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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

 

Pada era modern seperti sekarang, masyarakat dituntut untuk dapat 

menyiapkan keadaan keuangannya untuk menghadapi tantangan perekonomian di 

masa depan, karena keadaan perekonomian di suatu negara tidak selalu baik dan 

stabil. Salah satu cara untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan 

melakukan kegiatan menabung atau menyimpan dananya, dan salah satu cara nya 

melalui lembaga perbankan dengan berbagai produk tabungan atau  simpanan 

yang ditawarkan. 

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan 

adalah : 

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup orang banyak”. 

Aktivitas atau fungsi utama dari lembaga perbankan adalah menghimpun dana 

dari masyarakat luas atau pihak ketiga lalu menyalurkan dana tersebut ke 

masyarakat luas dengan bentuk kredit atau pinjaman dan mendapatkan pendapatan 

berupa keuntungan. 

Himpunan dana dari masyarakat yang dititipkan kepada pihak bank 

merupakan pemasukan utama bank untuk terus menjaga kesehatan bank 
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tersebut,secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank 

yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Menurut Surat Edaran 
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Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 

Berdasarkan Prinsip Syariah, Penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan 

prinsip syariah dilakukan dengan memperhitungkan faktor CAMELS melalui 

pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh 

terhadap kondisi atau kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor 

finansial dan faktor manajemen. 

Sedangkan menurut Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006), 

pengertian tentang kesehatan bank merupakan suatu batasan yang sangat luas, 

karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk 

melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi: 

(1) kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari 

modal sendiri, (2) kemampuan mengelola dana, (3) kemampuan untuk 

menyalurkan dana ke masyarakat, (4) kemampuan memenuhi kewajiban kepada 

masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain, (5) pemenuhan peraturan 

perbankan yang berlaku. Oleh sebab itu, bank yang sehat adalah bank yang dapat 

menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi 

intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat 

digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama 

kebijakan moneter. 

Masyarakat melakukan kegiatan menyisihkan uang atau pendapatan yang 

dimiliki untuk disimpan dengan tujuan digunakan untuk masa depan. Manfaat 

menabung dapat dirasakan untuk belajar hidup hemat, mencegah hutang dan uang 

simpanan disaat keadaan mendesak. Masyarakat luas menabung dananya untuk 
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keperluan dana darurat, keperluan untuk masa depan, dan menghindari sifat hidup 

konsumtif atau sifat boros. Untuk itu, masyarakat modern lebih memilih untuk 

menyimpan dana nya di lembaga perbankan karena dinilai lebih aman. 

Berikut merupakan tabel mengenai sumber dana Bank khususnya melalui 

simpanan aatau dana pihak ketiga : 

Tabel 1.1 

 

Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Lembaga Perbankan Syariah Buku 2 

 

Desember 2017 Desember 2018 Desember 2019 

147.334.000.000 158.917.000.000 176.763.000.000 

Sumber : (OJK.go.id, diakses pada tanggal 4 Maret 2020) 

 

Terdapat berbagai jenis produk simpanan umum yang ditawarkan kepada 

calon nasabah sebagai salah satu solusi untuk menyimpan dananya di lembaga 

perbankan, yaitu Simpanan giro (Demand Deposit), Simpanan Tabungan (Saving 

Deposit), dan Simpanan Deposito (Time Deposit). Keuntungan dari penggunaan 

produk simpanan giro dan simpanan tabungan pada lembaga perbankan  ini 

adalah, masyarakat mendapatkan keuntungan dari dananya yang dititipkan dan 

dapat ditarik sewaktu-waktu. Khusus untuk Simpanan deposito, jenis simpanan ini 

tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, karena prinsip dari simpanan ini adalah 

simpanan berjangka, yang berarti ada jangka atau rentang waktu tertentu yang 

pada saat jatuh tempo dana yang di simpan melalui simpanan itu dapat diambil 

atau dicairkan. 

Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem perbankan, yaitu sistem 

perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbedaan paling 
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mendasar atau yang mencolok dilihat dari sistem penentuan keuntungan dari 

kedua belah pihak. Dalam sistem perbankan konvensional, keuntungan bagi 

nasabah dan pihak bank ditentukan melalui bunga, jika dalam sistem perbankan 

syariah, keuntungan bagi nasabah dan pihak bank ditentukan melalui nisbah bagi 

hasil. 

Di Indonesia sedang terjadi fenomena hijrah yang membuat masyarakat 

mulai beralih dari produk konvensional ke produk-produk syariah yang sesuai 

dengan syariat agama islam. Hal tersebut di dukung dengan mayoritas penduduk 

di negara ini adalah beragama islam, dan menjadikan pelaku sektor perbankan 

untuk saling beradu strategi pemasaran guna meningkatkan jumlah nasabah 

pengguna produk-produk bank mereka. 

