
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku

terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan

industri/usaha sangat membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya,

untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya. Globalisasinya yang

ditandai dengan adanya perapatan dunia dengan mengubah peta perekonomian,

politik, dan budaya. Pergerakan barang dan jasa terjadi semakin cepat. Modal

dari suatu negara beralih ke negara lain dalam hitungan detik akibat

pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan itu, kegiatan perbankan

sebagai urut nadi perekonomian bangsa tidak lepas dari dampak globalisasi.

Sejak dikeluarkan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998

tentang perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak1. Dengan sendirinya bank-bank tersebut dituntut untuk

mandiri dan mampu memobilisasi dana masyarakat serta menyalurkannya

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit secara kolektif.

Saat ini di Indonesia muncul dua jenis perbankan yang sedang bersaing

satu sama lain dalam merebut perhatian pasar, yaitu perbankan syariah dan

1 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3,h.9.
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perbankan konvensional. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank

syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknisi penerimaan uang,

mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum

memperoleh pembiayaan, laporan keuangan, dan sebagainya.2

Kemunculan perbankan syariah diawali dengan berdirinya Bank

Muamalat pada tahun 1992.3 Perbankan syariah bukan menjadi hal yang baru

dalam dunia perbankan nasional. Keadaan ini tergambar dari keinginan

masyarakat dari berbagai lapisan mulai dari ulama, masyarakat, praktisi dan

akademisme mulai melirik sistem perbankan yang baru muncul ini dan mulai

melakukan ekspliorasi terhadap aspek teori maupun praktek. Sekarang telah

banyak bank unit syariah, mulai dari bank plat merah seperti Bank Syariah

Mandiri, BNI, BRI, Bank Jatim, dan lain sebagainya.

Namun, walau antusiasme masyarakat besar, perbankan syariah masih

belum memberikan signifikasi penambahan marker sharenya terhadap

perbankan nasional. Berbagai penyebab yang menjadi penghalang laju

pertumbuhan ini telah menjadi perhatian khusus oleh para pemerhati perbankan

syariah. Sebab utamanya adalah kurangnya sumber daya manusia yang benar-

benar berkompeten di bidang ekonomi syariah. Kekurangan sumber daya

manusia tersebut menyebabkan perbankan syariah seolah menjadi follower dari

perbankan konvensional, mulai dari jenis produk perbankan, layanan, dan

dijadikannya tingkat bunga yang berlaku sebagai acuan terhadap penentuan

rate of return bank syariah.

2 Muhmad Syafe’i Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet, ke 1,
hlm, 25.

3Ibid, h. 29.
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Semestinya, dengan adanya perbedaan prinsip operasional dengan

perbankan konvensional, perbankan syariah mampu memberikan nilai lebih

menunjukkan unsur-unsur syariahnya, kemitraan, keterbukaan dan

transparannya dan mengambil peluang yang dapat diciptakannya sendiri

melalui produk-produknya, ataupun mengambil peluang yang tercipta secara

alamiah mengingat mayoritas penduduk Negara ini adalah beragama Islam.

Strategi merupakan garis besar bagaimana rencana manajemen untuk

mencapai tujuan. Pada dasarnya setiap unit usaha melakukan strategi. Apakah

suatu usaha yang kecil atau besar, pengusaha yang bersangkutan secara tidak

sadar melakukan strategi. Setiap upaya berupa kegiatan-kegiatan agar tujuan

usahanya tercapai adalah strategi4.

Dalam memasarkan produk-produk Bank Syariah dan menetapkan

posisi Bank Syariah sebagai salah satu upaya dalam srtategi pemasaran

diperlukan adanya kiat-kiat khusus, sehingga Bank Syariah dalam

operasionalnya dalam melayani jasa keungan bagi masyarakat selalu

berkembang dan bertahan dalam persaingan dengan lembaga keuangan

lainnya. Kiat-kiat khusus ini diperlukan agar pasar yang terdiri dari nasabah

dan calon konsumen yang merupakan aset akan selalu loyal dan tertarik pada

Bank Syariah dan juga sebagai motivasi bagi internal Bank Syariah untuk

selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan operasional Bank

Syariah pada masa kini dan masa yang akan datang. 5

4 Sukristono, Perencanaan Strategi Bank, (Jakarta:PT Dhasa Warna, 1992), Cet. Ke- 1,
h.20.

5 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, ( Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002 ), hlm,
201.
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Menurut Muhammad, bahwa untuk menentukan sgtrategi pemasaran

yang dapat dilakukan oleh pemasar agar tepat dalam pecampaian tujuan, yaitu

dengan mengetahui sasaran yang dituju, yaitu dengan mengetahui dan

mengukur kemampuan dan kelemahan Bank Syariah untuk mendapatkan

peluang dan meminimalisir ancaman, melalui analisis swot.6

Analisis SWOT adalah satu pekerjaan yang cukup berat sebab hanya

dengan itu alternatif-alternatif strategi dapat disusun. Kegagalan

menganalisisnya berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara

faktor-faktor strategi dalam lingkungan internal dan yang terdapat dalam

lingkungan eksternal, sambil mencari hubungan dengan misi, tujuan, dan

sasaran juga merupakan kegagalan dalam mempersiapkan suatu

keputusanstrategi yang baik. Hanya dengan analisa swot, keputusan-keputusan

strategi yang baik dapat dihasilkan7.

