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ABSTRAK 

Mifisa Herlidiya, 2018. Upaya Promosi Uang Elektronik Brizzi oleh Bank BRI 
Kanca Marabahan. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam. Pembimbing:  (I) Dra. Hj. Fitriana Syarqawie, MHI. (II) 
Erissa Nilasari, SP., MP. 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah sekarang ini sedang 

menggalakkan penggunaan uang elektronik (e-money). Terhadap hal tersebut, 
Bank BRI melalui Bank BRI Kanca Marabahan telah melakukan berbagai upaya 
promosi uang elektronik Brizzi dengan kepada para nasabahnya dan masyarakat 
umum di tengah persaingan dengan bank lainnya yang juga mempromosikan uang 
elektronik (e-money), dan disertai berbagai faktor penghambatnya di lapangan 
yang mesti diatasi. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya promosi uang elektronik 
Brizzi oleh Bank BRI Kanca Marabahan, dan mengetahui faktor-faktor yang 
menjadi kendala dalam upaya promosi uang elektronik Brizzi oleh Bank BRI 
Kanca Marabahan dan cara mengatasi kendala tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
bersifat deskriptif. Untuk menggali datanya dilakukan dengan wawancara dan 
dokumentasi. Hasilnya diolah dengan teknik editing dan intrepretasi kemudian 
dianalisis secara kualitatif berdasarkan ekonomi Islam dan ditarik kesimpulannya. 

Dari hasil penelitian diperoleh upaya promosi uang elektronik  Brizzi  
pada Bank BRI Kanca Marabahan, adalah: (a) Melakukan Promosi (promotion), 
(b) Melakukan periklanan (advertising), (c) Promosi Penjualan( sales promotion), 
(d) Penjualan Pribadi( personal selling), dan (e) Melakukan Publisitas (publicity). 
Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya promosi uang 
elektronik Brizzi pada Bank BRI Kanca Marabahan, adalah: (a) kehadiran bank 
lainnya yang juga memasarkan uang elektronik (electronic money), (b) 
terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap uang elektronik brizzi, dan (c) 
terbatasnya dana dalam melakukan kegiatan promosi. 

Dari hasil analisis, bahwa upaya promosi uang elektronik brizzi  pada 
Bank BRI Kanca Marabahan telah dijalankan dengan berbagai upaya promosi 
maksimal dalam memperoleh nasabah penggunanya dengan menjalankan prinsip-
prinsip pemasaran yang baik, dan tindakan demikian mencerminkan usaha bank 
untuk menjalankan fungsinya menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan 
memberikan pelayanan jasa bank (service). Pihak bank juga telah  
memaksimalkan upaya promosi melalui publisitas. Meskipun ada beberapa faktor 
penghambat yang dihadapi, namun tenaga marketing (pemasaran) telah secara 
maksimal berusaha menjalankan strategi bisnisnya, yaitu melihat segmentasi pasar 
dengan upaya yang kreatif, targeting yang mampu dicapai, mampu melaksanakan 
positioning sebagai perbankan yang baik, memberikan service maksimal, agar 
masyarakat luas lebih awere, dan sedikit-demi sedikit faktor-faktor yang menjadi 
penghambat dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 
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MOTO 
 

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan doa,karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah 

dengan sendirinya tanpa berusaha. 
 

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan 

penuh keikhlasan istiqamah dalam menghadapi cobaan. 
 

Kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan jangan menunda nunda hingga waktu 
hampir habis dan penyesalanlah akhir yang didapat 

 
Selalu semangat kerjakanlah semua untuk meraih Ridho Illahi dan niatkanlah di 

dalam hati untuk selalu bermanfaat bagi orang lain dan semua makhluk. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
ARAB-LATIN 

 
Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 
1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan 
Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 

1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 

A.   Huruf 
Arab 

Nama 
 

B. Huruf Latin 
 

Nama 
 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

ب bā' B Be 

ت tā' T Te 

ث s\ā' s\ es (dengan titik di atas) 

ج ji>m J Je 

ح h}ā' h} ha (dengan titik di bawah) 

خ khā' Kh ka dan ha 

د Dāl D De 

ذ z\āl z\ zet (dengan titik di atas) 

ر rā' R Er 

ز Zāi Z Zet 

س si>n S Es 

ش syi>n Sy es dan ye 

ص s}ād s} es (dengan titik di bawah) 

ض d}ād d} de (dengan titik di bawah) 
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ط t}ā' t} te (dengan titik di bawah) 

ظ z}ā' z} zet (dengan titik di bawah) 

ع ‘ain …‘… koma terbalik di atas 

غ Gain G ge 

ف fā' F Ef 

ق Qāf Q Ki 

ك Kāf K Ka 

ل Lām L El 

م mi>m M Em 

ن Nūn N En 

و Wāu W We 

ه hā' H Ha 

ء Hamzah ...'... Apostrof 

ي yā' Y Ye 

2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

——َ——  fath}ah A A 

——ِ——  Kasrah I I 

——ُ——  d}ammah U U 

Contoh: 
َكَتب – kataba بْذهي – yaz\habu  َلَفع  – fa‘ala  
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ئَلس  – su'ila  رُذك  – z\ukira 

2) Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 
dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 

 fath}ah dan yā' Ai a dan i  ىْ  …َ…

 fath}ah dan wāu Au a dan u  وْ  …َ…

Contoh : 
فَكي – kaifa َلوه – haula 

3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

  ا … …

  ى … …   
fath}ah dan alif atau yā' ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā' i> i dan garis di atas  ى … …

 d}ammah dan wāu ū u dan garis di atas  و … …

Contoh: 
 qi>la – قيَل qāla – َقاَل

 yaqūlu – يُقوُل ramā – رمى

4. Tā' Marbūt }ah 

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua. 

