
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Dunia telah memasuki zaman globalisasi, yaitu zaman yang dimana 

begitu banyak persaingan. Globalisasi merupakan salah satu kekuatan pemicu 

perubahan pada semua aspek dalam kehidupan manusia, dampaknya seperti 

pada  persaingan perekonomian yang begitu meningkat. Oleh sebab itu, agar 

bisa bersaing dengan kompetitor setiap perusahaan dituntut agar bisa 

merumuskan strategi-strategi yang tepat, salah satunya ialah strategi 

pemasaran. Hal ini pula yang terjadi pada dunia bisnis khususnya Perbankan 

Syariah. 

Pengertian Strategi sendiri merupakan rencana berskala besar dengan 

orientasi untuk masa depan, guna untuk berinteraksi dengan kondisi 

persaingan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. (Pearce II & Robinson, 

2008). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan 

sebuah tindakan ataupun proses perencanaan untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat terus 

menerus sesuai dengan keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang 

dari kebutuhan konsumen atau pelanggan. 
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Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang 

beroperasi dengan tidak menggunakan  bunga. Bank Islam atau biasa disebut 

dengan Bank Tanpa Bunga yang merupakan lembaga keuangan atau 

perbankan yang beroperasional dengan mengembangkan suatu produk 

berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, 

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta  

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat 

Islam. (Muhammad, 2014, hal. 1-2) .  

Salah satu bentuk sederhana dari prinsip syariat islam yang terdapat 

di dalam bank syariah ialah bank syariah dalam transaksinya menggunakan 

sistem bagi hasil, jual beli, kerjasama, serta sewa-menyewa yang dituangkan 

dalam beberapa akad seperti akad murabahah, musyarakah, ijarah dan lain-

lain. Akad tersebut berfungsi sebagai alat pembanding yang jelas dari suatu 

transaksi yang halal dan haram dimana transaksi dapat dikatakan halal apabila 

terhindar dari ketidakjelasan (gharar), tambahan atau bunga (riba), penipuan 

(tadlis), judi (maisyir).  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al- Imran ayat 3: 

ٰضعَفَةً  ٰبٰٓوا اَۡضعَافًا مُّ ََ  ۖـاَيَُّها الَِّذۡيَن ٰاَمنُۡوا ََل تَۡاُكلُوا الر ِ ۡو ُُ ۡۡ تُۡفِل ُُ َ لَعَلَّ ُوا اللَه اتَُّ ََ   

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah SWT agar kamu 

beruntung.” (Sindonews, 2020) 
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 Kondisi ini dapat menunjukkan bahwasanya setiap pelaku baik itu 

produsen maupun konsumen harus memahami konsep fikih mengenai 

transaksi halal dan mengetahui kesesuaian aspek syariah atas suatu produk 

ataupun jasa di perbankan syariah. Dan dengan adanya proses akad maka 

pelaku baik itu produsen ataupun konsumen memiliki kemampuan untuk 

dapat melihat batas-batas yang wajar dalam penyusunan suatu produk 

perbankan syariah. 

 Dalam dunia modern ini, peranan lembaga keuangan terutama 

lembaga perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah 

besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan 

keuangan selalu membutuhkan jasa bank, sehingga ada anggapan bahwa bank 

merupakan nyawa untuk menggerakan roda perekonomian suatu negara. 

Anggapan ini tentunya  tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga 

keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang untuk 

menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan 

investasi dan jasa keuangan Islam. (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya, 2012) 

Bank sebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan 

juga membutuhkan strategi pemasaran untuk memasarkan produknya. 

(Kasmir, Manajemen Perbankan, 2014, hal. 189). Menurut Kotler, marketing 

(pemasaran) adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
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melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran (exchange). (Kotler & Philips, 

2002, hal. 9).  

Strategi dalam pemasaran merupakan suatu cara untuk memenangkan 

perang dalam dunia bisnis. Strategi sangatlah penting dan diperlukan dalam 

bisnis, begitu juga dalam bisnis syariah. Selama strategi tersebut tidak 

menghalalkan segala cara. Tidak melakukan cara yang bathil, tidak melakukan 

penipuan dan tidak merugikan pihak lain. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS Al-An’am ayat 123: 

َما  ََ  ْۡ ََ إَِلَّ بِأَنفُِسِه ُُُرَ َما يَْم ََ ُُُرَ۟ا فِيَها ۖ  بَِر ُمْجِرِميَها ِليَْم
ِلَك جَ عَْلنَا فِى ُكل ِ قَْريٍَة أََكٰ َكذَٰ ََ

 ََ  يَْشعُُرَ

Artinya: “Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-

penjahat yang terbesar a gar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. 

Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka 

tidak menyadarinya.” (Tafsir Kemenag RI, 2020) 

Dalam melakukan pemasaran, bank memiliki beberapa sasaran yang 

hendak dicapai. Artinya, nilai penting pemasaran bank terletak dari tujuan 

yang ingin dicapai tersebut seperti dalam hal meningkatkan mutu pelayanan 

dan menyediakan ragam produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

nasabah. (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2014, hal. 190).  

Seiring dengan pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia, maka 

kompetisi di antara pelaku Bank Syariah dalam upaya memasarkan 

produknya semakin tinggi, harus ada beberapa macam strategi yang 

dilakukan untuk menarik simpati masyarakat sehingga masyarakat mau untuk 
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menggunakan produk tersebut. Strategi pemasaran menjadi alat fundamental 

yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan 

mengembangkan tujuan bersaing. (Tjiptono A. , 2008, hal. 6) 

Dalam dunia pemasaran, pihak bank tidak hanya diwajibkan untuk 

merumuskan strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan pasar 

melainkan bank juga dihadapkan dengan kendala-kendala yang tak terduga, 

sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pemasaran tersebut. maka dari 

itu bank syariah dituntut agar bisa mencari jalan keluar sebagai upaya agar 

bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya. 

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang menyediakan 

jenis pembiayaan dalam bentuk pembiayaan konsumtif. Adapun pembiayaan 

konsumtif yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia ditujukan untuk 

pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, 

kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan lain-lain. Dengan 

tersedianya pembiayaan konsumtif ini, maka diharapkan dapat membantu 

memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu untuk kebutuhan primer, sekunder 

maupun tersier. Dengan adanya produk pembiayaan konsumtif pada Bank 

Syariah Indonesia ini, peneliti tertarik untuk menjadikan Produk Pembiayaan 

Konsumtif pada Bank Syariah Indonesia sebagai objek penelitian guna 

menyelesaikan tugas akhir kuliah, dengan judul “Strategi Bank Syariah 

Indonesia KCP Amuntai Dalam Memasarkan  Produk Pembiayaan 

Konsumtif Pada Masyarakat” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa saja akad yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP 

Amuntai dalam transaksi produk pembiayaan konsumtif pada 

masyarakat? 

2. Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam 

memasarkan produk pembiayaan konsumtif pada masyarakat? 

3. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi Bank Syariah Indonesia 

KCP Amuntai dalam memasarkan produk pembiayaan konsumtif 

pada masyarakat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui akad apa saja yang digunakan oleh Bank Syariah  

Indonesia KCP Amuntai dalam transaksi produk pembiayaan 

konsumtif pada masyarakat. 

2. Untuk mengetahui strategi Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai 

dalam memasarkan produk pembiayaan konsumtif pada  masyarakat. 

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi Bank Syariah 

Indoneisa KCP Amuntai dalam memasarkan produk pembiayaan 

konsumtif pada masyarakat. 
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D. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat menambah 

khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah terutama dalam 

dunia perbankan dan dapat memberikan wawasan mengenai strategi 

Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam memasarkan produk 

pembiayaan konsumtif pada masyarakat. gf 

b. Secara Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

informasi untuk masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan 

konsumtif yang telah disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP 

Amuntai. Selain itu, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para 

peneliti dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang 

khususnya dalam bahasan dan masalah yang sama. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk memperoleh pengertian yang benar dan untuk menghindari 

kesalahpahaman judul penelitian ini, maka diuraikan secara singkat 

beberapa istilah: 

1. Strategi  

Strategi merupakan suatu pendekatan pokok dalam suatu 

perusahaan untuk mencapai seluruh sasaran. (Winardi, 1994). Jadi 

strategi yang peneliti maksud adalah strategi memasarkan produk 

pembiayaan konsumtif pada masyarakat di Bank Syariah Indonesia 

KCP Amuntai.  

2. Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu proses yang bersifat strategis dan 

menyediakan nilai yang menguntungan serta lebih baik untuk pelanggan 

dengan cara berkompetisi. Jadi pemasaran yang peneliti maksud adalah 

bagaimana bank memasarkan produk pembiayaan konsumtif untuk 

memenuhi kebutuhan pada masyarakat di Bank Syariah Indonesia KCP 

Amuntai. 

