:32 WIB  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Defenisi Strategi  

Seseorang yang terlihat dalam bisnis, khususnya pemasaran, tentunya akan 

berhadapan dengan lingkungan persaingan yang amat dinamis. Perubahan 

lingkungan yang  dinamis ini seringkali gagal diantisipasi dengan baik oleh para 

pelaku bisnis, sehingga banyak sekali perusahaan yang punya nama besar 

berjatuhan karena gagal mengantisipasinya. 

Tokoh yang memiliki andil besar dalam mempopulerkan dan memperkuat 

konsep-konsep untuk strategi bisnis baru muncul mulai era 1960-an, yaitu 

Kenneth Andrews, Igor Ansoff, dan Alfred Chandler, Jr. Ketiga nama tersebut 

dikenal sebagai pemrakarsa yang luar biasa dalam dunia strategi bisnis. Strategi 

telah didefenisikan dalam beberapa cara oleh banyak penulis, seperti: 

1. Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran 

perusahaan, dan penerapan serangkaian tindakan, serta alokasi sumber daya 

yang penting untuk melaksanakan sasaran ini (Chandler,1962) 

2. Strategi adalah sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan cara 

dari bisnis (Child,1972) 

3. Strategi adalah arah dan cakupan organisai secara ideal untuk jangka yang 

lebih panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang 
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berubah, dan secara khusus, dengan pasarnya, dengan pelanggan dan kliennya 

untuk memenuhi harapan stakeholder (Jhonson dan Scholes, 1993)
21

 

4. Amstrong dalam kumpulan buku The Art Of  HRD mengatakan bahwa 

setidaknya ada tiga pengertian strategi. Pertama, strategi merupakan deklarasi 

maksud yang mendefenisikan cara untuk mencapai tujuan dan 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya perusahaan 

yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya dan 

kapabilitas dengan lingkungan eksternal. Kedua, strategi mrupakan perspektif 

dimana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta jangka 

panjang kepada prilaku dan keberhasilan organisasi. Ketiga, strategi pada 

dasarnya adalah mengenai penetapan tujuan (tujuan strategis) dan 

mengalokasikan atau menyesuaikan sumber daya dengan peluang (strategi 

berbasis sumber daya) sehingga dapat mencapai kesesuaian strategis antara 

tujuan strategis dan basis sumber dayanya.
22

 

Berdasarkan keseluruhan defenisi di atas, maka strategi dapat 

didefenisikan sebagai sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan serangkaian 

rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan 

dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komperatif, dan 

sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah cakupan, dan perspektif  jangka 

panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi.
23

 

                                                             
21

 Sukristono, Perencanaan Strategi Bank, Edisi 2, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 

1992), h.366 
22

 Rafi’udin dan Manna Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah, (Bandung: Pustaka 

Setia, 1997), h. 199. 
23

 Teguh Santoso, Marketing Strategik Meningkatkan Pangsa Pasar dan Daya Saing 

(Cet.1; Jakarta: Oryza, 2011), h.14-17. 
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B. Defenisi Pemasaran 

  Pemasaran menjadi salah satu bintang fungsional yang sangat penting 

dalam  suatu organisasi bisnis sebagai penunjang utama bagi kelangsungan hidup 

suatu dunia usaha. Pemahaman pemasaran bagi pihak pemasaran sangat penting 

dalam rangka pengenalan kebutuhan dan keinginan nasabah, penentuan pasar 

sasaran mana yang dapat dilayani sebaik-baiknya oleh bank, serta merancang 

produk, jasa dan program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. 

Besarnya peranan sistem pemasaran mengharuskan setiap dunia usaha 

lebih mencermati studi tentang pemasaran. Salah satu cara yaitu dengan 

memahami pemasaran itu sendiri seperti apa dan bagaiman, sehinga tidak hanya 

menghasilkan keuntungan dari pihak Bank, tapi juga kepuasan nasabah dalam 

mengkomsumsi produk dari bank itu sendiri. 

