
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diluncurkan berbagai paket deregulasi di bidang Perbankkan tahun 1983, telah

membawa serangkaian perubahan yang mendasar dalam mengelolah Bank saat ini dan masa

yang akan datang haruslah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang sulit diperkirakan.

Perubahan sikap kepemimpinan mutlak penting dalam mengarahkan kegiatan usaha yang

mampu bertahan dalam lingkungan yang bergejolak, sulit diramalkan tinnginya

ketidakpastian, semakin tajamnya persaingan dan mengecilnya keuntungan1.

Seiring perkembangan Perbankan pada saat ini, mengalami persaingan antara Bank

dalam mendapatkan Nasabah yang sebanyak-banyaknya. Dengan maraknya persaingan

tersebut masing-masing Bank memerlukan keahlian yang tersendiri dari segala upaya yaitu

seperti memberikan pelayanan yang terbaik, penurunan suku bunga yang bersaing, promosi

maupun dalam bentuk lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini berkembang dengan pesat, yang mempengaruhi

kebutuhan manusia di masa depan, penomena ini merupakan contoh kecil dari keadaan yang

sebenarnya yang dihadapi oleh setiap Nasabah. Sebab masa yang akan datang tidak dapat

diprediksikan dengan perkembangan ekonomi sekarang ini.

Melihat permasalahan yang terjadi yang dihadapi oleh setiap Nasabah dengan

perkembangan ekonomi sekarang ini. Seperti Bank yang lain, Bank Perkreditan Rakyat

Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris melakukan berbagai upaya untuk menarik Nasabah

dalam meningkatkan nasabah seperti antar jemput tabungan, pelayanan yang baik serta

memberikan kemudahan bagi Nasabah dalam bertransaksi.

1 Hadiwijaja, Rivai Wirasasmita, Manajemen Dana Bank. (Bandung: CV Pioner Jaya, 1989), Cet 1,
h.20



Adapun bentuk penghimpunan dana dari masyarakat tersebut yaitu dalam bentuk

tabungan Berkah. Tabungan Berkah adalah bentuk tabungan yang memakai akad

mudharabah yang tidak memiliki potongan bulanan dan mendapatkan bagi hasil setiap bulan

yang disesuaikan dengan pendapatan bank tersebut, kemudian memberikan kemudahan dan

keleluasan bagi nasabahnya dalam bertransaksi. Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air

Tiris Tabungan Berkah merupakan salah satu bagian produk yang dibanggakan karena

Tabungan ini sangat membantu nasabah dalam bidang perekonomian masyarakat kecil. Salah

satu keunggulan dari tabungan Berkah ini adalah tabungan ini tidak mamiliki jangka waktu

dan mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang disesuaikan dengan pendapatan Bank tersebut.

Apa bila bank tersebut pendapatannya meningkat, maka meningkat pula bagi hasil untuk

Nasabah dan apabila pendapatan Bank menurun, maka bagi hasil yang diterima oleh Nasabah

sudah pasti akan menurun.

Aktivitas yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris adalah

mencakup dua aspek yaitu penarikan dalam bentuk tabungan. Dan penyaluran dalam bentuk

kredit. Sebagian dana yang belum tersalurkan kepada masyarakat kemudian disimpan dalam

bentuk tabungan ini dimaksudkan agar bank tidak terlalu banyak menanggung beban bagi

hasil yang diberikan kepada nasabah yang telah menyimpan sebagian danannya pada Bank

Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris.

Upaya Penarikan Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris Dalam

Meningkatkan Nasabah di antaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti,

dekat dengan masyarakat, memberikan rasa aman, pelayanan yang baik dan menguntungkan

bagi masyarakat. Tabungan Berkah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang

menabung.

Sesuai dengan fungsi Bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan nantinya akan

disalurkan kembali kepada masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris dalam



menghimpun dana dari masyarakat tersebut pihak Bank memberikan imbalan atau konpensasi

berupa bagi hasil atas simpanan dari masyarakat tersebut. Para pemegang rekening tabungan

Berkah tetap harus diberikan bagi hasil setiap bulan walau bank sebenarnya sedang

mengalami kesulitan2.

Pihak bank menawarkan kepada masyarakat berbagai produk tabungan yang dapat

dipilih oleh para calon nasabah berupa: tabungan berkah atau sejenis tabungan Ku. Yang

dimaksud dengan tabungan Ku ini adalah tabungan yang memakai akad wadi’ah yang tidak

mendapatkan bagi hasil, tabungan ini hanya sebagai titipan saja.