3. Produk 

Produk merupakan barang atau jasa yang ditawarkan  dengan tujuan 

untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan atau nasabah 

pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai 
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4. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, Bank dan 

Lembaga Keuangan Lainnya, 2008) 

Pembiayaan konsumtif merupakan fasilitas pendanaan yang 

diberikan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif atau diluar usaha. 

produk pembiayaan tersebut juga disediakan oleh Bank Syariah 

Indonesia KCP Amuntai yang dapat mempermudah dan membantu 

kebutuhan konsumtif masyarakat sehingga mendukung aktivitas 

masyarakat sehari-hari. Adapun produk pembiayaan konsumtif yang 

dimaksud adalah produk pembiayaan dengan menggunakan akad 

Murabahah, Musyarakah Mutanaqishah dan Ijarah IMBT. 

5. Bank 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun suatu dana dari 

masyarakat dalam bentuk debit atau bentuk kredit lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. (Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 

2002, hal. 1). Jadi Bank yang peneliti maksud adalah Bank Syariah 

Indonesia KCP Amuntai. 

6. Masyarakat 
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Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama 

dalam suatu tempat dan bekerja sama untuk memperoleh kepentingan 

bersama serta mematuhi norma-norma kehidupan dan adat istiadat yang 

ada di lingkungannya. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam setiap penelitian, 

karena hasil penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran untuk 

melakukan penelitian di masa yang akan datang. Sebelum peneliti 

memutuskan mengambil materi mengenai Produk Pembiayaan Konsumtif 

di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Amuntai ini sebagai 

bahan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir, peneliti telah 

mempelajari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini 

penulis melakukan penelusuran (review) terhadap hasil penelitian ilmiah 

yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis, penelitian tersebut 

sebagai berikut: 

1. Faridah (2018). Judul: Strategi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang 

Mataram dalam Memasarkan Produk Pembiayaan Konsumtif Pada 

Masyarakat. Metode Penelitian: Deskriptif dan Field Research atau 

terjun langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian Faridah ditemukan 

bahwa Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram menggunakan 

beberapa strategi dalam memasarkan produk pembiayaan konsumtif 

pada masyarakat yaitu dengan melakukan strategi sosialisasi, mengikuti 
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beberapa event, melakukan kerjasama ke beberapa instansi atau 

lembaga pemerintah seperti sekolah, membagikan brosur, jemput bola 

atau biasa disebut dengan tradisi silaturahmi antara pihak bank dengan 

nasabah, penjualan pribadi atau personal selling yaitu dengan 

melakukan penawaran produk ke beberapa kelompok masyarakat, 

melakukan pengiklanan atau advertensi, publisitas atau upaya pihak 

konsumen dalam menarik minat nasabah atapun konsumen yaitu 

dengan melakukan pameran. Namun, ada beberapa kendala yang 

dihadapi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram dalam 

memasarkan produk pembiayaan konsumtif pada masyarakat, seperti 

banyaknya bank pesaing yang menawarkan produk yang sejenis, 

pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai produk-produk 

yang ditawarkan oleh bank syariah, persyaratan yang tidak bisa 

dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dan 

kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pemasaran yang kompeten. 

Akan tetapi, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram tetap 

mengupayakan agar bisa mengatasi kendala yang dihadapi dengan cara 

mempertahankan biaya transaksi yang wajar sebagai kekuatan bank 

syariah agar bisa dekat dengan masyarakat, meningkatkan pelayanan 

terhadap nasabah, menciptakan produk baru yang mengikuti selera 

pasar serta meningkatkan teknologi untuk menyesuaikan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih. 
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2. Aina Irawati (2015). Judul: “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan 

Murabahah (Studi Kasus di Bank Mega Syariah Kota Mataram)”. 

(Irawati, 2015). Metode Penelitian: Deskriptif dan Jenis Penelitian: 

Field Research. Hasil dari penelitian penulis mengatakan bahwa 

strategi pemasaran pembiayaan murabahah yang digunakan oleh Bank 

Mega Syariah Mataram sangat berpengaruh dalam menarik minat 

nasabah agar membeli produk yang ditawarkan yaitu dengan 

menggunakan beberapa strategi seperti: mapping, sosialisasi, 

kunjungan harian dan reply customer. 