Didalam data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan diluar

perusahaan, seperti analisis pasar, pesaing, pemerintah dan kelompok

kepentingan tertentu, sedangkan data internal dapt diperoleh dari data

perusahaan sendiri seperti laporan keuangan, laporan kegiatan sumber daya

manusia, laporan kegiatan operasional dan pemasaran.

Tingginya potensi nasabah dengan rendahnya persepsi

masyarakatterhadap syariah menunjukkan minimnya informasi syariah

dimasyarakat. Strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah:

6Ibid,  h. 197.
7Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran, ( Malang: UB Press, 2011), h. 18.
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Pertama yang harus ditempuh perbankan syariah adalah komunikasi

eksternal baik dalam rangka edukasi prinsip syariah maupun produk-produk

yang ditawarkan. Kedua adalah menciptakan efisiensi melalui inovasi produk

dan inovasi proses. Tidak seperti perbankan konvensional yang didukung oleh

banyak instrumen keuangan, produk syariah cenderung terbatas mengingat

belum lengkapnya instrumen keuangan syariah. Dengan diberlakukannya UU

No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat basis

perbankan syariah di indonesia. Hukum ini juga dapat digunakan oleh

perbankan syariah untuk mensejajarkan diri dengan perbankan konvensional di

indonesia. Para pesaing justru semakain gencar melakukan usaha pemasaran

dalam rangka memasarkan produknya.

Walaupun mayoritas penduduk di Negara ini adalah muslim namun

bukan berarti bank syariah atau pada bank PT. Bank BNI Syariah Kantor

Cabang Pekanbaru tidak perlu menggencarkan pemasaran produk-produknya

seperti yang dibahas dalam penelitian ini adalah produk iB Tunas Hasanah

dengan asumsi bahwa penduduk mayoritas yang beragama islam tesebut akan

secara otomatis bergerak untuk bergabung dengan perbankan syariah. Banyak

diantara masyarakat muslim tersebut masih belum memahami apa itu bank

syariah beserta produk- produk yang ditawarkan sehingga perlu bagi bank

syariah untuk memiliki strategi jitu yang mampu mengedukasi masyarakat agar

paham perbankan syariah secara lebih utuh. Berbicara mengenai halal-

haramnya bunga bank konvensionalpun masyarakat muslim masih belum

sepenuhnya meyakini akan keharamannya mengingat adanya khilafiyah
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diantara ulama mengenai pandangan hukum halal/haramnya bunga bank.

Dengan begitu bank syariah benar-benar harus serius dalam mengapakkan

sayapnya, bukan hanya mengandalkan kehalalannya atau faktor agama

masyarakat indonesia yang mayoritas muslim.

Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru bukan hanya

sekedar lemabaga keuangan saja yang bersifat sosial, tetapi juga dapat menjadi

lembaga penyimpanan dana bagi anak-anak yang sedang belajar bagaimana

caranya menabung. Dalam produk ini bukan hanya PT. Bank BNI Syariah

Kantor Cabang Pekanbaru saja yang memilikinya tetapi bank-bank Syariah

lainnya sudah memilikinya juga, tetapi pada bank syariah yg diteliti oleh

penulis juga mempunyai ciri khas dan strategi yang baik untuk dapat menarik

perhatian anak-anak atau calon nasabah cilik ini untuk menabung. Dengan

mana PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru memberikan buku

tabungan serta juga ATM Card yang bermotif lucu dan menarik bagi calon

nasabah cilik tersebut. Ini adalah salah satu strategi PT. Bank BNI Syariah

Kantor Cabang Pekanbaru untuk melancarkan produk iB Tunas Hasanahnya

kepada masyarakat salah satunya anak-anak.

Pada akhirnya, Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan

yang menggunakan prinsip syariah yang operasionalnya juga tidak jauh

berbeda dengan prinsip perbankan pada umumnya, mempunyai fungsi sebagai

Agent of Trust, Agent of Development, dan Agent of Service. Sehingga segala

upaya dan strategi pemasaran harus mengacu kepada fungsi Bank Syariah

tersebut, yaitu sebagai lembaga Bank Syariah harus selalu menjaga
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kepercayaan dari masyarakat dan dapat dipercaya. Sebab hal tersebut

merupakan modal yang paling besar sebuah lembaga keuangan. Karena apabila

bank syariah sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, upaya apapun yang

dilakukan dalam pemasaran tidak akan ada gunanya.

Didalam hal ini PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru harus

selektif dalam melakukan strategi pemasaran produk iB Tunas Hasanah agar

produk tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat dengan baik terutama

anak-anak. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet

giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan

merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, sebab sejak

sekolah dasar anak-anak sudah dikenalkan dengan tabungan8.