Dalam memaparkan masalah pemasaran, tidak lepas dari pengertian 

pemasaran. Beberapa ahli di bidang pemasaran memberikan pengertian dan 

defenisi yang berbeda tentang pemasaran, sesuai dengan sudut pandang 

bagaimana mereka melihatnya, namun pada dasarnya mempunyai maksud dan 

tujuan yang sama.
24

 

Philip Kotler mengartikan pemasaran sebagai sebuah proses di mana 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan barang dan 

jasa yangnbernilai dengan orang lain.
25

 Pakar lain, Wiliam J. Stanto mengatakan 

bahwa defenisi pemasaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam artian 

                                                             
24

 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2004), h.63. 
25

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi XIII ( Jakarta: Erlangga, 2009 ), h.5. 
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kemasyrakatan pemasran adalah kegiatan tukar-menukar yang bertujuan untuk 

memuaskan keinginan-keinginan manusia. Dalam arti bisnis pemasaran adalah 

sebuah sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, 

memberikan harga, mempromosikan dan mendistribusikan jasa serta brang-barang 

pemuas keinginan ke pasar.
26

 

Pemasaran tidak hanya dapat dillihat dalam ruang lingkup umum, akan 

tetapi dapat pula dilihat dalam susut pandang Syariah. pemasaran menurut 

perspektif Syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis 

berbentuk kegiatan penciptaan nilai yang memungkinkan siapa pun yang 

melakukannya bertumbuh dan mendayagunakan  kemanfaatannya yang dilandasi 

atas kejujuran, keadilan, keterbukaan dan keikhlasan sesuai dengan proses yang 

berperinsip pada akad muamalah islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam 

Islam.
27

 

Sebagai firman Allah swt. Dalam QS Shaad (38): 24: 

ٍَ ٱۡنُخهَطَبَِٰٓء نَيَۡبِغي  ٌَّ َكثِيٗشا يِّ ً  ََِعبِجِهۦۖ َوإِ َك بُِسَؤاِل ََۡعَجتَِك إِنَ ًَ قَبَل نَقَۡذ ظَهَ

ً  بَۡعٍض إَِلَّ ٱنَّزِ  ٍَّ بَۡعُضهُۡى َعهَ ب هُۡىۗۡ َوظَ ِت َوقَهِيٞم يَّ هَِح  هُىْا ٱنصَّ  ًِ ٍَ َءاَيُُىْا َوَع ي

هُ فَٱۡستَۡغفََش َسبَّهُۥ َوَخشََّّۤ َساِكٗعبَّۤ َوأَََبَة۩ 
ب فَتََُّ  ًَ   ٨٢َداوُۥُد أَََّ

Terjemahannya: “sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman 

                                                             
26

 Wiliam J. Stasono, Prinsip Pemasaran, Edisi VII ( Jakarta: Erlangga, 1996 ), h.21. 
27

 Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah ( Jakarta: Grasindo, 2007 ), h. 

1. 



47 

  

 

 

dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah 

mereka ini”.
28

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kebanyakan dari kegiatan bisnis tersebut 

dilakukan dengan zalim terhadap pelaku bisnis lainnya. Hal ini terjadi karena  

kurangnya keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam konteks Islam kita 

harusnya melakukan kegiatan bisnis misalnya dalam proses penciptaan, 

penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran senantiasa menghindari 

perubahan zalim. 

C. Strategi Pemasaran Bank Syariah 

Strategi pemasaran merupakan bagian intergral dari strategi bisnis yang 

memberikan arahan pada semua fungsi manajemen suatu organisasi bisnis. 

Dengan adanya strategi pemasaran, maka implementasi program dalam mencapai 

tujuan organisasi dapat dilakukan secara aktif, sadar dan rasional tentang 

bagaimana suatu produk mencapai tujuannya dalam lingkungan bisnis. Strategi 

pemasaran pada suatu perusahaan sangat penting karena menjadi ujung tombak 

dari perusahaan tersebut, hal itu juga yang menentukan kemajuan sebuah 

perusahaan. Jika kita mempelajari, diharapkan kita bisa membuat suatu 

perusahaan menjadi maju dan sukses dengan progres yang baik. 

Dalam manajemen strategis, Philip Kotler mengemukakan elemen 4P 

yaitu produk (Product), harga (Price), tempat (Place), promosi (Promotions). 