3. Abdul Nasser Hasibuan (2018). Judul: “Strategi Pemasaran Produk 

Funding di PT. BPRS Padangsidimpuan”. (Hasibuan, 2018). dalam 

jurnalnya penulis menyebutkan mengenai fakta yang berhubungan 

dengan strategi dan implementasi pemasaran produk funding di PT 

BPRS Padangsidimpuan. Analisis data dilakukan dengan cara 

menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data, sebagai hasil 

yang diperoleh strategi pemasaran dengan memberikan souvenir 

kepada nasabah, perencanaan untuk menerbitkan produk baru , 

meningkatkan promosi, dan meningkatkan frekuensi kunjungan kepada 

calon nasabah dengan cara menawarkan produk serta memberikan 

keyakinan kepada calon nasabah. Serta implementasi strategi 

pemasaran  yaitu promosi secara berkelanjutan dalam jangka waktu 

yang relatif singkat, memberikan fasilitas jemput bola untuk nasabah 

tabungan maupun pembiayaan. 
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4. Fatimah dan Elisabeth Yansye Metekohy (2013). Judul: “Strategi 

Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank X Syariah 

Cabang Tangerang Selatan”. (Fatimah & Metekohy, 2013). Dalam 

jurnalnya penulis menggunakan analisis SWOT dengan matriks IFAS 

dan EFAS dapat diidentifikasikan faktor eksternal dan internal yang 

menjadi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dari produk 

pembiayaan murabahah. Dari hasil analisis didapat strategi 

pertumbuhan atau growth strategy. Penulis mengatakan bahwa strategi 

tersebut sangat menguntungkan dan dapat dipasarkan secara maksimal 

dengan menerapkan kebijakan bauran pemasaran seperti kebijakan 

produk, kebijakan harga, kebijakan tempat dan kebijakan promosi yang 

mendukung pertumbuhan yang agresif dari produk pembiayaan 

murabahah. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

mengambil langkah dan strategi yang tepat dapat memberikan dampak 

serta pengaruh yang kuat terhadap pemasaran produk pembiayaan 

konsumtif pada masyarakat yang dilakukan pihak Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Mataram. 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari dan memahami 

isi penelitian maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 

5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab I (satu) Pendahuluan, didalamnya mengungkapkan latar 

belakang masalah mengenai judul yang diangkat oleh peneliti dan gambaran 

dari permasalahan yang diteliti mengenai Strategi Bank Syariah Indonesia 

KCP Amuntai Dalam Memasarkan Produk Pembiayaan Konsumtif Pada 

Masyarakat. Permasalahan yang telah digambarkan dirumuskan dalam 

rumus masalah, selain itu dari rumusan masalah disusun tujuan masalah, 

kemudian dari rumusan dan tujuan masalah tersebut disusun manfaat dari 

penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam 

penelitian. Penelitian terdahulu untuk memberi gambaran peneliti sekaligus 

sebagai informasi adanya penelitian dari aspek lain yang memiliki 

perbedaan dari penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan untuk 

mempermudah pembaca dalam mempelajari dan memahami isi penelitian 

secara keseluruhan. 

Bab II (dua) Landasan Teori, di dalamnya menjelaskan teori-teori 

yang berhubungan dengan objek penelitian secara relevan dari berbagai 

referensi seperti buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti dan juga informasi dari media lainnya. Pada bab ini berisi teori-teori 

mengenai Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai Dalam 

Memasarkan Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Masyarakat 
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Bab III (tiga) Metode Penelitian, di dalamnya menjelaskan jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data 

dan sumber data, metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data 

serta analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini. 

Bab IV (empat) Penyajian Data dan Laporan Penelitian, di dalamnya 

menjelaskan gambaran umum tentang PT. Bank Syariah Indonesia KCP 

Amuntai, juga penyajian dan analisis data yang berhubungan dengan 

rumusan masalah atau jawaban dari rumusan masalah yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini, yakni strategi Bank Syariah Indonesia 

dalam memasarkan produk pembiayaan konsumtif pada masyarakat serta 

kendala dan upaya yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai 

dalam memasarkan produk pembiayaan konsumtif pada masyarakat. 

Bab V (lima) Penutup, didalamnya berisikan kesimpulan dari 

permasalahan yang telah diteliti oleh penulis. Selanjutnya, diuraikan saran 

sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Terakhir, penulisan skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar 

pustaka sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya serta lampiran-

lampiran.
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