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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Teknologi pada dasarnya merupakan cara manusia 

memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. 

Teknologi pada gilirannya digunakan oleh manusia untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian 

pencapaian teknologi oleh suatu masyarakat juga 

merupakan pencapaian eksistensi.1 

Teknologi merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempunyai hubungan timbal balik dengan perkembangan 

industri secara umum. Teknologi dapat dirumuskan 

sebagai sistematis akal budi kolektif manusia guna 

mencapai penguasaan atas alam yang lebih besar dan 

semua proses yang bersifat manusia. Berangkat dari hal 

tersebut, teknologi tidak hanya terbatas dalam peralatan 

mesin, tetapi juga dalam bentuk lain seperti organisasi, 

manajemen dan informasi. 

Dalam pembangunan suatu negara, perubahan 

teknologi merupakan suatu syarat untuk mendorong 

                                                                 
1 Usman, Ekonomi Media Pengantar Konsep dan Aplikasi (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2009), 30. 
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terjadinya kemajuan, untuk itu diperlukan modal, 

kemauan, keahlian dan sebagainya. Karena perubahan 

teknologi merupakan penggerak utama pembangunan 

ekonomi, maka negara yang sedang berkembang harus 

bersedia mengadakan teknologi. Perubahan teknologi itu 

dapat dilakukan berdasarkan pengembangan dari dalam 

negeri atau mendatangkan dari negara maju.2 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat di era digital saat ini telah memengaruhi 

pola perilaku manusia dalam mengakses beragam 

informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu 

perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian 

terkini di Indonesia adalah teknologi finansial (tekfin) atau 

financial technology dalam lembaga perbankan. Menurut 

definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research 

Centre (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang 

digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa 

finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata 

“financial” dan “technology” yang mengacu pada inovasi 

finansial dengan sentuhan teknologi modern.3 

                                                                 
2 Hendra Halwani, Ekonomi Internasional dan Globalisasi 

Ekonomi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 68-69. 
3 Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, Analisis SWOT 

Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan 
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Konsep tekfin tersebut mengadaptasi perkembangan 

teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada 

lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa 

memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, 

aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis 

digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu 

payment channel system, digital banking, online digital 

insurance, Peer to Peer (P2P) Lending, serta crowd 

funding.4 

Layanan tekfin menjadi satu dari sekian banyak 

bentuk revolusi digital yang terjadi di Indonesia sejalan 

dengan kesiapan pasar dalam mengadopsi layanan ini. 

Lembaga keuangan seperti halnya perbankan mulai 

berbenah diri dengan cara berinovasi mengembangkan 

layanan tekfin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Kesadaran atas kebutuhan sistem pembayaran yang 

aman, andal, cepat dan efisien mulai meningkat. Resiko 

penipuan, pendistribusian yang mahal mendorong 

perbankan untuk menciptakan suatu sistem pembayaran 

yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin 

                                                                 
Perbankan di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Vol. 20 No.1 April 

2017, 134. 
4 Ibid., 134. 
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kompleks dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. 

Sistem pembayaran yang aman dan efisien sangat penting 

untuk mempromosikan stabilitas keuangan, memfasilitasi 

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dalam 

pelaksanaan kebijakan moneter dengan memungkinkan 

penggunaan lebih besar instrumen berbasis pasar untuk 

mencapai tujuannya, sekaligus meningkatkan efisiensi 

sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. 

BI juga memfasilitasi perbaikan dalam layanan 

pembayaran dan perkembangan pasar melalui 

pengembangan inovasi pembayaran dan memastikan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran dan 

penggunaan alat pembayaran, sehingga menjadi agenda 

nasional mempromosikan migrasi ke pembayaran 

elektronik, walau saat ini penerbitan kartu prabayar lebih 

mudah diperuntukkan bagi transaksi yang nilainya kecil 

dan proses pembayaran yang bersifat cepat pada bidang 

usaha yang sifatntya massive (seperti: transportasi, ritel 

dan transaksi pada restoran cepat saji).5 

                                                                 
5 Yuli Utami dan Ayief Fathurrahman, Implikasi e—Money 

Terhadap Kesejahteraan di Indonesia Menurut Perspektif Islam 

(Yogyakarta: LP3M UMY, 2017), 1. 
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Industri financial technology (fintech atau tekfin) 

Indonesia berkembang pesat dalam dua tahun terakhir. 

Menurut laporan, pertumbuhan jumlah perusahaan tekfin 

mencapai puncaknya pada 2016, yaitu hampir 80% dari 

yang sebelumnya hanya tumbuh sekitar 9% pada tahun 

2014.  

Nilai-nilai investasi yang ditanamkan ke perusahaan-

perusahaan tekfin sangat mengesankan, tercatat mencapai 

Rp. 486,3 miliar pada tahun 2016 lalu. Sinyal positif lain 

ditunjukkan melalui respon masyarakat dalam menerima 

layanan tekfin, terutama warga urban yang semakin lekat 

dengan layanan perbankan digital.  

Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) secara positif mendukung layanan 

keuangan digital antara lain melalui Gerakan Nasional Non 

Tunai (GNNT) sebagai upaya pembentukan cashless 

society. Hal ini dilanjutkan dengan kampanye penggunaan 

uang elektronik di tahun 2017 yang cukup fenomenal.6 

Upaya pemerintah untuk mendorong gerakan non-

tunai perlu diapresiasi. Berbagai regulasi telah dikeluarkan 

untuk mendukung transaksi non-tunai, termasuk Peraturan 

                                                                 
6 Setiawan Adi Putro, Quo Vadis Layanan Tekfin Indonesia? 

(Kompas: Fintech Talk 22 Agustus 2017). 
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Bank Indonesia (PBI) No. 19/8/PBI/2017 mengenai 

Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment 

Gateway (NPG) di mana satu kartu dapat dipakai di mana 

pun dengan bebas atau biaya seminimum mungkin. 