1) Tā' Marbūtah Hidup 
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Tā' marbūt}ah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 
transliterasinya adalah /t/. 

2) Tā' Marbūtah Mati 

Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah 
/h/. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūtah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang ”al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' 
marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 
َاْلمدينُة اْلمنورةraud}ah al-at}fāl   – روَضُة ْاَألْطَفاْل   – al-Madi>nah al-Munawwarah 
 raudatul-atfāl al-Madi>natul-Munawwarah 

 talhah  –  َطْلحْة

5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

 

Contoh: 
َاْلِبرnazzala   – َنزَل rabbanā – ربنا  – al-birr 

جَاْلح – al-h}ajju  مُنع  – nu‘‘ima 

6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang . ال
yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 



 xiii

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung. 

Contoh : 
َالشمسas-sayyidatu   – َالسيدةar-rajulu  –  َالرجُل  – asy-syamsu 

َاْلَقَلم – al-qalamu  عيدَاْلب  – al-badi>‘u ُلالَاْلج – al-jalālu 

7. Hamzah 
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 
1) Hamzah di awal: 

ترُأم  – umirtu َأَكَل – akala 

2) Hamzah di tengah: 

ْأخُذونَت  – ta'khuz\ūna نَتْأُكُلو – ta'kulūna 

3) Hamzah di akhir: 

ءيش – syai'un ءوَالن – an-nau'u 

8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 
خ وَله ا ِإننوياِزقالر ري  – Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqi>n 

 – Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqi>n 

انزياْلمَل وُفوا اْلَكيَفَأو – Fa aufū al-kaila wa al-mi>zāna 

 – Fa auful-kaila wal- mi>zāna 

 Bismillāhi majre>hā wa mursāhā – ِبسِم ا مجراها ومرساها
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الِبيس هِإَلي َتَطاعِن اسم تياْلب جاِس حَلى النع و – Wa lillāhi alā an-nāsi h}ijju al-baiti 

  manistat}ā‘a ilaihi sabi>lā 

 – Wa lillāhi alan-nāsi h}ijjul-baiti 

  manistat}ā‘a ilaihi sabi>lā 

9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis 
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh 
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 

Wa mā Muh – ومامحمد ِإالَّ رسوٌل }ammadun illā rasūlun. 

 Inna awwala baitin wud}i‘a linnāsi – ِإن َأوَل بيت وضع للناِس َللَّذي ِببكََّة مبارًكا

  lallaz\i> bi Bakkata mubārakan. 

آناْلُقر هيُأْنِزَل ف يالَّذ َضانمر رهش – Syahru Ramad }āna al-laz\i> unzila fi>hi 
  al-Qur'ānu. 

 .Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubi>ni – وَلَقد رأه ِبْاُألُفِق اْلمِبيِن

نياَلماْلع بر  دمَاْلح – Al-h}amdu lillāhi rabbil-‘ālami>na. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh: 

 Nas}rum minallāhi wa fath}un qari>b – َنصر مّن ا وَفْتح َقِريب

  – Lillāhi al-amru jami>‘an ْاَألمر جميعا

 – Lillāhil-amru jami>‘an 

ميلع ءيِبُكلِّ ش او – Wallāhu bikulli syai'in ‘ali>mun 

10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

 
 

 ِ مِ اهللاِ الرَّمحْ ب ْ مِ س ْ ي ِن الرَّحِ
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دُ  ْ م َ لّ  اَحلْ ِ عِ ل تَ ْ نَس َ ُ و ه دُ َ ْم ُ هِ حنَ ه ُ ر ِ ف غْ تـَ ْ نَس َ ُ و نُه ْ ِ  .يـ ات يِّئَ َ س َ ا و نَ ِر أَنـْفُسِ ْ و ُ ر ْ شُ ن بِاهللاِ مِ ُذ ْ و ُ نـَع َ و
ا نَ ِ ال َ م ُ  .َأعْ ه لَّ َل ضِ ُ ُ فَالَم دِ اهللا ْ ه َ ْ يـ ن َ ُ  ،م ه َ َل ي ادِ َ ْ فَالَه ل ِ ل ُضْ ْ ي ن َ م َ َ  .و ه َل َأنْ آلِإ دُ َ ه َأشْ َ و

 ُ ه ْكَ َل ي ِر ُ الَشَ ه دَ ْ ح َ ُ و الَّاهللا دُ َأنَّ حمَُمَّ  .ِإ َ ه َأشْ َ ُ و ه ُل ْ و ُ س َ ر َ ُ و ه دُ ْ ب اعَ لِّ عَ  .دً َ مَّ ص ُ نَا اَللَّه ِ يِّد َ لى س
ل عَ َ دٍ و ْ حمَُمَّ لَّم َ س َ هِ و ِب ْ ح َ ص َ هِ و ِ    .ى آل
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Skripsi Ibu Erissa Nilasari, S.P, MP, yang telah banyak memberikan arahan, 



 xvii

koreksi dan saran-saran dalam penyusunan materi/isi dan metode pembuatan 

skripsi ini hingga penulis berhasil menyelesaikannya. 
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