Salah satu cara yang dilakukan BPRS airtiris untuk menarik nasabah adalah dengan

tidak menyulitkan nasabah dalam membuka tabungan yaitu tidak menetapkan nilai nominal

yang besar untuk membuka tabungan dan dibuat sesederhana mungkin, baik untuk

perorangan maupun badan usaha. Melayani dengan sepenuh hati, tidak mengabaikan perintah

serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, merupakan pelayanan yang islami.3

Setiap Bank Perkreditan Rakyat akan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi

oleh setiap calon nasabah seperti: identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan

keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Misalnya nasabah perorangan, identitas nasabah

sekurang-kurangnya memuat: nama, alamat, tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir,

kewarganegaraan, keterangan pekerjaan, specimen tanda tangan dan keterangan mengenai

sumber dana dan tujuan penggunaan dana. Nasabah perusahaan harus menjelaskan dan

menyampaikan akte pendirian atau anggaran dasar, izin usaha atau izin lainnya dari instansi

yang berwenang. Laporan keuangan perusahaan dan deskripsi kegiatan usaha perusahaan.

Struktur manajemen perusahaan, nama, specimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-

pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam

melakukan hubungan usaha dengan bank.

2 Karnaen, A. Perwataatmadja, Hendri Tanjung, Bank Syariah Teori dan Praktek Perbankan, (Jakarta:
Celestal Publising, 2007), Cet. Ke 1, h. 74

3 Idris, Titik Triwulan Tutik. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Indonesia 2008), Cet.1, h, 65



Sebagaimana di ketahui bahwa Bank berfungsi sebagai penyedia jasa wajib memenuhi

persyaratan antara lain yaitu:

1. Diperjanjian pada awal aktiva sekuritasi aset.

2. Didukung oleh sistem administrasi yang memadai.4

Berdasarkan pemaparan dan keterangan latar belakang di atas, maka penulis tertarik

untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul:

“Upaya Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Dalam

Meningkatkan Nasabah Menurut Ekonomi Islam”.

B. Permasalahan

1. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis menentukan identifikasi masalah, maka

penulis membatasi masalah dengan memfokuskan Upaya Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Dalam Meningkatkan Nasabah Menurut Ekonomi Islam

dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penarikan nasabah di Bank Perkreditan

Rakyat Syariah.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris dalam

menarik nasabah untuk meningkatkan jumlah nasabah?

b) Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam penarikan Nasabah pada

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris?

c) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap upaya Bank Perkreditan Rakyat Syariah

dalam menarik nasabah untuk meningkatkan jumlah nasabah?

4 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005), Cet. Ke-V, h.
247



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui bagaimana upaya Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris

dalam menarik nasabah.

b) Untuk mengetahui apa-apa saja faktor pendukung dan menghambat dalam

penarikan nasabah untuk meningkatkan jumlah nasabah.

c) Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penarikan Nasabah tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a) Merupakan kesempatan untuk penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang

diperoleh selama perkuliahan melalui teori yang ada kaitannya dengan kenyataan

yang terjadi dilapangan.

b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberiokan sumbangan pemikiran guna

penelitian lebih lanjut.

c) Untuk melengkapi tugas penulis sebagai syarat untuk meengajukan skripsi.

D. Metode Penelitan

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris yang

beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang km 50 Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar - Riau

2. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan

pegawai bank yang berjumlah 19 orang dan 2 orang direksi dengan jumlah keseluruhan

21 orang. Karena jumlah populasinya hanya 21 orang, maka sekaligus dijadikan sampel

dengan menggunakan metode total sampling.



3. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pimpinan dan karyawan Bank

Perkreditan Rakyat Syariah.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan dokumen yang ada

hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan narasumber (pihak pimpinan dan

karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris) Yaitu dengan melakukan proses

dialog atau tanya jawab secara langsung kepada Subjek penelitian, yakni dengan

memberikan sejumlah pertanyaan secara lisan kepadanya dengan menyiapkan

pedoman wawancara.

b) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian.

c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen Bank Perkreditan

Rakyat Syariah Air Tiris, penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang

Perkreditan Rakyat, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen Bank, terutama

notulen dan kondisi bank.

1. Metode Analisa Data

Metode yang penulis gunakan adalah induktif, yaitu dengan mengambil data-data

dianalisa kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Analisa data yang digunakan

adalah dengan penganalisaan secara deskriptif. Menurut Sudjana yang dimaksud dengan

analisis deskriptif adalah usaha melukiskan dan menganalisis kelompok yang diberikan tanpa



membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar.5

Analisa data yang dilakukan adalah penganalisaan terhadap hasil dari wawancara terhadap

objek penelitian untuk menarik suatu kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

E. Sistimatika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemaparan yang sesuai dan sistematik, maka pembahasan

ini akan disesuaikan dengan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab I Terdiri dari pendahuluan, yang menerangkan latar belakang masalah, batasan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika

penelitian.

Bab II Bab ini terdiri dari sejarah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris,

visi dan misi perusahaan, struktur organisasi serta produk-produk Bank

Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris.

Bab III Bab ini memaparkan tentang cara menarik nasabah, landasan hukum, tabungan dan

Tinjauan Ekonomi Islam tentang penarikan nasabah.

Bab IV Bab ini menjelaskan tantang upaya Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris

dalam menarik nasabah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam

penarikan nasabah serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap upaya penarikan

nasabah pada  Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris dalam meningkatkan

nasabah.

Bab V Bab ini merupakan kesimpulan dan saran.

5 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000.h. 57.