1. Produk (Product) 

                                                             
28

 Derpatemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ( Bandung: PT Syaamil Cipta 

Media), h. 454. 
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Keputusan-keputusan tentang produk ini mencakup penentuan bentuk 

penawaran produk secara fisik bagi produk barang, merek yang akan 

ditawarkan atau ditempelkan pada produk tersebut ( brend ), fitur yang 

ditawarkan di dalam produk tersebut, pembugkus, garansi, dan servis sesudah 

penjualan ( after sales service ). Pengembangan produk dapat dilakukan 

setelah menganalisis kebutuhan dari keinginan pasarnya yang didapat salah 

satunya dengan riset pasar. Jika masalah ini telah diselesaikan, maka 

keputusan selanjutnya mengenai harga, distribusi, dan promosi dapat diambil. 

2. Harga (Price) 

Pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan, bagian pemasaran dapat 

menentukan harga pokok dan harga jual suatu produk. Faktor-faktor yang 

perlu ditimbangkan dalam suatu penetapan harga antara lain keinginan pasar. 

Kebijaksanaan harga ini menyangkut mark-up ( berapa tingkat persentasa 

kenaikan harga atau tingkat keuntungan yang diinginkan ), mark-down ( 

berapa tingkat persentase penurunan harga ), potongan harga termasuk 

berbagai macam bentuk dan besaran persentasenya. 

3. Tempat  (Place) 

Yang perlu diperhatikan dari keputusan mengenai tampat yaitu: 

a. Sistem transportasi perusahaan. 

b. Sistem penyimpanan. 

c. Pemilihan saluran distribusi. 

4. Promosi (Promotions) 
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Promosi merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahukan dan 

mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan, sehingga pasar dapat 

mengetahui tentang produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. 

Adapun kegiatan yang termasuk dalam aktivitas promosi adalah periklanan, 

personal selling, promosi penjualan, dan publisitas. Promosi disini terkait 

dengan besaran biaya promosi dan kegiatan promosi yang akan dilakukan. 

Tujuan yang diharapkan dari promosi adalah konsumen da pat mengetahui 

tentang produk tersebut dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli 

produk tersebut.
29

 

D. Karakteristik Marketing Syariah 

Konsep pemasaran Syariah ini sendiri saat ini baru berkembang seiring 

berkembangnya ekonomi Syariah. beberapa perusahaan dan bank khususnya yang 

berbasis syariah telah menerapkan konsep ini dan telah mendapatkan hasil yang 

positif. Ke depannya diperdiksikan marketing syariah ini akan terus berkembang 

dan akan dipercaya masyarakat karena nilai-nilanya yang sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan masyarakat, yaitu kejujuran. Secara umum pemasaran Syariah adalah 

sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran 

dan perubahan value dari inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Artinya 

dalam pemasaran syariah, seluruh proses, baik proses penawaran, maupun proses 
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 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran, (Bandung: ALFABETA,CV, 2012), 
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perubahan nilai tidak boleh ada yang boleh bertentangan dengan prinsip-prinsp 

syariah. ada empat karakteristik yang terdapat dalam marketing
30

. 

1) Ketuhanan (Rabbaniyah) 

Salah satu cri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang relegius. 

Jiwa seseorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang 

bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga akan 

mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Dalam setiap 

langkah, aktivitas, dan kegiatan yang dilakukan harus selalu menginduk 

kepada syariat Islam. Pemasaran syariah meyakini bahwa hukum-hukum 

keTuhanan ini adalah  hukum yang paling ideal, paling sempurna, paling 

tepat untuk segala bentuk kebaikan serta paling dapat mencegah segala 

bentuk kerusakan. 

2) Etis (Akhlaqiyyah) 

Keistimewaan yang lain dari syariah marketer adalh mengedepankan 

masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Pemasaran syariah adalah 

konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika 

tanpa dari agama manapun, karena hal ini bersifat universal. 

