
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Promosi

Promosi merupakan kegiatan yang paling ampuh utnuk menarik dan

mempertahankan nasabah. Salah satu tujuan promosi adalah mengiformasikan

segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha untuk menarik calon nasabah

yang baru. Kemudian promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah akan

produk,promosi juga ikut mempengaruhi nasabah untuk membeli dan dan

akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank di mata nasabhanya. Kasmir

(2005 : 207).

Menurut Basu Swastha promosi merupakan salah satu variabel marketing

mix yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan

pasarnya. Promosi juga sering dikatakan sebagai “proses berlanjut karena dapat

menimbulkan rangkaian kegiatan lanjutan yaitu arus informasi persuasi satu arah

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang

menciptakan pertukaran didalam pemasaran”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan dalam

usaha meningkatkan kegiatan promosinya dapat menggunakan komunikasi

persuasif yang diarahkan kepada usaha-usaha yang menciptakan pertukaran antara

perusahaan dan para konsumen atau pembeli.



2.1.2 Tujuan Promosi

Secara garis besar promosi ditunjukkan untuk menginformasikan

keberadaan dan keunggulan serta produk kepada para konsumen. Namun

demikian tujuan dilakukannya suatu kegiatan promosi tidak saja sebagai upaya

menginformasikan suatu produk tetapi juga sekaligus mengemukakan keunggulan

produk dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan tindakan pembelian.

Proses dari tujuan promosi adalah dengan wearness (keadaran akan

adanya informasi sutu produk). Hal ini diperlukan agar konsumen tau dan

menyadari bahwa suatu pemuas kebutuhannya dengan segala keunggulannya telah

tersedia di pasar. Kesadaran akan produk ini juga dimaksudkan agar konsumen

merasa perlu memiliki produk tersebut.

2.1.3 Bentuk – bentuk Promosi

Dalam pemasaran terdapat bermacam-macam promosi atau disebut juga

dengan promotion mix. Promotion mix merupakan kombinasi strategi yang paling

baik yang mana mencakup variabel-variabel periklanan, promosi penjualan,

publisitas, penjualan pribadi dan alat promosi lain yang kesemuanya direncanakan

untuk mencapai tujuan penjualan.

Secara umum kegaiatan promosi dapat dilaksanakan melalui beberapa cara,yaitu

antara lain :



a. Periklanan

Iklan adalah salah satu sarana promosi yang umum digunakan oleh bank,

yang berguna menginformasikan segala sesuatu produk yang dihasilkan bank,

informasi yang diberikan adalah manfaat produk, harga produk serta keuntungan-

keuntungan produk dibandingkan dengan produk pesaing. Tujuan promosi lewat

iklan adalah berusaha menarik sebanyak mungkin calon nasabah.

Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media

seperti lewat :

1) Pemasangan spanduk dilokasi tertentu yang strategis.

2) Percetakan brosur baik disebarkan diseluruhIndonesia.

3) Pemasangan billboard (papan nama) dijalan-jalan strategis.

4) Iklan melalui televisi

5) Iklan melalui koran

6) Iklan melalui majalah

7) Iklan melalui radio dan

8) media lainnya.

Agar iklan yang dijalankan efektif dan efisien, maka perlu dilakukan

program pemasaran yang tepat. Dalam paraktiknya program periklanan harus

dilalui adalah sebagai berikut ;

1) Identifikasi pasar dan sasaran dan motif pembeli

2) Tentukan misi yang menyangkut sasaran penjualan dan tujuan periklanan

3) Anggaran iklan yang ditetapkan

4) Merancang pesan yang disampaikan



5) Memilih media yang digunakan

6) Mengukur dan mengevaluasi dampak yg dihasilkan dari iklan

Tujuan penggunaan dan pemilhan media iklan tergantung dari tujuan bank.

Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dalam hal ini terdapat lima

macam tujuan penggunaan iklan sebagai media promosi yaitu :

1) Untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk

dan jasa bank yang dimiliki oleh suatu bank, seperti peluncuran produk baru,

manfaat produk atau dimana dapat diperoleh keuntungan dan kelebihan suatu

produk atau informasi lainnya. Iklan juga bertujuan untuk memberitahukan

mengenai pembukaan Indonesia baru atau penggunaan teknologi baru.