Menurut Hanik (2014), berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian 

hipotesis mengenai pengaruh variabel-variabel eksternal terhadap Keputusan 

Memilih Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa variabel eksternal yang 

berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah adalah 

variabel Produk, Harga, Promosi dan Tempat. Untuk variabel eksternal yang 

paling dominan berpengaruh adalah variabel Produk. Lalu, berdasarkan hasil 

pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel-variabel 

internal terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah, dapat disimpulkan 

bahwa variabel internal yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih 

perbankan syariah adalah Faktor Sosial dan Faktor Personal. Faktor yang paling 

dominan diantara Faktor Sosial dan Faktor Personal disini adalah Faktor Personal 
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Sehubungan dengan faktor penentu masyarakat memilih sektor Perbankan, 

khususnya perbankan syariah, menurut Otoritas Jasa Keuangan, pengguna produk 

pembiayaan dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah 

mengalami fluktuatif antara tahun 2014 hingga 2018 yang digambarkan pada 

chart pertumbuhan perbankan syariah berikut : 

Tabel 1.2 

Pertumbuhan Perbankan Syariah 

 

Sumber : (ojk.go.id, diakes pada 15 Maret 2020) 

 

Menurut Ismail (2011:74) Salah satu jenis dari simpanan adalah Tabungan 

Wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah/titipan yang 

penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut Undang-Undang 

Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, 

“tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan/atau investasi dana 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yag tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat dan ketententuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak 

2014 2015 2016 2017 2018 

0.00% 

Dana Pihak 
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10.00% 
 

5.00% 
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15.00% 

Aset 

25.00% 
 

20.00% 
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dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.” 

Menurut Kasmir (2014:166-170) jenis Tabungan dalam konsep perbankan 

syariah dibagi menjadi dua, yaitu Al-Wadi’ah dan Al-Mudharabah. Al-Wadi`ah 

merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip Al-Wadi`ah 

merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun 

badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip 

menghendaki.Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, 

dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain jadi pengelola. 

Keuntugan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 

Suryani (2017:84), Pengambilan keputusan nasabah dipengaruhi oleh 

stimuli yang berasal dari luar diri nasabah. Stimuli dari luar ini terdiri dari dua 

macam, yaitu stimuli pemasaran dan stimuli lain-lain. Stimuli pemasaran yang 

menjadi stimuli utama yang meliputi bauran pemasaran jasa yang meliputi 7P, 

menurut Suryani (2017:84) yakni : product, price, place, promotion, physical 

evidence, processes, dan people. Adapun stimuli lain yang menjadi pendukung 

dari stimuli pemasaran yang terdiri dari atas keadaan ekonomi, teknologi, politik, 

dan kebudayaan. 

Selain untuk menjaga likuiditas, keuntungan dari dana yang dihimpun 

tersebut digunakan bank untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. biaya 

operasional (operating cost) adalah konsep yang harus dipahami. Secara umum 

biaya operasional dapat didefinisikan sebagai biaya-biaya yang berhubungan 

dengan kegiatan bisnis, pengoperasian alat, komponen, perlengkapan, atau 
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fasilitas lainnya. Biaya tersebut perlu dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan 

aga mereka dapat terus beroperasi. https://www.simulasikredit.com/ (diakses pada 26 

Maret 2020). Oleh sebab itu, jika dana yang dihimpun sedikit, maka kegiatan 

operasional dan likuiditas bank akan terganggu. Agar pihak bank dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, 

menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk 

mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya 

sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. 

Menurut CNBC Indonesia, perkembangan jumlah pengguna produk 

perbankan khususnya tabungan mengalami kenaikan, khususnya pada sektor 

perbankan syariah. Jumlah nasabah simpanan perbankan syariah terus tumbuh 

hingga menembus 23,18 juta pada akhir Agustus 2018 atau jumlah tersebut 

tumbuh 13% dibandingkan pada tahun 2017 yang tercatat 20,48 juta. Terdapat 

rekor tertinggi untuk nasabah simpanan perbankan syariah terjadi pada Juli 2018 

yang mencapai 23,22 juta nasabah. Dan pada tahun 2019, jumlah Tabungan naik 

sebesar Rp1,3 triliun dari tahun sebelumnya menjadi Rp14,4 triliun pada Juni 

2019. Hal ini sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi 

dan semakin meningkatkan kepercayaan kepada Bank Muamalat. Bank Muamalat 

baru saja meluncurkan aplikasi mobile banking terbaru yang bernama Muamalat 

Digital Islamic Network (DIN). Hal ini sebagai bagian dari komitmen untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah atas kepercayaan yang diberikan 

https://www.simulasikredit.com/
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kepada Bank Muamalat. (CNBC Indonesia.com, diakses pada tanggal 8 April 