Berdasarkan penjelasan serta pertimbangan dari penelitian pada PT.

BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru dalam strategi pemasaran produk iB

Tunas Hasanah dan apabila terdapat kesalahan akan berakibat fatal, dengan

begitu penulis hanya tertarik untuk membahas tentang: STRATEGI

PEMASARAN PRODUK iB TUNAS HASANAH PADA PT. BANK BNI

SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU.

8 Ismail, Akuntansi Bank, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) ,Cet, ke 1,
hlm.48.
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B. Batasan masalah

Supaya penelitian ini terarah maka perlu adanya batasan masalah yang

akan diteliti. Dalam hal ini penulis hanya akan membahas tentang Strategi

Pemasaran Produk Tabungan iB Tunas Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah

Kantor Cabang Pekanbaru.

C. Pokok Permasalahan

a. Bagaimana Strategi Pemasaran Produk iB Tunas Hasanah yang digunakan

oleh PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru?

b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh  PT. Bank BNI Syariah Kantor

Cabang Pekanbaru untuk meningkatkan pemasaran produk iB Tunas

Hasanah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk pada iB Tunas Hasanah PT.

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui hambatan produk-produk yang akan di pasarkan oleh

bank PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Kepada masyarakat dapat menikmati fasilitas produk-produk yang

diberikan oleh bank PT. Bank BNI Syariah ini.

b. Bagi pihak bank sendiri dapat menciptakan strategi pemasaran yang baik

untuk mencapai kelancaran produk-produk pada bank tersebut.
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c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor

Cabang Pekanbaru yang berlokasi di Jl.Jend Sudirman No.484, Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan para staf karyawan

PT. Bank BNI Syariah dan Kantor Cabang Pekanbaru. Sedangkan yang

menjadi objek penelitian adalah Strategi Pemasaran Produk pada PT.

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah pimpinan

dan karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang

berjumlah 28 orang. Disebabkan populasinya banyak, maka peneliti

mengambil sampel 5 orang karyawan yang memang bertugas dibagian

Pemasaran. Metode yang digunakan adalah purposive sampling9.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Untuk mengumpulkandata penelitian ini penulis membagi data

ke dalam beberapa hal:

9 Yasril Yazid, dkk, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru:Unri Pers,2009), h.58.
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a) Data Primer, merupakan data utama yang diperoleh di lapangan

yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu data juga berasal

dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru dan

nasabahnya melalui wawancara dan observasi.

b) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai buku,

dokumentasi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Pekanbaru yang berkaitan dengan penelitian.

b. Sumber Data

Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini

adalah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, karyawannya

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, nasabah yang

menerima produk iB Tunas Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah

Kantor Cabang Pekanbaru, buku-buku, makalah dan yang lain

sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data10

Dalam tahap pengumpulan data ini penulis melakukan beberapa

metode, yaitu:

a. Wawancara, didalam hal ini penulis menyiapkan pertanyaan yang

berkaitan tentang penelitian yang telah dilakukan dan wawancaranya

ditujukan kepada karyawan yang bertugas menangani Strategi Pemasaran

Produk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

10 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), Cet.
Ke-10, h.51.
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b. Observasi, didalam penelitian ini penulis langsung mengamati PT. Bank

BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

c. Studi Perpustakaan, dan didalam penelitian ini penulis menggunakan

buku diperpustakaan yang berkaitan langsung tentang penelitian untuk

dapat melengkapi data dalam penelitain ini.

d. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara

melihat dokumen yang ada. Dokumentasi digunakan untuk

mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank PT.

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

G. Teknik Analisa Data

Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu

suatu cara penulisan dan pengumpulan, mengklasifikasikan data serta

menganalisa data sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori yang

berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk mengambil suatu kesimpulan.

a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau

pendapat-pendapat bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara

khusus.

b. Metode Deskriftif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang

diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dianalisa.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini penulis melakukan dengan cara

membagi dalam bentuk bab-bab yaitu sebanyak 5 bab dengan tujuan untuk
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mempermudah penulisan penelitian ini. Dengan kerangka dasar sebagai

berikut:

BAB I : Pada bab ini memuat Latar Belakang  Masalah, Pokok

Pembahasan, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian meliputi : Sejarah Singkat

mengenai PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru,

Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Pekanbaru, serta Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah Kantor

Cabang Pekanbaru.

BAB III : Landasan teori tentang Strategi Pemasaran berisikan pengertian

Strategi, Pengertian Pemasaran, bauran pemasaran (marketing

mix), serta Strategi Pemasaran dalam islam.

BAB IV : Penyajian hasil Penelitian : Bagaimana Strategi Pemasaran

Produk iB Tunas Hasanah yang digunakan oleh PT. Bank BNI

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, dan Apa saja hambatan yang

dihadapi oleh  PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru

untuk meningkatkan pemasaran produk iB Tunas Hasanah.

BAB V : Pada bab ini berisi Kesimpulan, dan saran.


