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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah awal timbulnya bank bermula sebagai usaha tukar-menukar 

uang dan seterusnya berkembang untuk menerima simpanan, memberikan 

pinjaman, perantara dalam urusan pembayaran hingga pada tahap modern, 

yaitu menciptakan uang (Syukri, 2012). 

Lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan telah lama 

mewarnai kegiatan perekonomian negara. Keberadaan lembaga perantara 

keuangan (financial intermediatery instution) yaitu perbankan sangat 

penting dalam suatu sistem perekonomian modern. Sebagai lembaga 

intermediasi perbankan harus memiliki kinerja yang baik, karena dengan 

kinerja yang baik bank akan mendapatkan kepercayaan dari para nasabah 

(agent of trust). Perbankan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang 

keuangan atau financial sangat membutuhkan kepercayaan dari para 

nasabah tersebut guna mendukung dan memperlancar kegiatan yang 

dilakukannya. Lancarnya kegiatan yang dilakukan oleh bank akan sangat 

mendukung dalam mencapai kesejahteraan para stackholder dan akan 

meningkatkan nilai perusahaan (Kartika & Muhamad, 2006). 

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis 

yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang berprinsip syariah. 

Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan 
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operasionalnya menjalankan sistem bunga (interest fee), sedangkan bank 

yang berprinsip syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan 

operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip 

syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 

dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan 

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah 

(Rahmawaty, 2007). 

Persaingan usaha antar bank syariah yang semakin tajam ini telah 

mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam 

berbagai keunggulan kompetitif. Keadaan tersebut menuntut para pelaku 

perusahaan untuk lebih mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut. Karena kondisi ini, telah menciptakan suatu sistem dan 

persaingan baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar 

bank syariah, tetapi juga antara bank syariah dengan lembaga keuangan. 

Sebuah fenomena nyata yang menuntut bank syariah untuk lebih 

antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan 

(Kasmir, 2007). 
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Macam-macam transaksi dalam Perbankan Syariah sangat 

tergantung pada akad. Ini berarti, meskipun para pihak menamakan 

transaksinya dengan wadiah, namun jika di dalam akad ada unsur yang 

menzalimi salah satu pihak, maka transaksi itu tidak dapat dinamakan 

sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan 

dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiaatan lainnya yang 

dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaaan berdasarkan 

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan 

memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya 

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank 

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

Meski pengelolaan berdasarkan syariat Islam, tabungan yang 

berada di bank syariah ini bersifat universal. Semua golongan agama dapat 

membuat rekening disana. Tak peduli apakah itu mereka beragama kristen, 

katolik, hindu, budha, atau konghucu. Nasabah pemilik tabungan Faedah 

BRISyariah dapat melaukan setoran tunai di kantor cabang BRI 

konvensional yang ada unit layanan syariah-nya. 

Setiap bank syariah mempunyai bermacam-macam produk yang 

menawarkan segala kebutuhan masyarakat. Di dalam penawaran produk 

terjadi persaingan antara bank-bank syariah sehingga perlu adanya strategi 
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didalam pemasaran masing-masing bank tersebut. Hal ini dilakukan agar 

masyarakat mengetahui dan berminat untuk mengambil manfaat dari 

setiap produk-produk yang ditawarkan. 

Untuk dapat bersaing dengan bank lainnya BRISyariah Kantor 

Cabang Malang memiliki suatu program yang dinamakan program 

tabungan faedah, yang hadir dengan memberikan tawaran yang sangat 

memudahkan dengan saldo awal minimal hanya Rp100.000,- sudah bisa 

membuka tabungan, bebas dari biaya administrasi seiap bulannya, gratis 

biaya bulanan ATM biaya (tarik tunai, transfer, cek saldo debit prima) 

murah diseluruh jaringan ATM BRI, bersama dan prima. Program 

tabungan ini selain memudahkan nasabah juga berbasis syariah, dalam 

artian tidak ada unsur riba didalamnya. Jumlah nasabah tabungan faedah 

sendiri ini sampai bulan januari 2017 sebanyak 15.929 orang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas dan 

penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dalam 

Laporan Tugas Akhir “Strategi Pemasaran Tabungan Faedah Pada 

PT.BRI Syariah Cabang Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

mengambil rumusan masalah adalah : Bagaimana strategi pemasaran yang 

digunakan Bank BRISyariah untuk meningkatkan nasabah Tabungan 

Faedah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengeetahui bagaimana strategi pemasaran 

dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah pada PT. BRI Syariah KC 

Malang. 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian dalam penelitian harus ditetapkan dengan 

tegas, jelas dan terarah. Manfaat penelitian juga dapat digunakan 

sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan dalam 

penelitian. Jika penelitian ini terbukti berhasil, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak 

antara lain: 

a. Bagi Instansi/BRISyriah KC Malang 

Sebagai bahan petunjuk bagi industri perbankan, yaitu BRISyariah 

KC Malang dalam merumuskan strategi pemasaran guna menjaga 

konsistensi dan keunggulan kompetitif produk di masa yang akan 

datang. 

b. Bagi Pembaca atau Pihak Lain 

Sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat terhadap produk-

produk yang ada dalam perbankan syari’ah dan sebagai tambahan 

ilmu bagi pembaca pada umunya serta penulis pada khususnya 

mengenai produk Tabungan BRI Syariah. 