Selain itu, keseriusan pemerintah menggalakan 

gerakan non-tunai terlihat melalui aturan yang mewajibkan 

pengguna tol menggunakan uang elektronik sebagai alat 

pembayaran per 1 Oktober 2017. Persiapan pemberlakuan 

transaksi uang elektronik juga diberlakukan pada stasiun 

pengisian bahan bakar pertamina. Dapat diprediksi 

nantinya masyarakat akan mengadopsi uang elektronik 

dengan cepat.7 

Dengan semakin majunya teknologi informasi, 

lembaga perbankan seperti halnya bank syariah yang sarat 

dengan teknologi mesti mengikuti dan menggunakan 

teknologi ini sebagai bagian dari sistem pelayanannya. 

Perkembangan teknologi akan mengubah secara radikal 

sistem transaksi perbankan, yang pada akhirnya mengubah 

budaya perbankan. Transaksi-transaksi konvensional 

melalui kertas, cepat atau lambat harus ditinggalkan. Oleh 

                                                                 
7 Teddy Setiawan Tee, Layanan Pembayaran Non-Tunai 

Berkelanjutan (Kompas: Fintech Talk 26 September 2017). 
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karena itu, pada akhirnya transaksi perbankan akan sangat 

tergantung pada perkembangan sistem komunikasi ini.8 

Salah satu cara terbaik bank syariah dalam 

menghadapi persaingan dalam bidang teknologi finansial 

saat ini adalah dengan menghasilkan suatu produk 

keuangan dengan kualitas terbaik. Kualitas terbaik akan 

diperoleh dengan melakukan upaya perbaikan secara terus 

menerus terhadap beberapa unsur-unsur suatu organisasi 

yaitu manusia, proses dan lingkungan perbankan itu 

sendiri.9 

Kualitas pelayanan merupakan suatu essensi yang 

penting bagi kelangsungan hidup perbankan. Bank Syariah 

Mandiri merupakan salah satu industri jasa keuangan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana mayoritas 

orang Indonesia memilih bank syariah untuk melakukan 

transaksi berdasarkan pelayanan yang diberikan, sehingga 

bank syariah harus memberikan pelayanan yang baik untuk 

dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. Nasabah 

cenderung memperhatikan nilai-nilai kepuasan yang 

dirasakannya, sebagai konsekuensinya setiap usaha 

                                                                 
8 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasinal Transaksi Produk 

Perbankan di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 195. 
9 Nasution Nur M., Manajemen Mutu Terpadu (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2005), 21-22. 
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penyedia layanan jasa keuangan juga perlu memperhatikan 

kualitas layanan yang diberikan sehingga mampu 

memenuhi tuntutan nasabah. Di dalam memberikan jasa 

pelayanan kepada nasabah terdapat lima kriteria penentu 

kualitas pelayanan yaitu keandalan, ketanggapan, 

keyakinan, empati dan berwujud.10 

Syarat yang harus dipenuhi oleh bank syariah agar 

dapat sukses dalam persaingan yaitu berusaha menciptakan 

dan memetakan pelanggan. Maka setiap bank yang 

menerapkan teknologi finansial seperti halnya e-banking 

harus berlomba-lomba dan bersama-sama menghasilkan 

serta menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan 

nasabah dengan harga yang pantas dan berkualitas. Dengan 

demikian bank dapat memahami perilaku konsumen pada 

pasar sasarannya melalui pemahaman perilaku konsumen, 

sehingga pihak manajemen dapat menyusun strategi dan 

program yang tepat dalam rangka memanfaatkan peluang 

yang ada agar dapat bersaing dengan para pesaingnya. 

Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas pada 

produk e-banking maka pihak bank syariah harus memiliki 

strategi pemasaran dan manajemen pelayanan yang 

                                                                 
10 Philip Kolter, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Gramedia 

Pustaka, 1997), 440. 
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terstandar agar dapat diimplementasikan dalam program 

maupun produk yang dihasilkan. Dalam dunia teknologi 

finansial perbankan, prinsip pelayanan yang aman,  cepat 

dan sederhana merupakan hal penting yang harus dimiliki 

oleh bank.  

Bank Syariah Mandiri melalui inovasi layanan dan 

produknya, layanan elektronik banking atau e-banking 

dipercaya dapat mendorong ekonomi digital dengan 

membuka akses terhadap layanan keuangan bagi seluruh 

lapisan masyarakat. Melalui karakter yang mobile dan 

efisien, e-banking diharapkan mampu menjawab tantangan 

yang tidak dapat dijawab oleh layanan keuangan 

tradisional sebelumnya.  

Saat ini telah terdapat sejumlah produk dan layanan 

e-banking Bank Syariah Mandiri yang didukung tekfin, 

misalnya mobile banking, sms banking, bsm e-money, bsm 

net banking dan juga virtual account yang memungkinkan 

pembayaran atau transaksi keuangan tanpa akun bank. 

Mengakses virtual account menjadi semakin mudah 

seperti menggunakan smartphone. Nasabah dapat 

menerima (income) atau pun mengeluarkan (outcome) 

dana, dengan bantuan aplikasi. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Pemasaran 

Holistic Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas 

Layanan E-Banking Studi Pada Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas beberapa hal yang menjadi 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah; 

1. Bagaimana strategi pemasaran Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo dalam menanamkan produk 

layanan e-banking di benak nasabah? 

2. Bagaimana taktik pemasaran Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo dalam mengusahakan 

penguasaan pasar layanan e-banking? 

3. Bagaimana value atau nilai-nilai yang diterapkan Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dalam 

meningkatkan kualitas layanan e-banking? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis strategi pemasaran Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dalam menanamkan 

produk layanan e-banking di benak nasabah. 
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2. Untuk menganalisis taktik pemasaran Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dalam 

mengusahakan penguasaan pasar layanan e-banking. 

3. Untuk menganalisis value atau nilai-nilai Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dalam meningkatkan 

kualitas layanan e-banking. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Secara akademik diharapkan dapat dimanfaatkan 

bagi akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam 

upaya menambah khazanah dalam pengembangan 

pengetahuan, informasi dan sebagai proses 

pembelajaran mengenai strategi pemasaran holistic 

layanan e-banking di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Ponorogo sebagai masukan dan saran untuk dapat 

memperbaiki strategi dan pelayanannya. 