2) Untuk mengingkatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan atau

keunggulan jasa bank yang ditawarkan. Biasanya karena banyak saingan yang

masuk sehingga perlu diingatkan agar nasabah kita tidak beralih ke bank lain

terutama dalam pembahasan ini bank syariah.

3) Agar menarik perhatian dan minat para nasabah baru dengan harapan akan

memperoleh daya tarik para calon nasabah. Diharapkan mereka mencoba

untuk membeli atau menggunakan produk yang ditwarkan atau paling tidak

mereka sudah mengerti tentang kehadiran produk.

4) Mempengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank yang mengiklankan

dalam hal ini adalah nasabah yang sudah mengerti.

5) Membangun citra perusahaan untuk jangka panjang,baik produk yang

dihasilkan maupun nama perusahaan.



Untuk melakukan promosi melalui iklan perlu menggunakan beberapa

media. Penggunaan media ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, kemudian

pertimbangan penggunaan media yang akan dipakai untuk pemasangan iklan

disuatu media, antara lain :

1) Jangkauan media yang digunakan.

Jangkauan media yang atau wilayah media yang akan digunakan.

2) Sasaran atau konsumen yang akan dituju

Pemilihan ini didasarkan kepada sasaran pembaca, karena setiap media

memiliki sasaran pembaca tersendiri.

3) Biaya yang akan dikeluarkan

Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan iklan di media yang

dituju.

Keunggulan promosi menggunakan iklan, antara lain :

1) Presentasi publik

Artinya iklan menawarkan pesan yang sama kepada banyak orang.

2) Pervasivenes

Yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengulang pesan berulang

kali.

3) Aplied Expressivenes

Yaitu berpeluang untuk mendramatisir produk melalui pemanfaatan

suara, warna atau bentuk produk.

4) Impersonality

Maksudnya konsumen atau nasabah tidak wajib untuk memperhatikan



dan merespon iklan sekarang.

b. Promosi penjualan (Sales Promotion)

Di samping promosi lewat iklan, promosi lainnya dapat dilakukan melalui

promosi penjualan atau sales promotion. Tujuan promosi penjualan adalah untuk

meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah nasabah. Promosi

penjualan dilakukan untuk menarik nasabah untuk segera membeli setiap produk

atauyang ditawarkan. Tentu sajaagar nasabah tertarik untuk membeli, maka perlu

dibuatkan promosi penjualan, yang semenarik mungkin.

Promosi penjualan dapat dilakukan melalui pemberian diskon, kontes,

kupon atau sampel produk. Dengan menggunakan alat tersebut akan memberikan

tiga manfaat bagi promosi penjualan, yaitu:

1) Komunikasi, yaitu memberikan informasi yang dapat menarik perhatian

nasabah untuk membeli

2) Insentif, yaitu memberikan dorongan dan semangat kepada nasabah untuk

segera membeli produk yang ditawarkan.

3) Invitasi mengharapkan nasabah segera merealisasi pembelian. Bagi bank

promosi penjualan dapat dilakukan melalui pemberian promo khusus kepada

setiap nasabah yang memiliki simpanan/jenis tabungan tertentu  dengan saldo

tertentu;

4) Pemberian cinderamata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya kepada

nasabah yang loyal.

5) Dan promosi penjualan lainnya

Sama seperti halnya dengan iklan, promosi penjualan juga memiliki



program tersendiri. Dalam prakteknya program promosi penjualan memiliki tiga

macam cara, yaitu:

1) Promosi konsumen, seperti penggunaan kupon, sampel produk,

hadiah, atau bentuk undian

2) Promosi dagang, yaitu berupa bantuan peralatan atau insentif

3) Promosi wiraniaga, melalui kontes penjualan.

c. Publisitas (publicity)

Promosi yang ketiga adalah publisitas merupakan kegiatan promosi untuk

memancing nasabah melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial serta kegiatan

lainnya. Kegiatan publisitas dapat meningkatkan pamor bank dimata para

nasabahnya. Oleh karena itu publisitas perlu diperbanyak lagi.