3) Realistis (Al-waqi’yyah) 

Pelaku pemasar harus bersifat realistis serta tidak menutupi apa yang 

kurang pada produk yang dipasarkan. Kegiatan pemasaran diharapkan 

mengacu pada realita yang ditawarkan. Nilai ini mengacu pada prinsip 
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kebenaran pada obyek atau produk yang dijual. Di sinilah seoran marketer 

diuji tingkat kejujurannya. 

4) Tabligh artinya mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain 

untuk melaksanakan ketentuan ajaran Islam dalam setiap gerak aktivitas 

ekonomi yang dilakukan sehari-hari. Seorang pemasaan syariah harus 

memposisikan dirinya tidak hanya representasi dari peruahaan namun turut 

pula sebagai juru dakwah dalam pengembangan ekonomi syariah.masih 

banyak masyarakat yang belum mengerti tentang ekonomi syariah, dan itulah 

yang menjadi tugas seseorang pemasar syariah untuk menjelaskan sekaligus 

menjual produk syariah yang akan ditawarkan kepada konsumen. 

5) Istiqomah, artinya konsisten. Hal ini memberikan makna seorang pemasar 

syariah dalam praktik pemasarannya selalu istiqamah dalam penerapan aturan 

syariah. seseorang pemasar dapat dipegang janjinya, tidak diperkenankan 

seorang pemasar berubah-ubah dalam memberikan janji. Sebab dalam suatu 

pemasaran syariah konsistensi dari seorang pemasarnya menjadi cermin dari 

perusahaan tersebut secara keseluruhan. 

E. Pengertian, Hikmah Ibadah Haji dan Tabungan Ibadah Haji 

Haji adalah salah satu rukun Islam yang kellima yang diwajibkan oleh 

Allah swt. Kepada orang-orang yang mampu menunaikannya yakni memiliki 

kesanggupan biaya serta jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah tersebut. 

Adapun dalil yang mewajibkan ibadah haji adalah firman Allah di dalam kitsb 

suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. 
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ِ َعهًَ ٱنَُّبِس ِحجُّ  بۗۡ َوَّلِلَّ ُٗ ٌَ َءاِي ِهيَىۖ َوَيٍ َدَخهَهُۥ َكب قَبُو إِۡبَش  ٞت يَّ  َ  بَيُِّ
ُتُۢ فِيِه َءايَ 

 ٍِ َ َغُِيٌّ َع ٌَّ ٱَّللَّ ِ ٍِ ٱۡستَطَبَع إِنَۡيِه َسبِيٗٗلۚ َوَيٍ َكفََش فَئ ٍَ ٱۡنبَۡيِت َي ي ًِ هَ  ٢٧ٱۡنَع 

Terjemahannya : 

“mengerjakan haji adalah kewajiban  manusianterhadap Allah, yaitu 

(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. 

Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
31

 

Kewajiban melaksanakan haji ini baru disyariatkan pada tahun ke-VI 

hijriyah, setelah Rasulullah saw. hijrah ke Madinah. Nabi sendiri hanya sekali 

mengerjakan haji. Mengerjakan ibadah haji adalah perkerjaan yang sangat mulia 

dan terpuji. Rasulullah saw. bersabda yang artinya: 

“Barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah, tidak melakukan 

rafats (berkata-kata kotor) dan tidak fusuq (durhaka), maka ia kembali 

suci dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan 

ibunya.” (HR Bukhari dan Muslim)”
32

 

1. Hikmah Disyaratkannya Ibadah Haji 

Diantara kandungan ajaran Islam adalah syariat, yakni aturan-aturan 

yang berupa perintah dan larangan, baik yang didasarkan pada Al-Quran 

maupun As-Sunnah. Di antara syariat itu ada yang bersifat ibadah, dalam hal 

ini tidak boleh direkayasa oleh siapa pu sebab, ia merupakan perintah khusus 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: PT Syaamil Cipta 

Media), h. 78. 
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dari Allah swt. dan Rasul-Nya, dengan tata cara pelaksanaan yang telah 

ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. 