3. Rekomendasi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman 

dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. 
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E. Kajian Terdahulu  

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

ekonomi syariah yang relevan dengan permasalahan 

tentang strategi pemasaran bank syariah diantaranya 

sebagaimana berikut: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Linda Atikasari tentang 

Strategi Pemasaran dalam Upaya Meningkatkan Jumlah 

Nasabah Melalui Kualitas Produk Tabungan BSM di Bank 

Syariah Mandiri KC Ajibarang. Dalam penelitiannya 

Linda Atikasari menyimpulkan bahwa bahwa strategi 

pemasaran yang digunakan Strategi produk, Produk Bank 

Syariah Mandiri menggunakan nama yang mudah diingat 

konsumen. Strategi harga, produk tabungan BSM 

memberikan bagi hasil kepada nasabah 15% untuk dana 

<100juta dan 22% dana >100juta. Strategi promosi yang 

digunakan yaitu menggunakan brosur, kartu nama, 

pemasangan spanduk serta pemberian cinderamata kepada 

nasabah yang loyal dan promosi melalui personal selling 

dari semua pihak karyawan bank. Strategi lokasi dan lay 

out, Bank Syariah Mandiri mempunyai letak lokasi yang 

strategis dekat dengan pintu masuk pasar Ajibarang yang 

mudah dijangkau dari arah manapun dan tata letak ruangan 

yang rapi dan luas yang membuat nasabah merasa nyaman. 
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Strategi pemasaran yang berhasil dan rasa kesadaran dari 

semua pihak baik nasabah atau calon nasabah untuk 

menabung maka perkembangan jumlah nasabah 

mengalami peningkatan dipengaruhi oleh perluasan 

wilayah pemasaran. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Siti Nasroh Nasution 

tentang Analisis Strategi Marketing Bank Syariah Mandiri 

dalam Meningkatkan Pembiayaan BSM Implan. Dalam 

kajiannya Siti Nasroh Nasution menyimpulkan strategi 

pertumbuhan atau growth oriented strategy, strategi ini 

menandakan keadaan perusahaan yang kuat dan mampu 

untuk terus berkembang dengan mengambil kesempatan 

atau peluang yang ada untuk meraih omzet yang maksimal. 

Staregi ini dipilih karena hasil perhitungan berada pada 

kuadran l (satu) dimana total weighted score kekuatan-

kelemahan sebesar 3,023273 sedangkan total weighted 

score peluang-ancaman sebesar 2,653142. Posisi pada 

kuadran ini 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 BSM 

Implan. 
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Dari penelitian tersebut, peneliti melihat fokus dari 

beberapa penelitian terdahulu membahas tentang strategi 

pemasaran yang berbasis pada bauran pemasaran untuk 

meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan produk 

tabungan dan kebijakan bauran pemasaran untuk 

mendukung pertumbuhan pembiayaan. Yang membedakan 

dari penelitian sebelumnya dalam hal ini adalah peneliti 

akan mengkaji lebih dalam tentang strategi pemasaran 

secara holistic yang meliputi strategi untuk memenangkan 

mind share, taktik untuk menguasai market share serta 

nilai-nilai pemasaran yang diterapkan bank syariah dalam 

meningkatkan kualitas layanan e-banking agar bank 

syariah sustain dalam menghadapi era perkembagan 

teknologi saat ini. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, 

sehingga penelitian ini juga bisa disebut dengan 

penelitian kasus atau studi kasus (case study) dengan 
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pendekatan deskriptif kualitatif.11 Objek penelitian ini 

difokuskan pada strategi pemasaran Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dalam meningkatkan 

kualitas layanan e-banking. 

Sedangkan tipe yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau menguraikan strategi pemasaran 

pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

dalam meningkatkan kualitas layanan e-banking, serta 

melakukan analisis strategi pemasaran holistic dalam 

meningkatkan kualitas layanan e-banking. 

Metode ini dilakukan dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian 

(seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.12 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang 

dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung ke 

sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Data 

                                                                 
11  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik ( Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 115. 
12  Soejono, Metode Penelitian (Jakarta: PT Rienaka Cipta, 1999), 

23. 
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yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar sehingga 

tidak menekankan pada angka kemudian dianalisa 

secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari 

permasalahan yang ada.13 Pendekatan ini didasarkan 

pada hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara 

dilakukan dengan pimpinan cabang atau manajer bank, 

marketing, serta karyawan yang berkaitan dengan jasa 

layanan e-banking di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponrogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Data diperoleh melalui pengamatan dan analisa, 

dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen untuk 

melakukan observasi partisipan sekaligus non 

partisipan, wawancara mendalam dengan sumber data 

utama/primer. Oleh karena itu maka peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut; a) memahami secara 

mendalam konsep strategi pemasaran holistic dalam 

meningkatkan kualitas layanan e-banking kemudian 

peneliti menyampaikan surat izin penelitian kepada 

pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo, 

b) membuat jadwal kegiatan sesuai dengan kesepakatan 

                                                                 
13 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2005), 9-10. 
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antara peneliti dan informan, c) mengumpulkan data 

sesuai dengan sumber data yang ada. 

3. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo yang 

berada di Jl. Soekarno Hatta No. 216, Kelurahan 

Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik 

yang dipilih.14 

Penentuan lokasi ini di dasarkan pada 

perkembangan teknologi finansial pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo memiliki 

pemetaan customer based yang tepat dan optimalisasi 

jejaring sosial yang menjadi salah satu strategi 

keberhasilan suatu produk yang diterima masyarakat 

yang saat ini tidak lepas dari teknologi.  

                                                                 
14  Basuki, Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian  

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011),18. 
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4. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan sekunder. Data yang diperoleh baik dari 

sumber data primer maupun dari sumber data sekunder 

kemudian di kelompokkan menjadi data primer dan data 

sekunder.15 

a. Sumber data primer 

Dalam penelitian ini data primer diambil dari 

pimpinan cabang atau manajer, marketing dan 

customer service Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo. Data primer dalam penelitian ini 

berupa hasil wawancara yang dilakukan pada seluruh 

informan dan hasil observasi berkaitan dengan 

strategi pemasaran syariah e-banking, taktik 

pemasaran teknologi finansial dan value peningkatan 

kualitas layanan e-banking Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo untuk wilayah Ponorogo 

dan sekitarnya.16 

b. Sumber data sekunder 

                                                                 
15  Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik ( 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 87. 
16  Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2012), 62. 
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Data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

yang tidak secara langsung diperoleh, termasuk data 

yang telah diolah dan telah siap, terdiri dari literatur, 

majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, serta 

catatan harian dan sebagainya yang terkait dengan 

strategi pemasaran Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo dalam meningkatkan kualitas 

layanan e-banking. 17 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Sedangkan untuk tekhnik pengumpulan data, 

teknik yang dipakai dalam penelitian adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara yang dipergunakan wawancara 

semistruktur (semi structure interview) yang 

termasuk dalam kategori in-dept interview. 