Tujuanya adalah agar nasabah mengenal bank lebih dekat. Dengan ikut

kegiatan tersebut, nasabah akan selalu mengingat bank tersebut dan diharapkan

dapat menarik nasabah, kegiatan publisitas dapat dilakukan melalui:

1) Ikut pameran

2) Ikut kegiatan aural

3) Ikut kegiatan bakti sosial

4) Sponsorship kegiatan

Metode ini sangat baik untuk memperkenalkan dengan produk yang

dihasilkan. Karena publisitas dapat mencapai pembeli yang potensial, yang tidak

dapat dicapai dengan advertising dan personal selling.

d. Penjualan Pribadi (personal selling)



Kegiatan promosi yang keempat adalah penjualan pribadi atau personal

selling. Dalam dunia perbankan penjualan pribadi secara umum dilakukan oleh

seluruh pegawai bank, mulai dari cleaning service, satpam sampai pejabat bank.

Personal selling juga dilakukan melalui merekrut tenaga-tenaga, salesman dan

salesgirl untuk melakukan penjualan door to doo service (mendatangi nasabah

potensial).

Personal selling adalah interaksi individu saling bertemu maka ditujukan

untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan

pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Penjualan secara personal selling akan memberikan beberapa keuntungan

bank, yaituantara lain:

1) Bank dapat langsung bertatap muka dengan nasabah atau calon nasabah,

sehingga dapat langsung menjelaskan tentang produk bank kepada nasabah

secara rinci.

2) Dapat memperoleh informasi langsung dari nasabah tentang kelemahan produk

kita langsung dari nasabah, terutama dari keluhan yang nasabah sampaikan

termasuk informasi dari nasabah tentang bank lain.

3) Petugas bank dapat langsung mempengaruhi nasabah dengan berbagai

argumen-argumen yang kita miliki.

4) Memungkinkan hubungan terjalin akrab antara bank dengan nasabah

5) Petugas bank yang memberikan pelayanan merupakan cita bank yang diberikan

kepada nasabah apabila pelayanan yang diberikan baik dan memuaskan.

6) Membuat situasi seolah-olah mengharuskan nasabah mendengarkan,



memperhatikan, dan menanggapi pihak bank.

Dari pengertian tersebut dapat disampaikan bahwa tenaga penjual

berhubungan langsung secara pribadi dengan calon pembeli atau nasabah dan dari

hubungan itu dimungkinkan akan terjadi pertukaran. Dengan demikian personal

selling ini merupakan cara promosi yang fleksibel, artinya dengan mempunyai

tenaga penjual tersebut dapat diketahui keinginan, motif, perilaku konsumen atau

nasabah dan sekaligus dapat melihat reaksi konsumen sehingga para tenaga

penjual dapat mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Untuk itu maka tenaga

penjual haruslah memiliki pengetahuan dan seluk-beluk teknik penggunaan,

pemeliharaan barang dan jasa yang ditawarkan serta pandai didalam usaha

menarik minat dari para calon konsumen atau nasabah untuk membeli produk atau

jasa perbankan.

2.1.4 Pengertian Biaya Promosi

Menurut Mursyidi (2008:14) biaya adalah suatu pengorbanan yang dapat

mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan, baik yang dapat

dibebankan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Sementara Menurut

Armanto Witjaksono (2006:6) biaya adalah pengorbanan sumber daya untuk

mencapai suatu tujuan tertentu.

Sentot (2009:134) mengemukakan bahwa: “Promosi adalah kegiatan

memberitahukan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang keberadaan

produk kemanfaatan, keunggulan, atribut-atribut yang dimiliki, harga, dimana dan

cara memperolehnya”.



Biaya Promosi adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur

dalam satuan uang yang telah terjadi secara potensial untuk mencapai tujuan

tertentu agar penyampaian informasi dari penjual ke pembeli dapat mempengaruhi

sikap dan tingkah laku pembeli.

Biaya merupakan komponen penting yang juga mendapat perhatian.

