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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Banyak produk Bank yang mulai mengalami perkembangan. Produk 

bank yang ditawarkan beragam jenis. Salah satunya adalah tabungan, 

merupakan bentuk simpanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Bank 

semakin berlomba untuk menciptakan produk tabungan yang dapat menarik 

minat masyarakat untuk menabung. Bank juga mulai mengikuti trend yang 

berkembang sesuai dengan yang diminati oleh masyarakat. trend saat ini 

yang berkembang dikalangan perbankan yaitu mengenai penerapan prinsip 

syariah dalam melakukan kegiatannya.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 huruf M 

tentang perbankan menetapkan bahwa salah satu bentuk perbankan adalah 

melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh bank Indonesia. 

Bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank 

Muamalat. Berdiri pada tanggal 1 mei 1992 dan mendapat respon yang 

positif dari masyarakat sehingga banyak juga bermunculan bank 

konvensional yang menganut sistem syariah pula. 

Mayarakat Indonesia yang mayoritas muslim belum seluruhnya 

memanfaatkan jasa bank dengan prinsip syariah. Pada Provinsi Jawa Timur 
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terutama kota Batu Malang, juga sebagian besar masyarakat belum 

mengenal tabungan perbankan yang menggunakan sistem syariah. Hal 

tersebut dikarenakan masyarakat kurang memahami tentang perbankan 

syariah. Sehingga masyarakat juga belum merasakan manfaat dari bank 

syariah terutama dalam hal penyaluran dana karena tidak dibebani bunga. 

Maka dari itu dengan berdirinya Bank Muamalat Kantor Kas Batu 

diharapkan masyarakat lebih mengenal tabungan yang berprinsip syariah 

dan dapat menarik minat masyarakat untuk memilih menabung pada Bank 

Muamalat bukan pada bank konvensional yang tidak menggunakan prinsip 

syariah 

PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Batu merupakan Bank 

Syariah yang pertama yang berada di daerah Batu. Pemilihan lokasi yang 

strategis, yaitu berada didekat pasar Batu yang juga tidak jauh dari rumah 

penduduk dapat memudahkan Bank Muamalat untuk mencari nasabah 

disekitar tempat Bank Muamalat kantor kas Batu berdiri, karena sebagian 

besar masyarakatnya belum ada yang memiliki tabungan berprinsip syariah.  

       PT. Bank Muamalat Indonesia hadir dengan produk tabungan yang 

berprinsip syariah.salah satu produk tabungan Bank Muamalat adalah 

Tabungan Muamalat Prima, merupakan produk andalan yang dimiliki PT. 

Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Batu. Produk tabungan ini memang 

sengaja ditawarkan kepada masyarakat karena memiliki berbagai 

keuntungan. Keuntungan yang dimiliki Tabungan Muamalat Prima adalah 

fasilitas yang diberikan sangat memudahkan nasabah dalam bertransaksi 
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seperti tersedianya layanan e-Banking, penarikan tunai melalui ATM 

Muamalat, ATM Bersama, VISA, Prima, dan sebagainya. Produk ini juga 

diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan 

jaminan fasilitas yang diberikan.  

Dari beberapa penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Strategi Pengembangan Produk Tabungan Muamalat 

Prima pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Batu”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur pembukaan Tabungan  Muamalat Prima pada PT. 

Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Batu? 

2. Bagaimana matrik strategi mengembangkan Tabungan Muamalat Prima 

berdasarkan analisis SWOT  pada PT. Bank Muamalat Indonesia 

Kantor Kas Batu? 

3. Bagaiaman pemasaran dan perkembangan jumlah nasabah tabungan 

Muamalat Prima pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Batu? 

 

C. Batasan Masalah 

       Agar pembahasan tidak menyimpang jauh dari permasalahan maka 

peneliti membatasi permasalah hanya pada masalah prosedur pembukaan 

Tabungan Muamalat Prima, matrik strategi pengembangan produk 
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berdasarkan analisis SWOT dan pemasaran Tabungan Muamalat Prima 

yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Batu. 

 

D. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan produk Tabungan Muamalat  

Prima. 

2. Untuk mengetahui matrik strategi mengembangkan Tabungan 

Muamalat Prima berdasarkan analisis SWOT  pada PT. Bank Muamala 

Indonesia Kantor Kas Batu? 

3. Untuk mengetahui pemasaran dan perkembangan jumlah nasabah 

tabungan Muamalat Prima pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor 

Kas Batu? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Bank  

Dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak bank dalam usaha 

meningkatkan pemasaran produk tabungan muamalat prima guna 

meningkatkan jumlah nasabah. 
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2. Bagi Penulis 

Dapat dijadikan bekal dalam memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya dengan pedoman teori-teori, khusunya teori tentang 

manajemen pemasaran yang diperoleh dibangku kuliah. 

 

 