Wawancara yang dilakukan adalah dengan 

memberikan pertanyaan kepada petugas, pegawai 

dan pihak yang berwenang. Wawancara perlu 

dilakukan peneliti sebagai upaya penggalian data 

dari narasumber untuk mendapatkan informasi dan 

data secara langsung dan lebih akurat tentang strategi 

pemasaran holistic Bank Syariah Mandiri Kantor 

                                                                 
17 Ibid., 62. 



 

20 

 

Cabang Ponorogo dalam meningkatkan kualitas 

layanan e-banking. 

b. Observasi 

Melalui metode observasi ini peneliti  

mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

persoalan yang penulis teliti dan sumber data yang 

penulis jumpai selama observasi. Observasi 

dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Ponorogo. 18 

c. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

dokumen dan rekaman. Dalam penelitian ini peneliti 

membutuhkan data profil dari Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo, rekaman dan dokumentasi 

foto-foto yang berkaitan dengan pelayanan e-

banking, serta buku-buku serta laporan yang 

berkaitan atau relevan dengan masalah penelitian 

ini.19 

                                                                 
18 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei 

(Jakarta: LP3ES, 1989),60. 
19 Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 52. 
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6. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan metode 

analisis data kualitatif. Miles dan Huberman yang 

menemukan bahwa aktivitas dalam analisa data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga 

sampai tuntas dan datanya sampai pada titik jenuh. 

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif 

terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

yaitu data  reduction, data display dan data corection.20 

a. Reduksi Data (Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, mencari tema polanya, serta membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan memudahkan peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.21 

  

                                                                 
20 Ariesto Hadi Sutopo dan Andrian Arief, Terampil Mengolah 

Kualitatif dengan Nvivo (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 10. 
21 Ibid., 10. 
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b. Penyajian Data (Display) 

Pada penelitian ini setelah seluruh data 

terkumpul dan data telah direduksi, selanjutnya data 

yang terkumpul disusun secara sistematis agar 

tampak mudah dipahami. 

c. Conclusing Drawing (Correction) 

Langkah ketiga penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan logika induktif, dimana 

silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus 

atau data di lapangan dan bermuara pada 

kesimpulan-kesimpulan umum menyerupai piramida 

duduk, seperti di bawah ini: Silogisme Piramida 

Duduk. 22 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Silogisme Piramida Duduk 

 

                                                                 
22 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana 2007), 

147. 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah, dan sekaligus agar  

pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan sistematis, 

maka penulis membagi atas lima bab sebagaimana berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Penulis menguraikan beberapa hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini, bagian awal 

diuraikan tentang latarbelakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, metode 

penelitian yang digunakan dalam 

mengumpulkan data dan diakhiri dengan uraian 

tentang sistematika penulisan. 

Bab II : Kajian Teori 

Membahas tentang teori strategi pemasaran 

holistic yang meliputi strategi pemasaran bank 

syariah, taktik pemasaran bank syariah dan nilai-

nilai pemasaran bank syariah. 

Bab III : Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri 

Pada bab ini penulis akan memaparkan 

gambaran umum mengenai sejarah dan 

berkembangnya, visi, misi, tujuan, nilai-nilai 

budaya perusahaan, struktur organisasi Bank 
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Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo, 

produk-produk layanan e-banking  

Bab IV : Strategi Pemasaran Bank Syariah  

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data 

serta membahas analisis strategi pemasaran 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

dalam memenangkan mind share. 

Bab V : Taktik Pemasaran Bank Syariah 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data 

serta membahas analisis taktik pemasaran Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

dalam memenangkan market share. 

Bab VI : Taktik Pemasaran Bank Syariah 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data 

serta membahas analisis nilai-nilai pemasaran 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

dalam memenangkan heart share. 

Bab VII : Penutup 

Dalam bab ini penulis mengemukakan 

kesimpulan dari seluruh pembahasan 

sebelumnya dan sekaligus menjawab rumusan 

masalah yang dikemukakan sebelumnya, dan 

kemudian penulis memberikan saran-saran. 
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BAB II 

STRATEGI PEMASARAN HOLISTIC 

 

A. Strategi Pemasaran Bank Syariah 

Strategi merupakan cara-cara untuk mencapai suatu 

tujuan. Tidak ada satu tujuan yang dapat dicapai tanpa 

strategi yang memadai. Sebagus apapun tujuan yang 

direncanakan, jika tidak memiliki strategi yang jitu, tidak 

satupun tujuan yang dirumuskan akan dicapai. 

Dalam menyusun atau merencanakan strategi 

diperlukan kepiawaian dalam membaca situasi dan kondisi 

perkembangan zaman, agar dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan dapat terus melakukan kreasi dan inovasi 

sebagai salah satu indikator kesuksesan dari strategi yang 

telah direncanakan. 

Bank syariah mempunyai tujuan untuk tetap hidup 

dan berkembang, tujuan tersebut hanya dapat dicapai 

melalui usaha meningkatkan keuntungan/laba bank 

syariah. Usaha ini dapat dilakukan apabila bank syariah 

dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualannya, 

melalui usaha mencari dan membina pelanggan serta usaha 

menguasai pasar.23 

                                                                 
23 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, 167. 
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Dalam praktiknya tujuan bank syariah dapat bersifat 

jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka 

pendek biasanya hanya bersifat sementara dan juga 

dilakukan sebagai langkah untuk mencapai tujuan jangka 

panjang. Demikian pula dalam hal menjalankan kegiatan 

pemasaran suatu bank syariah memiliki banyak 

kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.24 

Menurut Hermawan Kartajaya, terdapat tiga 

paradigma pemasaran syari’ah yaitu strategi 

pemasaran syariah untuk memenangkan mind share, 

taktik untuk memenangkan market share, dan value 

untuk memenangkan heart share.25 

Dari tiga paradigma tersebut masih bisa 

dilengkapi dengan satu strategi yaitu strategi 

pemasaran syari’ah yang akan menciptakan 

keberlangsungan bank syariah, yang akan 

membentuk image holistic share marketing. Karena 

sifatnya yang holistik, pemasaran syari’ah 

merupakan payung dari bentuk strategi lainnya.26 

                                                                 
24 Kasmir, Pemasaran Bank, 56. 
25 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing (Bandung: Mizan, 2008), 143. 
26 Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2014), 352. 
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Strategi pemasaran syariah tidak terlepas dari strategi 

bank syariah secara keseluruhan. Strategi bank syariah 

merupakan rencana induk (master plan) yang merinci 

pokok-pokok arah usaha bank syariah dalam mencapai 

tujuan serta uraian mengenai cara penggunaan sumber 

daya untuk memanfaatkan kesempatan dan mengatasi 

ancaman atau hambatan masa kini maupun masa 

mendatang. 

Perumusan strategi bank syariah merupakan usaha 

untuk merumuskan tanggapan (response) bank syariah 

terhadap situasi yang dihadapi, yang dapat mencerminkan 

Spiritual Marketing 

Holistic 

Strategy – Mind Share 
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Targetting 

Positioning 
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Selling 
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Brand 
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Gambar 2.1 Strategi, Taktik, Value  

dalam Spriritual Marketing 

Modifikasi dari Hermawan Kartajaya 
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kesempatan tumbuh (growth), adanya kegoncangan 

sehingga perlu  stabilitas (stability) dan terdapatnya 

ancaman sehingga terdapat jaminan untuk dapat tetap 

hidup (survive). Strategi ini merupakan rencana yang 

bersifat kesatuan (unified), menyeluruh (comprehensive) 

dan terpadu (integrated).27  

Dalam hal ini pemasaran syariah merupakan sebuah 

disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran dan perubahan value dari suatu 

inisiator yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan 

akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. 

Mulai dari melakukan strategi pemasaran dengan 

memilah-milah pasar (segmentasi), kemudian memilih 

mana pasar yang menjadi fokusnya (targetting), kemudian 

menetapkan identitas bank syariah yang harus senantiasa 

tertanam dalam benak pelanggannya (positioning), hingga 

apa yang menjadi keunikan dari perusahaannya dibanding 

bank syariah lain (diferensiasi). 

                                                                 
27 Sofjan Assauri, Manaemen Pemasaran, 182. 
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Komponen dalam strategi marketing syariah 

meliputi segmentasi, targetting, positioning dan 

differentiation.28 

1. Segmentasi 

Pasar terdiri dari banyak tipe pelanggan, produk 

dan kebutuhan. Pemasar harus menentukan segmen 

mana yang menawarkan peluang terbaik. Konsumen 

dapat dikelompokkan dan dilayani dalam berbagai cara 

berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis, 

dan perilaku. Proses pembagian pasar menjadi 

kelompok pembeli berbeda yang mempunyai 

kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda, yang 

mungkin memerlukan produk atau program pemasaran 

terpisah disebut segmentasi pasar.29 

Dalam melihat pasar, bank syariah harus kreatif 

dan inovatif menyikapi perkembangan yang sedang 

terjadi, karena segmentasi merupakan langkah awal 

yang menentukan aktifitas bank syariah secara 

keseluruhan. Segmentasi memungkinkan bank syariah 

untuk lebih fokus mengalokasikan sumber daya. 

                                                                 
28 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing (Bandung: Mizan, 2008), 165-175. 
29 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2007), 168-169. 
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Dengan cara-cara yang kreatif dalam membagi-bagi 

pasar ke dalam beberapa segmen bank syariah dapat 

menentukan di mana mereka harus memberikan 

pelayanan terbaik dan di mana mereka mempunyai 

keunggulan kompetitif paling besar.30 Tingkat 

kompetisi pemasaran bank syariah semakin ketat, 

masing-masing bank syariah harus semakin jeli dalam 

memilih pasar sasarannya agar memiliki keunggulan 

kompetitif dalam memasarkan produk-produknya.  

Bentuk-bentuk pasar pada saat ini banyak 

dipengaruhi oleh kondisi budaya (culture) suatu 

masyarakat yang pada akhirnya ilmu pengetahuan dan 

hukum suatu bangsa mempengaruhi corak suatu pasar. 

Dasar-dasar untuk membuat segmentasi pasar 

konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat, 

yaitu:31 

1) Segmentasi berdasarkan Geografik 

Segmentasi ini membagi pasar menjadi 

beberapa kelompok berdasarkan kondisi 

geografik (daerah), sehingga dalam mengambil 

                                                                 
30 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing (Bandung: Mizan, 2008), 165. 
31 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran 

(Semarang: Erlangga, 2006), 59. 
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keputusan untuk pemasaran betul-betul 

melihat wilayah yang akan menjadi target 

pemasaran produk kita. 

2) Segmentasi Berdasarkan Demografik 

Segmentasi ini membagi pasar menjadi 

beberapa kelompok berdasarkan umur, jenis 

kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, 

ras, dan lain-lain. Dalam segmen demografik 

merupakan dasar yang paling popular untuk 

membuat segmen kelompok pelanggan dalam 

pembuatan produk tertentu. 

3) Segmentasi Berdasarkan Psikografik 

Segmentasi ini membagi pembeli 

kelompok yang berbeda-beda berdasarkan 

pada karakteristik sosial gaya hidup atau 

kepribadian. 