Kelangsungan hidup suatu perusahaan terkadang ditentukan oleh bagaimana

perusahaan mengelola biaya-biaya yang ada. Biaya dalam lembaga nirlaba

ditentukan oleh besarnya pendapatan atau penghasilan yang akan diperoleh

diperiode akan datang. Sementara itu, penghasilan itu sendiri ditentukan oleh

berapa banyak komitmen donasi dan penghasilan tidak terikat lain yang

merupakan usaha sendiri dari perusahaan. Dengan kata lain, biaya pada

perusahaan harus memiliki fleksibilitas dan kelenturan yang jauh lebih tinggi

dibandingkan biaya pada perusahaan komersial.

Kelenturan dalam pengendalian biaya ini dibutuhkan lebih karena

pendapatan dalam perusahaan merupakan komponen yang tidak tetap, jika pada

tahun ini perusahaan mendapatkan sumbangan dan donasi yang luar biasa banyak

sehingga kekurangan staf. Jika staf sudah direkrut, ternyata tahun depan justru

semua sumbangan tersebut sudah selesai aktifitasnya. Tentu tidak mudah untuk

kembali memecat staf yang sudah direkrut tadi.

Pada perusahaan komersial, biaya merupakan komponen yang dikeluarkan

lebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Sepanjang biaya yang sudah di

keluarkan dan proses produksi sudah berjalan, bisa dipastikan pendapatan akan

diperoleh. Tinggal bagaiman cara mengelola pendapatan agar dapat menutupi



biaya yang timbul dan menghasilkan laba. (Pahala Nainggolan, 2007:103).

2.2 Nisbah Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit

sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba.

Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada

laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk

pembayaran mingguan/bulanan.

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini

berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-

pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus

melakukan transparasi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua

pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis

penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan usaha.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara

shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin

yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, dapat dimasukkan ke dalam biaya

operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib

sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit

disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua

kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada



pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai

pembagian keuntungan dimuka.













29.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287]  larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang

lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat

merupakan suatu kesatuan.

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan

transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada

periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan

atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui

oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati

dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.



Konsep bagi hasil diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan

syariah yang bertindak sebagai pengelola.

b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut

selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha

yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah

c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup

kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan

tersebut.

Nisbah Bagi Hasil merupkan proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank

syariah. Misalnya, jika customer service bank syariah menawarkan nisbah bagi

hasil Tabungan iB sebesar 65:35. Itu artinya (Nisbah Bagi Hasil) nasabah bank

syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari Return investasi yang

dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor

riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%.

Bagaimana menghitung nisbah bagi hasil tersebut? Untuk produk

pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan iB dan Deposito iB,

penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu: jenis

produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank.

Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (mudharabah) yang

mendapatkan return bagi hasil.(www.bi.go.id)

2.3 Dana Pihak ketiga



Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti

masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi,

yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana

terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan

dana dari masyarakat.

a. Giro Wadi’ah (demand deposit), Menggunakan prinsip Wadi’ah Yad

Dhamanah. Giro wadiah adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah

maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya (penarikan dan

penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,

kertu ATM, sarana perintah bayar yang lainnya atau dengan cara

pemindahbukuan.

Dana giro ini termasuk dana yang sensitive atau peka terhadap perubahan,

atau disebut juga dana yang labil yang sewaktu dapat ditarik atau disetor oleh

nasabah. Dalam produk ini menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah.

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad dimana pihak yang menitipkan memberikan

wewenang dan kesempatan kepada pihak yang dititipi barang untuk menggunakan

barang atau dana yang dititipkan untuk tujuan tertentu yang menguntungkan

dengan batasan pada saat pihak yang menitipkan barang atau dana

membutuhkannya, maka pihak yang dititpi harus bisa menyerahkan secara utuh.

Pihak yang dititipi tetap berhak mendapat fee dan jika dimungkinkan memberikan

bonus kepada pihak yang menitipkan atas keuntungan yang diperoleh atas



penggunaan barang atau dana yang dititipkan. Hal yang perlu diingat bahwa

bonus tidak boleh untuk diperjanjikan dalam akad.

b. Tabungan mudharabah adalah tabungan atau simpanan pihak ketiga dalam

bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang menggunakan akad

mudharabah yang mana diawal pembukuan rekening tabungan akan disepakati

besaran bagi hasil yang akan diterima. Mudharabah Muthlaqah ( Unrestricted

Investment account ), yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib

tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah

bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut

mudharabah muthlaqah sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). Maka

apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko

atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul mal.

c. Simpanan Berjangka (Deposito iB)

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun

valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan

dengan bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk deposit on call

yang jangka waktunya relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu‐waktu

dengan pemberitahuan sebelumnya. Dalam produk ini menggunakan akad

mudharabah mutlaqah.

