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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumen atau nasabah menurut Philip Kotler adalah semua individu

dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk

dikonsumsi pribadi.1Untuk mendapatkan konsumen/nasabah,perusahaan yang

benefit memiliki strategi untuk memasarkan produk-produk yang

ditawarkannya agar perusahaan tersebut mendapatkan konsumen/nasabah

yang potensial dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk yang

ditawarkan tersebut.Dalam pemasaran ada strategi yang ampuh untuk

memasarkan produk-produk yang dihasilkan, strategi tersebut adalah

marketing mix atau dikenal dengan bauran pemasaran.

Marketing mix atau bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat

variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran yang dapat dikendali oleh

perusahaan. Variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat

kelompok utama yang dikenal dengan 4P, yaitu (1) Product (produk), (2)

Price(harga), (3) Promotion(promosi), dan (4) Place (tempat/lokasi).2

Product (produk) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada

pasar untuk diperhatikan, dibeli, digunakan ataupun dikonsumsi yang dapat

1Adit Nobaka, Pengertian Konsumen.http://aditnobaka.wordpress.com, diakses tanggal,
13 Desember 2013.

2 Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis, ( Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), edisi I, h. 83.
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memuaskan kebutuhan atau kemauan.3 Menurut Suliyanto, produk adalah

sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, pembelian,

pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau

kebutuhan.Produk yang dapat ditawarkan ke pasar dapat berupa barang dan

jasa.4Kotler menambahkan bahwa produk itu bisa memiliki bentuk fisik

(misalnya celana, baju), orang (misalnya Bob Dole, Lis Taylor), tempat

(misalnya Hawai, Bali), Organisasi dan ide-ide.5

Price (harga) adalah jumlah uang atau barang yang dibutuhkan untuk

mendapatkan kombinasi dari barang lain yang disertai dengan pemberian jasa.

Penentuan tingkat harga sangat menentukan keberhasilan sebuah bisnis.Oleh

karena itu, analisis yang mendalam mengenai faktor-faktor yang menentukan

tingkat harga diperlukan untuk menentukan harga.Pada umumnya perusahaan

menetapkan tingkat harga menggunakan beberapa pendekatan penetapan

harga, yaitu cost based princing (pendekatan harga berdasarkan biaya), value

based princing (penetapan harga bersadarkan nilai), dan competition based

princing ( penetapan harga berdasarkan persaingan).6Hal ini dilakukan agar

para calon konsumen berkeinginan untuk membeli barang/jasa yang

ditawarkan oleh perusahaan tersebut dengan harga yang kompetitif, sesuai

3 Bilson Simamora, Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), cet. ke-1, h. 139.

4Suliyanto, loc. cit.

5Bilson Simamora, op. cit., h. 140.

6Suliyanto, op. cit.,h. 87.
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dengan kualitas dan manfaat barang atau jasa yang ditawarkan oleh

perusahaan.

Promotion (promosi) adalah kombinasi dari periklanan, personal

selling, dan alat promosi lain yang direncanakan untuk mencapai tujuan

program penjualan. Lain halnya dengan defenisi Kotler tentang promosi,

Kotler  menjelaskan promosi adalah semua aktivitas yang dilakukan

perusahaan untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan produk pada

target pasar.Jadi, promosi adalah semua aktivitas yang dilakukan perusahaan

untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan kepada target pasar.

Place (Tempat/lokasi) adalah adalah semua kegiatan yang dilakukan

perusahaan dengan tujuan membuat produk yang dibutuhkan dan diinginkan

oleh konsumen dapat dengan mudah diperoleh pada waktu dan tempat yang

tepat.Sedangkan saluran distribusi merupakan saluran yang digunakan untuk

menyalurkan barang dari produsen ke tangan konsumen terakhir.Penentuan

lokasi yang digunakan untuk menyampaikan produk dari pihak produsen

sampai ke tangan konsumen melalui pedangang atau agen sangat penting.7

Secara teori bahwa keputusan untuk membeli, menabung,

menginvestasikan dan atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh

perusahaan (Bank BRI syariah Cabang Pekanbaru) sangat dipengaruhi strategi

pemasaran yang dikenal dengan marekting mix yang variabelnya yaitu produk,

harga, promosi, dan tempat/lokasi tersebut.Maka dari itu, perusahaanharus

tanggap terhadap apa yang harus dilakukan terkait dengan kelangsungan

7Ibid., h. 91.
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kemajuan perusahaan, karena konsumen atau target pasar sangat selektif

dalam memilih apa yang menjadi kebutuhan hidupnya.8

Penelitian ini dilakukan di PT BRISyariah Cabang Pekanbaru. PT BRI

Syariah merupakan bank yang dimiliki oleh negara yang operasionalnya

menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.Bank Syariah adalah

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat

Syariah.9Prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang

dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.10

Dalam Bank Syariah, Bisnis dan Usahanya yang dilaksanakan tidak

terlepas dari saringan syariah.11 Begitu juga dengan pemasaran yang dilakukan

oleh bank syariah juga tidak terlepas dari saringan syariah, baik itu produk,

harga, cara promosi, dan tempat/lokasi yang dimilikinya. maka dari itu penulis

mewawancarai seorang Funding Officerdari bank BRISyariah Cabang

Pekanbaru, ia menjelaskan bahwa :

“Dalam pemasaran produk-produk bank syariah sangat dipengaruhi
oleh penerapan strategi marekting mix (bauran pemasaran), karena di
dalam marketing mix ini terdapat berbagai variabel untuk mendukung
kelangsungan operasional perbankan seperti produk yang beragam

8 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Analisis Perencaan Inpelementasi dan
Pengendalian, alih bahasa oleh Jaka Wasana, ( Jakarta : Erlangga, 1996), jilid 1, h. 165.