Bila Allah swt. memberikan suatu syariat, yakni perintah dan 

larangan, tentu ada hikmah atau makna yang menjadi motivasi atau penyebab, 

mengapa itu diperintahkan atau mengapa itu dilarang? Tidaklah patut Allah, 

jika Ia memerintah kita untuk melaksanakan shalat, haji dan sebagainya, 

kalau memang tidak ada hikma atau makna yang perlu ditangkap. Sehingga 

berbagai perkejaan ibadah itu dilakukan tidak hanya sekedar dilaksanakan 

saja. Firman Allah swt. 

ِ فَئََِّهَب ِيٍ تَۡقَىي ٱۡنقُهُىِة   ئَِش ٱَّللَّ
َٰٓ نَِكۖ َوَيٍ يَُعظِّۡى َشَع    ٢٨َر 

  Terjemahannya : 

“Demikian (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan 

syi’ar-syi’ar Allah, Maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan 

hati”.(QS Al-Hajj:32)
33

 

Kewajiban ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam 

kehidupan rohani seorang mukmin, serta mengandung kemaslahatan bagi 

seluruh umat Islam pada sisi agama dan dunianya. Diantara hikmah itu 

adalah:
34

 

a. Haji merupakan manifestasi ketundukan kepada Allah swt. semata. 

Orang yang menunaikan ibadah haji meninggalkan segala 

kemewahan dan keindahan, dengan mengenakan busana ihram 

sebagai manifestasi kefakirannya dan kebutuhannya kepada Allah, 
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serta menanggalkan masalah duniawi, dan segala kesibukan yang 

dapat membelokkannya dari keikhlasan menyembah Tuhannya. 

Dengan berhaji, seorang muslim menampakkan keinginan untuk 

mendapatkan ampunan dan rahnat-Nya. 

b. Melaksanakan kewajiban haji merupakan ungkapan syukur atas 

nikmat harta dan kesehatan. Keduanya merupakan kenikmatan 

terbesar yang diterima manusi di dunia. Dalam haji ungkapan syukur 

atas nikmat terbesar ini dicurahkan, dan dalam haji pula manusia 

melakukan perjuangan jiwa raga, menafkahkan hartanya dalam 

rangka mentaati, serta mendekatkan diri kepada Tuhannya.tentu 

mensyukuri nikmat adalah kewajiban yang diakui oleh akal yang 

sederhana sekalipun dan diwajibkan oleh  syariat agama. 

c. Haji menempa jiwa agar memiliki semangat juang tinggi. Dalam hal 

ini dibutuhkan kesbaran, daya tahan, kedesiplinan, dan akhlak yang 

tinggi agar manusia saling menolong satu sama lain. 

d. Haji menyimpan kenangan di hati, maupun membangkitkan semangat 

ibadah yang sempurna dan ketundukan tiada henti kepada perintah 

Allah swt. Haji juga mengajarkan keimanan yang menyentuh jiwa 

dan mengarahkannya pada Tuhan dan sikap taat dan menghindari 

kesenangaan duniawi. 

2. Pengertian Tabungan 

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan 

menabung berarti seorang muslim mempersiapkan untuk pelaksaan 
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perencanaan masa yang akan datang sekalligus untuk menghadapi hal-hal 

yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak 

langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari 

esok secara lebih baik. 

QS An-Nisa ayat 9: 

َ َوۡنيَقُىنُ  فًب َخبفُىاْ َعهَۡيِهۡى فَۡهيَتَّقُىاْ ٱَّللَّ يَّٗة ِضَع  ٍۡ َخۡهفِِهۡى ُرسِّ ٍَ نَۡى تََشُكىاْ ِي  ٢ىاْ قَۡىَٗل َسِذيًذا َوۡنيَۡخَش ٱنَِّزي

Terjemahannya : 

“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatirkan terhadap (kejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar”.
35

  

Ayat diatas memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi 

masa depan keturunan, baik secara rohani maupun secara ekonomi harus 

dipikirakan langkah-langkah perencanaanya. Salah satu langkah perencanaan 

adalah menabung. 