4) Segmentasi Berdasarkan Tingkah Laku 

Segmentasi ini berdasarkan selera 

masyarakat terhadap jenis produk yang 

ditawarkan. Variabel perilaku membagi pasar 

atas dasar how they buy dan mengacu pada 

kegiatan perilaku yang terjadi secara konkrit. 
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2. Targetting 

Setelah melakukan segmentasi bank syariah 

melakukan pemilihan segmen atau segmen-

segmen yang akan dimasuki. Segmen inilah yang 

disebut targetting dan dengan targetting ini 

berarti upaya menempatkan sumber daya bank 

syariah secara berdaya guna. Karena itu, 

targetting ini disebut fitting strategy atau strategi 

ketepatan.32 

Selanjutnya Kotler, Kartajaya, Huan dan 

Liu menyatakan ada tiga kriteria yang harus 

dipenuhi bank syariah saat  mengevaluasi dan 

menentukan segmen mana yang akan dijadikan 

target. Pertama, bank syariah harus memastikan 

bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar 

dan akan cukup menguntungkan bagi bank 

syariah. Bank syariah dapat saja memilih segmen 

yang kecil pada saat sekarang namun segmen itu 

harus mempunyai prospek menguntungkan 

dimasa datang.  

                                                                 
32 Nembah F. Hatimbul Ginting, Manajemen Pemasaran 

(Bandung: Yrama Widya, 2011), 293. 
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Kedua, bahwa strategi targeting itu harus di 

dasarkan pada keunggulan kompetitif bank 

syariah yang bersangkutan. Keunggulan 

kompetitif merupakan cara untuk mengukur 

apakah bank syariah memiliki kekuatan dan 

keahlian yang memadai untuk menguasai segmen 

pasar yang dipilih sehingga memberikan value 

bagi pelanggan. 

Ketiga, bahwa segmen pasar yang di bidik 

harus didasarkan pada situasi pesaingnya. 

Beberapa faktor yang dipertimbangkan di sini 

antara lain intensitas persaingan segmen, potensi 

masuknya pemain baru, hambatan masuk 

industri, keberadaan produk-produk pengganti, 

serta pertumbuhan kekuatan tawar-menawar 

pembeli maupun pemasok.33 

3. Positioning 

Setelah pemetaan dan penempatan, bank 

syariah harus memastikan keberadaannya 

diingatan pelanggan dalam pasar sasaran. Karena 

                                                                 
33 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 95-96.  
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itu strategi ini disebut being strategy atau strategi 

keberadaan.34 

Positioning atau menentukan posisi pasar 

adalah suatu kegiatan merumuskan penempatan 

produk dalam persaingan dan menetapkan bauran 

pemasaran yang terinci. Penentuan posisi pasar 

bagi produk ataupun jasa suatu bank syariah 

sangat penting, sehingga dapat menarik minat 

nasabah untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan. Positioning mencakup perencanaan 

penawaran dan citra bank syariah/bank agar 

target pasar menganggap perlu posisi bank 

syariah/bank diantara para pesaing.35 

Positioning yang efektif adalah dimulai 

dengan differensiasi yang benar-benar 

mendiferensiasikan penawaran pasar bank 

syariah sehingga bank syariah dapat memberikan 

nilai lebih kepada konsumen. Setelah bank 

syariah memilih posisi yang diinginkan, bank 

syariah harus mengambil langkah yang kuat 

                                                                 
34 Ibid, 293. 
35 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 100. 
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untuk menghantarkan dan menyampaikan posisi 

itu kepada konsumen sasaran. Seluruh program 

pemasaran bank syariah harus mendukung 

strategi positioning yang dipilih.36 

Ada tiga langkah dalam melaksanakan 

positioning, yaitu : 

a. Mengenali keunggulan-keunggulan yang 

mungkin dapat ditampilkan dalam hubungan 

dengan pesaing. Mengenali keunggulan 

kompetitif yang memberikan nilai yang 

terbesar dengan cara mengadakan perbedaan. 

b. Memilih keunggulan-keunggulan yang paling 

kuat menonjol. 

c. Menyampaikan keunggulan itu secara efektif 

kepada target pasar.37 

4. Differentiation 

Setelah citra yang ingin dibentuk dalam 

potitioning telah terdefinisi, langkah selanjutnya 

adalah menyelaraskannya dalam suatu 

diferensiasi. 

                                                                 
36 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran 

(Semarang: Erlangga, 2006), 62. 
37 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 102. 
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Diferensiasi didefinisikan sebagai tindakan 

merancang seperangkat perbedaan yang bermakna 

dalam tawaran bank syariah. Namun, penawaran ini 

bukan berarti janji-janji belaka saja, melainkan harus di 

dukung oleh bentuk yang nyata. Diferensiasi ini berupa 

content (what to offer) dan context (how to offer) dan 

yang tak kalah penting adalah infrastructure (capability 

to offer).38 

Tujuan dari strategi diferensiasi adalah 

mengembangkan positioning yang tepat sesuai 

keinginan konsumen potensial yang ingin dituju. Jika 

pasar melihat perbedaan produk bank syariah dibanding 

produk pesaing maka akan lebih mudah 

mengembangkan marketing mix untuk produk tersebut. 

Keunggulan bersaing yang berkesinambungan 

adalah kemampuan suatu bank syariah untuk 

menciptakan suatu produk yang pada saat pesaing 

berusaha menirunya akan selalu mengalami kegagalan 

secara signifikan.39 

 

                                                                 
38 Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing (Bandung: Mizan, 2008), 175. 
39 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 106. 
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B. Taktik Pemasaran Bank Syariah 

Taktik merupakan aktivitas menggunakan 

berbagai teknik promosi, pengabdian kepada 

masarakat dalam mengusahakan penguasaan pasar. 

Komponen taktik pemasaran syariah yaitu 

marketing-mix dan selling. 

1. Marketing-Mix 

Pada markeing-mix terdapat elemen-elemen 

yang dikenal dengan 4P yaitu place (lokasi), 

product (produk), promotion (promosi), price 

(harga). Product dan price adalah komponen dari 

tawaran (offers), sedangkan place dan promotion 

adalah komponen dari akses (access). Karena itu 

marketing-mix dimaksud untuk mengintegrasikan 

tawaran dari bank syariah (company’s offer) 

dengan akses yang tersedia (company’s access).40 

a. Taktik Penentuan Lokasi Bank Syariah (Place) 

Dalam bisnis jasa bank syariah, 

penentuan lokasi bank syariah merupakan 

salah satu faktor yang penting. Dalam 

persaingan, lokasi mempunyai pengaruh yang 

                                                                 
40 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 177. 
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cukup signifikan dalam aktifitas menghimpun 

dana masyarakat serta menyalurkan 

pembiayaan kembali kepada masyarakat. 