9 Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
Cet. ke-2, h. 4.

10 Indonesia Legal Center Publishing, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Perbankan Syariah, (Jakarta: CV Karya Gemilang, 2009), Cet. ke- I, h. 3.

11 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), Cet. ke-I, h. 33.
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sesuai dengan keinginan nasabah, harga yang kompetitif, promosi yang
mengenai sasaran, dan tempat layanan yang tersedia terjangkau oleh
nasabah.Produk yang dipasarkan sesuai dengan syariah dan telah
mendapat pengesahan dari Dewan PengawasSyariah serta dan Dewan
Syariah Nasional.Begitu juga dengan harga yang ditetapkan juga harus
sesuai dengan penetapan harga syariah, promosi juga sesuai prinsip
syariah, tidak ada penipuan dalam promosi produk.Produk yang
dipromosikan harus sesuai dengan kenyataannya.Dalam hal tempat
atau kantor layanan juga harus sesuai syariah seperti menjaga
kebersihan, keindahan, kenyaman dan sebagainya, sesuai dengan
hadits nabi yaitu kebersihan itu sebagian daripada iman.Jadi,
penerapan strategi marketing mix ini sangat besar pengaruhnya dalam
penghimpunan dana pihak ketiga yang dikenal dengan kegiatan
funding. Sehingga seorang Funding Officer harus memiliki wawasan
tentang penerapan marekting mix ini dan prinsip syariah dari
pemasaran tersebut”.12

PT BRISyariah Cabang Pekanbaru yang merupakan salah satu

perusahaan yang benefit dan telah menerapkan konsep marketing mix dalam

memasarkan produknya.Produk yang ditawarkan bermacam-macam dan

memiliki inovasi produk. PT BRISyariah juga menerapkan harga yang

kompetitif  dalam menetapkan harga produknya. Begitu juga dengan promosi

yang dilakukan oleh PT BRISyariah, produknya dipromosikan melalui media

masa, media cetak, dan jasa periklanan lainnya.Kalau dilihat dari masalah

tempat/lokasi, PT BRISyariah sangat memperhatikan hal tersebut, dimana PT

BRISyariah telah membuka cabang pembantu pada setiap kabupaten di Riau

dengan tempat/lokasi yang strategis.Hal ini yang membuktikan bahwa PT

BRISyariah telah menerapkan strategi marketing mix dalam memasarkan

produk-produknya.

12Afriyati Basir ,Account Officer BRISyariah Cabang Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru,
tanggal 14April 2014.
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Strategi pemasaran berupa marketing mix telah dilakukan secara

maksimal oleh PT BRISyariah Cabang Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan

peningkatan jumlah nasabah yang menyimpan dananya di PT BRISyariah

Cabang Pekanbaru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut ini tabel

peningkatan jumlah nasabah yang menyimpan dananya di PT BRISyariah

Cabang Pekanbaru:

Tabel 1.1
Peningkatan Jumlah Nasabah Simpanan dari Tahun 2011-2013

Jenis
Simpanan

Peningkatan Jumlah Nasabah
2011 2012 2013

Tabungan 12269 17114 20774
Giro 159 197 223
Deposito 184 197 194

Total 12612 17508 21191
Sumber : Dokumen PT BRISyariah Cabang Pekanbaru

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa terlihat peningkatan jumlah

nasabah yang menabung di PT BRISyariah Cabang Pekanbaru. Pada tahun

2011 jumlah nasabah sebesar 12.612 nasabah, tahun 2012 berjumlah 17.508

nasabah, dan tahun 2013 berjumlah 21.191 nasabah. Terlihat sekali laju

peningkatan jumlah nasabah dana pihak ketiganya.

Secara teoritis jika marketing mix ini diterapkan secara maksimal maka

akan meningkatkan jumlah konsumen atau nasabah pada suatu perusahaan

tersebut. Namun, dari variabel marekting mix tersebut apakah semua dari

variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan

nasabah untuk menabung di PT BRISyariah Cabang Pekanbaru dan variabel

manakah yang memberikan pengaruh dominan terhadap keputusan nasabah

untuk menabung di PT BRISyariah Cabang Pekanbanru. Dalam membuktikan
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hal ini maka penulis ingin meneliti pada PT BRISyariah Cabang Pekanbaru

tentang“ Pengaruh MarketingMix Terhadap KeputusanNasabah untuk

Menabung pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang

Pekanbaru”.