ٍَ َءاَيُُىاْ ٱ َٰٓأَيُّهَب ٱنَِّزي ٌَ يَ  هُى ًَ ب تَۡع ًَ  بِ
َ َخبِيُشُۢ ٌَّ ٱَّللَّ َۚ إِ َيۡت نَِغٖذۖ َوٱتَّقُىاْ ٱَّللَّ ب قَذَّ َ َوۡنتَُظُۡش ََۡفٞس يَّ  ٨٢   تَّقُىاْ ٱَّللَّ

Trjemahannya : 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

                                                             
35

 Departemen Agama RI, Loc. Cit, h. 78. 
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sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”.(QS Al-Hasyr:18)
36

 

 

Tabungan merupakan salah satu produk penghimpun dana masyarakat. Hal 

tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa 

sumber dana bank dihimpun dari masyarakat terdiri dari simpanan giro, deposito 

dan tabungan. 

Secara terminologi, tabungan atau saving adalah jumlah uang yang 

ditanam seorang individu pada bank atau tempat lainnya. 

Adapun pengertian tabungan menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 

5 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek, bliyet, giro atau alat lainnya yang dipersembahkan dengan itu.
37

 

3. Pengertian Tabungan Haji 

Sebagian besar rakyat Indonesia beragam Islam. Salah satu rukkun Islam 

tersebut adalah menunaikan Ibadah Haji bagi ynag mampu. Karena panggilan 

agama itulah maka umat Islam merupakan mengharapkan dapat menjalankan 

Ibadah Haji ke tanah suci Mekkah meskipun biayanya sangat kecil artinya melalui 

cicilan tabungan Haji untuk setoran pertama Rp. 500.000 untuk Tabungan Haji 

Baitullah IB Hasanah. Bank Negara Indonesia Syariah berusaha agar niat ibadah 

                                                             
36 Ibid,h.548. 
37

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001), Cet, 5, h. 74. 
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umat Islam yang penghasilannya tidak berlebihan dapat dicapai dengan menabung 

melalui Tabungan Haji.
38

 

Tabungan haji adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada saat 

tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Simpanan ini menerapkan 

imbalan dengan sistem bagi hasil al- mudharabah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38

 Bukhari Alam dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai 

dan Praktis Syariah dan Bisnis Kontemporer. (Bandung: Alfabeta), h.350. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan beberapa permasalahan maka penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi pemasaran PT. BNI Syariah Kantor Cabang Panam Arengka 

Pekanbaru khususnya pada produk Tabungan Haji yaitu dengan memilih 

merumuskan pasar yang dituju yaitu mengembangkan marketing mix atau 

bauran pemasaran yang terdiri dari empat unsur yaitu produk, harga, 

distribusi dan promosi, yang mana dengan menggunakan perumusan yang 

bertujuan untuk menarik dan mempertahankan loyalitas para nasabah. 

2. Yang menjadi faktor pendukung perkembangan produk Tabungan Haji pada 

BNI Syariah yaitu: masyarakat Indonesia mayoritas Muslim, semua Muslim 

memiliki niat untuk naik haji, nasabah bebas memilih akad prosedur 

pembukaan tabungan haji tidak rumit, setoran awal ringan. Sedangkan faktor 

penghambat produk tabungan haji terkait dengan masalah bidang operasional, 

bidang administrasi, bidang SDM 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada PT. Kantor Cabang Panam Arengka Pekanbaru bisa lebih 

mengenalkan produk BNI Syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah 

kepada masyarakat. 

2. BNI Syariah Kantor Cabang Panam Arengka Pekanbaru lebih kompetitif 

dalam memasarkan produk tabungan  haji ini agar masyarakat lebih tetarik 

71 
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untuk menggunakan layanan bank. Salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk dapat meningkatkan pendapatan pada BNI Syariah Kantor Cabang 

Panam Arengka Pekanbaru adalah dengan membuka cabang-cabang seluruh 

wilayah Indonesia khususnya didaerah Pekanbaru. 

3. BNI Syariah Kantor Cabang Panam Arengka Pekanbaru dapat meningkatkan 

kualitas, salah satunya peningkatan pelayanan yang maksimum, sarana dan 

praserana yang lebih lengkap, manajemen yang lebih mantap sehingga dapat 

bersaing pada bank-bank lainnya dan yang terpenting visi dan misi BNI 

Syariah Kantor Cabang Panam Arengka Pekanbaru dapat tercapai.  
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