Sebab dengan penentuan lokasi yang tepat 

maka target pencapaian bank syariah akan 

dapat diraih. Strategi lokasi seringkali 

dianggap hal sepele, namun ternyata dapat 

berdampak signifikan terhadap kelangsungan 

bank syariah. Apabila lokasi sudah ditentukan, 

maka perlu pula disertai dengan perencanaan 

ruangan, tata ruang serta interior bangunan, 

perparkiran dan keamanan. Tujuan penentuan 

lokasi dan ruangan untuk mendukung 

keunggulan sumber daya manusia serta sistem 

yang dimiliki oleh perbankan syariah.  

Secara rinci tujuan taktik lokasi dan lay 

out adalah41 : 

1) Agar bank syariah dapat menentukan lokasi 

yang tepat serta strategis untuk lokasi kantor 

pusat, kantor cabang, kantor cabang 

pembantu, kantor kas atau lokasi-lokasi 

                                                                 
41 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 131-132. 
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mesin ATM. Tujuannya adalah agar dapat 

memberikan kemudahan bagi nasabah 

dalam bertransaksi atau beraktifitas bisnis 

yang terkait dengan pihak perbankan 

syariah. 

2) Agar bank syariah dapat menentukan dan 

membeli atau menggunakan teknologi yang 

paling tepat dalam memberikan kecepatan 

dan keakuratan guna melayani nasabah. 

3) Agar dapat menentukan lay out yang sesuai 

dengan standar keamanan, keindahan dan 

kenyamanan bagi nasabahnya. Hal ini 

sebagai upaya agar nasabah merasa nyaman 

dalam melakukan transaksi dengan pihak 

bank syariah, bahkan bila dapat menjadikan 

bank syariah sebagai rumah keduanya. 

4) Agar bank syariah dapat menentukan 

metode antrian yang paling optimal 

terutama pada hari atau jam-jam sibuk. 

Sehingga nasabah dapat terlayani dengan 

cepat, tepat dan akurat. Selain itu bank 

syariah harus mampu memberikan 

kenyamanan agar nasabah tidak merasa 
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bosan dan marah ketika harus menunggu 

antrian. Hal ini bisa dilakukan dengan 

meletakkan hiburan dalam ruang tunggu 

bank syariah. 

b. Taktik Produk Bank Syariah (Product) 

Setiap produk yang diluncurkan ke pasar 

tidak selalu mendapat respon yang positif. 

Bahkan cenderung mengalami kegagalan jauh 

lebih besar dibandingkan keberhasilannya. 

Untuk mengantisipasi agar produk yang 

diluncurkan oleh bank syariah berhasil sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan, maka 

diperlukan strategi dan taktik tertentu.  

Masing-masing produk memiliki daur 

hidup produk (product life circle). Oleh karena 

itu, pihak bank syariah perlu mengembangkan 

produk baru. Taktik pengembangan produk 

baru penting mengingat tidak selamanya 

produk yang kita tawarkan laku di pasar. 

Untuk mengembangkan suatu produk 

baru maka diperlukan langkah-langkah yang 

harus dilalui, hal ini bertujuan agar produk 
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baru yang diluncurkan nanti benar-benar tepat 

sasaran.42  

Bank syariah perlu melakukan langkah-

langkah dengan menawarkan kepada 

nasabahnya satu paket manfaat yang terdiri 

atas dua bagian, yaitu produk inti dan layanan 

jasa pelengkap (suplementary services) yang 

dapat menambahkan nilai produk inti tersebut. 

Model the flower of services mengemukakan 

bahwa produk inti dikelilingi oleh delapan 

jenis jasa pelengkap. Kedelapan kategori itu 

dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu (1) 

layanan yang bersifat memfasilitasi atau unsur 

layanan yang memudahkan penggunaan dari 

jasa inti dan (2) layanan yang bersifat 

menambahkan nilai serta daya tarik dari jasa 

inti yang ditawarkan.43 

Salah satu produk inti dari bank syariah 

adalah produk dana tabungan yang dilengkapi 

suplementary service berupa fasilitas layanan 

e-banking. Teknologi e-banking adalah 

                                                                 
42 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta : Kencana, 2004), 127. 
43 Ibid, 108. 
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fasilitas yang digunakan sebagai sarana 

transaksi perbankan. Perbedaan e-banking 

pada bank syariah dan bank konvensional, 

tidak ada halal haram dalam penggunaan 

media tersebut. Dalam upaya meningkatkan 

efisiensi kegiatan operasional dan mutu 

layanan kepada nasabahnya, bank syariah 

dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis 

antara lain dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi. Pengembangan strategi tersebut 

selanjutnya mendorong investasi baru dalam 

teknologi yang digunakan dalam pemrosesan 

transaksi dan informasi. Kehandalan bank 

syariah dalam mengelola teknologi 

menentukan keberhasilan bank syariah dalam 

menghasilkan suatu informasi yang lengkap, 

akurat, terkini, terpercaya, utuh, aman, 

konsisten, tepat waktu dan relevan sehingga 

informasi yang dihasilkan mendukung proses 

pengambilan keputusan dan operasional bisnis 

bank syariah.44 

                                                                 
44 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management for 

Islamic Bank (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), 277. 
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Perkembangan pesat teknologi informasi 

dan globalisasi mendukung bank syariah untuk 

meningkatkan pelayanan kepada nasabah 

secara aman, nyaman dan efektif, diantaranya 

melalui media elektronik atau dikenal dengan 

e-banking, nasabah bank syariah pada 

umumnya dapat mengakses produk dan jasa 

perbankan dengan menggunakan berbagai 

peralatan elektronik, seperti personal computer 

(PC), personal digital assistant (PDA), 

anjungan tunai mandiri (ATM), kios maupun 

handphone. 