B. Batasan Masalah

Agar tidak keluar dari pembahasan, maka penelitian ini hanya

membahas tentang pengaruh marketing mix terhadap keputusan calon nasabah

untuk menabung pada PT BRISyariahCabang Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabelmarketing mixterhadap keputusan nasabah

untuk menabung di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang

Pekanbaru?

2. Variabel manakahdari marketing mix (produk, harga, promosi, tempat)

yang pengaruh dominan terhadap keputusan konsumen untuk menabung

pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

1) Untuk mengetahui pengaruh variabelmarketing mix (produk, harga,

promosi dan tempat/lokasi) terhadap keputusannasabah untuk

menabung di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru.

2) Untuk mengidentifikasi variabelyang paling berpengaruh terhadap

keputusan nasabah untuk menabung di PT Bank Rakyat Indonesia

Syariah Cabang Pekanbaru.

2. Manfaat

1) Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk memenuhi

salah satu syarat dalam mengikuti ujian komprehensif dan syarat dalam

meraih gelah Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.

2) BagiPT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru

Dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan bahan

acuan tentang bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi

keputusannasabah untuk menabung.

3) Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai suatu hasil karya dimana bisa dijadikan sebagai bahan

wacana dan referensi bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki

ketertarikan untuk meneliti pada bidang yang sama.
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E. Kerangka Teoritis

Keputusan konsumen untuk menggunakan suatu barang atau jasa

sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari

konsumen. Selain itu, keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh beberapa

rangsangan pemasaran seperti unsur-unsur di dalam marketing mix.13

Keputusan calon nasabah untuk menabung di suatu perusahaan selalu

dipengaruhi oleh faktor-faktor dari variabel marketing mix dan faktor lainnya

seperti kebudayaan, sosial dan lain-lain yang diterapkan oleh perusahaan.

Secara sederhana kerangka teori di dalam penelitian ini dapat dilihat

pada gambar di bawah ini:

Gambar : 1.1 Kerangka Teoritis

13Nugroho J Setiadi, Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan
Penelitian Pemasaran, (Jakarta: Prenada media, 2005), h. 11.

PT BRISyariah Cab. Pekanbaru

Marketing Mix

Produk Price Promotion Place

Keputusan Calon Nasabah
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F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang

mendeskriptifkan atau mencetitakan kejadian yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT Bank Rakyat Indonesia

Syariah Cabang Pekanbaru karena manejer bank telah menerapkan konsep

marketing mix dalam memasarkan produknya.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Syariah

Cabang Pekanbaru sedangkan objek penelitiannya adalah nasabah yang

menabung di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang menabung di PT

BRISyariah Cabang Pekanbaru, baik itu dalam bentuk tabungan, giro,

maupun deposito.Dan yang menjadi sampel penelitian ini adalah

mengambil sebagian populasi yang menjadi objek penelitian yaitu nasabah

yang menabung di PT BRISyariah.Teknik penentuan sampelnya adalah

menggunakan teknik random sampling yaitu salah satu teknik

pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara acak dan sederhana,
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setiap populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih sebagai

sampel/responden.14

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

1) Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

secara langsung dari sumber asli yaitu melalui angket dan

wawancara.15

2) Data sekuder yaitu data yang diambil dari beberapa buku yang

berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1) Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti tentang laporan

pribadinya, atau hal-hal lain yang ia ketahui. Jenis angket yang

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup yaitu

peneliti telah menyiapkan pertanyaan dengan alternatif jawaban yang

berkaitan dengan penelitian.

14 Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1999), h. 160.

15 Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit
ANDI, 2010), h. 171.
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2) Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data

dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden

yang mengetahui permasalah yang akan diteliti.16

3) Studi pustaka yaitu peneliti mengambil data-data bersumber dari buku-

buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara

deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui

keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data

dikelompokkan agar lebih mudah nantinya untuk menganalisa data dan

diuraikan secara terperinci.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini penulis membagi dalam

lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I :

BAB II         :

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum perusahaan

tentang sejarah singkat PT Bank Rakyat Indonesia Syariah

Cabang Pekanbaru, visi dan misi perusahaan, struktur

organisasi beserta tugasnya, dan produk-produknya.

16 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. Alfabeta, 2005), h. 74.
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BAB III        :

BAB IV        :

BAB V          :

Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teori penelitian yaitu

tentang marketing mix serta variabel-variabel yang ada di

dalam marketing mix tersebut (produk, harga, promosi, dan

tempat).

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yaitu

bagaimana pengaruh variabel marketing mix terhadap

keputusan calon nasabah untuk menabung di PT Bank

Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru dan variabel

yang mana besar pengaruhnya terhadap keputusan calon

nasabah untuk menabung di PT Bank Rakyat Indonesia

Cabang Pekanbaru.

Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil

penelitian serta saran yang dianggap penting atau berguna

bagi PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru dalam

meningkat eksistensi kinerja bank tersebut.