2.4 Bank Syariah



Islamic Banking atau yang lebih dikenal istilah Perbankan Syariah di

Indoensia merupakan sebuah sistim perbankan yang sangat perkembang pesat saat

ini. Peristilahan dengan menggunakan Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-

usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya

dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi

perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak

yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan

sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Utamanya adalah

berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar

(ketidakpastian).

Menurut Dahlan Siamat (2004: 183) ”Bank Syariah adalah bank yang

dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau

syariah islam dengan mengacu kepada Al-quran dan Al-hadists”.

Tabel II.1

Perbedaan Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Islam

Lembaga Keuangan Konvensional Lembaga Keuangan Islam

1. Menetapkan bunga sebagai

harga,untuk produk tabungan

seperti giro, tabungan maupun

deposito dan produk pinjaman.

2. Orientasi profit atau keuntungan

1. Menetapkan bagi hasil profit

dan loss sharing sebagai usaha

partnership antara pemodal dan

pengelola baik berupa produk

simpanan maupun produk



semata tidak melihat halal-

haram.

3. Hubungan dengan nasabah

dalam bentuk debitur-kreditur

4. Untuk jasa-jasa bank lainya

pihak perbankan konvensional

menggunakan atau menerapkan

berbagai biaya-biaya dalam

nominal atau persentase tertentu

,sistem pengenaan biaya ini

dikenal dengan istilah fee based.

pembiayaan

2. Orientasi al-falah atau

keridhoan allah memperhatikan

halal-haram

3. Hubungan dengan nasabah

dengan prinsip kemitraan

4. Untuk jasa bank lainnya pihak

perbankan syariah

menggunakan sistem upah,jual

beli bukan persentase uang

Sumber : Lukman Hakim (2012).

Hal pokok yang membedakan antara bank syariah dengan bank

konvensional adalah pembagian keuntungan kepada nasabah maupun dari nasabah

kepada pihak bank. Bank syariah secara jelas telah mengharamkan riba (dalam hal

bunga bank) yang diberikan oleh bank konvensioanal. Sebagai gantinya, bank

syariah membagi keuntungan dengan cara bagi hasil.













10.  Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi;

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu

beruntung.

Tabel II.2

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga Bangi Hasil

1.Penentuan bunga dibuat pada waktu

akad dengan asumsi harus selalu

untung.

1.Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi

hasil dibuat pada waktu akad dengan

berpedoman pada kemungkinan untung

rugi.

2.Besarnya persentase berdasarkan pada

jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.

2.Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan

pada jumlah keuntungan yang

diperoleh.

3.Pembayaran bunga tetap seperti yang

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah

proyek yang dijalankan oleh pihak

nasabah untung atau rugi.

3.Bagi hasil bergantung pada

keuntungan  proyek yang dijalankan.

Bila usaha merugi, kerugian akan

ditanggung bersama oleh kedua belah

pihak.

4.Jumlah pembayaran bunga tidak

meningkat sekalipun jumlah keuntungan

berlipat atau keadaan ekonomi sedang

”booming”.

4. Jumlah pembagian laba meningkat

sesuai dengan peningkatan  jumlah

pendapatan.



5.Eksistensi bunga diragukan (kalau

tidak dikecam) oleh semua agama,

termasuk islam.

5. Tidak ada yang meragukan

keabsahan bagi hasil.

Sumber : Muhammad Syarki Sula (2004)

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel II.3

Penelitian Terdahulu

No

.