2020) 

Berikut ini snapshot Perbankan Syariah Indonesia data perkembangan 

 

market share pada tahun 2019 : 

 

Tabel 1.3 

 

Perkembangan Market Share Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2019 

 

Industri 
Perbankan 

Jumlah 
Institusi 

Jumlah 
Kantor 

Aset 

(dalam 

triliun 

rupiah) 

PYD 
(dalam 

trilun 

rupiah) 

DPK 
(dalam 

triliun 

rupiah) 

Bank Umum 
Syariah 

14 1.894 322,95 212,56 266,57 

Unit Usaha 
Syariah 

20 388 163,94 120,52 120,06 

Bank 

Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

164 506 12,45 9,73 8,09 

Total 198 2.764 499,34 342,81 394,72 

 

Sumber : (ojk.go.id, diakses 9 April 2020) 

 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Dima, Oktavia (2015) Implementasi 

kebijakan pada PT. Arminareka Perdana Cabang Semarang, secara keseluruhan 

hasil dan tujuannya untuk meningkatkan volume penjualan telah tercapai melalui 

strategi bauran pemasaran(marketing mix) 7P: Product, price, promotion, place, 

people, process, customer service(pelayanan konsumen) telah banyak memberikan 

kekuatan dan pengetahuan untuk memanfaatkan peluang yang ada yaitu strategi 

produk yang ditawarkan bermutu, variatif menyesuaikan kebutuhan masyarakat 

(meningkat) dari tahun ke tahun. Harga terpusat (bersaing/kompetitif)  yakni 

sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan. Promosi (efektif) gencar menggunakan 
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periklanan dengan internet, brosur, spanduk dan lain-lain. Publisitas dengan 

presentasi pada kegiatan yang bersifat keagamaan seperti: pengajian-pengajian, 

pameranpameran. Pemilihan tempat/lokasi (strategis) mudah dijangkau oleh 

transportasi. Hubungan yang baik antara atasan dengan karyawan maupun sesama 

karyawan. Fasilitas pendukung yang lengkap dan dalam memberikan pelayanan 

(intensif) efisien, ramah, sopan dalam berpakaian (yang wanita menggunakan 

jilbab) bertanggung jawab dan informasi cukup memuaskan . 

Hal itu juga membuat PT. Bank Muamalat Indonesia menyediakan pilihan 

produk tabungan untuk nasabah yang bertujuan untuk memberikan pilihan kepada 

nasabah yang ingin menabung di PT. Bank Muamalat Indonesia yang di sesuaikan 

dengan keinginan dan kebutuhan calon nasabah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan meniliti mengenai “ 

Implementasi Marketing Mix Pada Produk Tabungan IB Hijrah PT. Bank 

Muamalat Indonesia” 

 Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

Bagaimana implementasi marketing mix pada produk Tabungan IB Hijrah 

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Surabaya Darmo? 
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 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini, antara lain : 

 

Untuk mengetahui Bagaimana implementasi marketing mix pada produk 

Tabungan IB Hijrah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Surabaya 

Darmo 

 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

 

Untuk memberikan informasi mengenai implementasi marketing mix pada 

produk Tabungan IB Hijrah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 

Surabaya Darmo 

 Manfaat bagi penulis 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi penulis adalah : 

 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh dalam perkuliahan di bidang Manajemen Pemasaran khususnya 

yang berhubungan dengan marketing mix. Dan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya. 

 Manfaat bagi Almamater 

 

Adapun manfaat penelitian ini bagi almamater adalah : 

 

Dapat sebagai literature yang nantinya dapat dimanfaatkan siapa saja yang 

membutuhkan. 



TUGAS AKHIR IMPLEMENTASI MARKETING MIX... ADHITIYA NAVAL 

12 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

 

 Manfaat bagi Perusahaan 

 

Adapun manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah : 

 

Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai bagaimana strategi 

yang perlu diterapkan dalam mengambil minat calon nasabah.Selain itu dapat 

memberikan saran dan masukan sebagai bahan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 

 Manfaat Bagi Pembaca 

 

Adapun manfaat penelitian ini bagi pembaca adalah : 

 

Untuk menambah informasi tentang strategi pihak bank dalam usaha 

menambah jumlah nasabah pengguna produk tabungan PT. Bank Muamalat 

Indonesia 