Nama Tahun Judul Variabel Hasil

1 Femi Abdullah

Pulungan

2013 Analisi Pengaruh

biaya promosi

terhadap jumlah

simpanan dana pihak

ketiga pada Bank

Sumut

Biaya

Promosi

(X)

Jumlah

Simpanan

dana

pihak

ketiga (Y)

Biaya Promosi

(X) memliki

pengaruh

terhadap jumlah

simpanan

danapihak ketiga

(Y)



2 M.abdulatif 2006 Pengaruh promosi

terhadap akumulasi

dana pihak ketiga

pada PT Bank Syariah

Mandiri

Promosi

(X)

akumulasi

Dana

pihak

ketiga (Y)

Promosi (X1)

berpengaruh

signifikan

terhadap

akumulasi dana

Pihak ketiga (Y)

3 Fadli Pasaleori 2012 Pengaruh promosi dan

tingkat suku bunga

terhadap perolehan

dana Pihak ketiga

(deposito BNI)

PT.BNI Cabang XX

wilayah 7

Promosi

(X1)

Tingkat

Suku

bunga

(X2)

Dana

Pihak

Ketiga

(Y)

Terdapat

pengaruh yang

kuat antara

promosi terhadap

dana pihak ketiga

(deposito)

Terdapat

pengaruh yang

sedang antara

tingkat suku

bunga terhadap

dana pihak ketiga

(deposito)



4 Yesi Widia

Anggraini

2007 Pengaruh Nisbah Bagi

Hasil

Terhadap Tabungan

Mudharabah pada

Bank Umum Syariah

Nisbah

Bagi

Hasil (X)

Tabungan

Mudhara

bah

(Y)

Nisbah bagi hasil

mempunyai

pengaruh positif

yang signifikan

terhadap tabungan

mudharabah

2.6 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan penelitian sebelumnya

maka dapat disusun Hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Biaya Promosi terhadap perkembangan Dana Pihak Ketiga

dalam bentuk Tabungan

Penelitian yang dilakukan abdullah pulungan (2013) mengenai pengaruh

biaya promosi terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga pada Bank Sumut

menemukan bahwa biaya promosi mempunyai pengaruh terhadap jumlah

simpanan dana pihak ketiga, oleh karena itu biaya promosi yang dikeluarkan akan

berpengaruh positif terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga.

Penelitian yang dilakukan oleh M.Abdulatif (2013) mengenai Pengaruh

promosi terhadap akumulasi dana pihak ketiga pada PT Bank Syariah Mandiri



menemukan bahwa promosi mempunyai peranan yang besar terhdap akumulasi

dana pihak ketiga, dimana diperoleh hasil 98% akumulasi dana pihak ketiga

dipengaruhi oleh promosi.

Penelitian yang dilakukan Fadli Pasaleori tahun 2012 mengenai Pengaruh

promosi dan tingkat suku bunga terhadap perolehan dana Pihak ketiga (deposito

BNI) PT.BNI Cabang XX wilayah 7 menemukakan bahwa promosi mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap perolehan dana pihak ketiga (deposito) sementara

tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang sedang terhadap perolehan dana

pihak ketiga (deposito).

Dari uraian diatas dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Biaya promosi berpengaruh terhadap perkembangan dana pihak ketiga

dalam bentuk tabungan pada Bank Mumalat Indonesia.

2. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil

Dari penelitian yang dilakukan oleh Yesi Widia Anggraini mengenai

pengaruh nisbah bagi hasil terhadap tabungan mudharabah pada Bank Umum

Syariah menemukakan bahwa nisbah bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap

tabungan mudharabah,sehingga semakin besar nisbah bagi hasil yang ditawarkan

oleh bank maka akan mempengaruhi jumlah penjaringan tabungan pada Bank

Umus Syariah.

Dari uraian diatas dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap perkembangan dana pihak

ketiga dalam bentuk tabungan pada Bank Muamalat Indonesia.



3. Pengaruh Biaya Promosi dan Nisbah Bagi hasil

Berdasarakan penjelasan pada penurunan hipotesis 1 mengenai Biaya

Promosi dan Penurunan hipotesis 2 mengenai Nisbah Bagi Hasil dapat diambil

hipotesis sebagai berikut :

H3 : Biaya promosi dan nibah bagi hasil berpengaruh secara bersama-sama

terhadap perkembangan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan pada

Bank Muamlat Indonesia