Dalam pedoman ini yang dimaksud 

dengan electronic banking (e-banking) adalah 

layanan yang menginginkan nasabah bank 

syariah untuk memperoleh informasi, 

melakukan komunikasi dan melakukan 

transaksi perbankan melalui media elektronik 

seperti Automatic Teller Machine (ATM), 

phone banking, electronic fund transfer (EFT), 

Electronic Data Capture (EDC)/ Point of 

Sales (POS), internet banking dan mobile 

banking. Dalam memberikan layanan e-
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banking, bank syariah dapat menyediakan 

layanan yang bersifat informasional, 

communicative dan transactional. Penyediaan 

layanan e-banking hendaknya menyediakan 

prinsip prudential banking, prinsip 

pengamanan dan terintegrasinya sistem 

teknologi informasi, cost effectiveness, 

perlindungan nasabah yang memadai serta 

searah dengan strategi bisnis bank syariah.45 

Saat ini transaksi e-banking sudah bisa 

melakukan banyak hal, namun masih akan 

dapat berkembang lebih jauh lagi pada waktu 

yang akan datang. Transaksi yang saat ini 

dapat dilakukan antara lain : 

a. Transfer Dana atau Pemindahan Dana 

a) Dua rekening di Bank yang sama 

b) Rekening di Bank yang berbeda, misal di 

rekening di Bank A ke rekening di Bank B 

c) Dan lain-lain 

b. Informasi 

a) Saldo 

                                                                 
45 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management for 

Islamic Bank (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), 361 
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b) Transaksi 

c) Dan lain-lain 

c. Pembayaran 

a) Listrik 

b) Handphone berbagai operator 

c) Iuran TV Kabel 

d) Kartu Kredit 

e) Dan lain-lain 

d. Pembelian 

a) Pulsa telepon/handphone berbagai operator 

b) Tiket pesawat 

c) Pulsa PLN prabayar 

d) Dan lain-lain46 

Munculnya e-banking itu sendiri tidak 

hanya berhubungan dengan bank syariah saja, 

tetapi juga bekerja sama dengan operator 

selular, PLN, Telkom dan lain sebagainya. 

Sehingga dapat dilihat bahwa keberadaan e-

banking memberikan keuntungan kepada 

semua kalangan seperti bank syariah, operator 

                                                                 
46 Maryanto Supriono, Buku Pintar Perbankan (Yogyakarta : 

ANDI, 2011), 66. 
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selular dan nasabah bank syariah pengguna e-

banking. 

Kemajuan teknologi e-banking sangat pesat 

bersamaan dengan kemajuan interkoneksi pelayanan 

dan komunikasi data melalui jaringan kabel maupun 

tanpa kabel (wireless).47 

Secara umum, sistem layanan bank syariah 

yang menggunakan e-banking adalah sebagai 

berikut: 

a. Layanan Kartu ATM 

Kartu ATM merupakan sistem modern 

dalam transaksi yang diinginkan oleh pemegang 

kartu ATM melalui suatu jaringan sistem 

elektronik yang canggih. Fasilitas layanan ini 

dibuat antara lain untuk menarik dana nasabah 

melalui cross selling dan untuk meningkatkan fee 

basic income. Oleh karena itu, layanan kartu 

ATM merupakan bagian dan berinduk kepada 

rekening tabungan dan atau giro. 

ATM biasanya dapat digunakan dalam 

transaksi menggunakan ATM bank yang 
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bersangkutan dan atau lembaga keuangan lainnya 

(lintas network), yaitu mesin ATM milik peserta 

dari jaringan berdasarkan perjanjian bersama dan 

atau pada mesin-mesin ATM berlogo tertentu.48 

b. Internet Banking  

Internet banking merupakan bagian dari e-

banking channel dan juga merupakan inovasi dari 

jenis rekening tabungan dan atau rekening giro 

rupiah. Sebagai sistem layanan yang bersumber 

pokok pada kedua rekening tersebut, maka salah 

satu syarat bagi nasabah yang menginginkan 

layanan internet banking internet ini terlebih 

dahulu harus mempunyai rekening tabungan dan 

atau rekening giro serta harus mempunyai alamat 

e-mail dan hardware/software dengan kualifikasi 

tertentu.49 

Layanan internet banking dimaksudkan 

agar nasabah pemilik rekening dapat mengakses 

rekeningnya melalui jaringan internet dengan 

menggunakan perangkat lunak browser (program 

                                                                 
48 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk 

Perbankan di Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), 199. 
49 Ibid., 211. 
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aplikasi untuk melihat informasi yang ada di 

jaringan internet) pada komputer. 

c. SMS Banking  

SMS Banking, saluran ini merupakan salah 

satu jenis layanan e-banking yang memungkinkan 

nasabah untuk bertransaksi via handphone dengan 

perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat 

dilakukan yaitu informasi saldo rekening, 

pemindahbukuan antar rekening, pembayaran 

(kartu kredit, listrik dan telephone) dan pembelian 

voucer. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya 

dapat pula dilakukan, namun tergantung pada 

akses yang dapat diberikan bank syariah. Saluran 

ini sebenarnya termasuk praktis, namun dalam 

prakteknya agak merepotkan karena nasabah 

harus menghafal kode-kode transaksi dalam 

pengetikan sms, kecuali pada bank yang 

melakukan kerja sama dengan operator selular, 

menyediakan akses banking menu Sim Tool Kit 

(STK) pada simcardnya.50 

 

                                                                 
50 Sujadi dan Edi Purwo Saputro, E-Banking: Urgensi Aspek Trust 

di Era E-Service (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 6. 
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d. Mobile Banking 

Mobile Banking adalah layanan perbankan 

yang dapat diakses langsung melalui jaringan 

telephone selular/handphone GSM atau CDMA 

dengan menggunakan layanan data atau aplikasi 

yang telah disediakan.51 

e. Telebanking  

Telebanking (phone banking) adalah 

pelayanan yang disediakkan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat atas informasi rekening 

dan jenis-jenis produk bank syariah yang 

pelayanannya dilakukan oleh sistem jaringan 

komputer dan diakses melalui telepone tekan. 

Karena sifatnya yang demikian telebanking dapat 

diakses oleh masyarakat umum yang memiliki 

rekening di bank untuk mengakses informasi 

saldo rekening terakhir, inquiry untuk beberapa 

transaksi terakhir, informasi pembayaran tagihan, 

pemindah bukuan antar rekening di bank 

bersangkutan, dan lain-lain. Akses tersebut dapat 
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di Era E-Service (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 6. 
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dilakukan oleh nasabah yang berwenang dan 

memiliki PIN.52 

Keunggulan e-banking yaitu nasabah dapat 

bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Sangat 

efisien hanya dengan menggunakan perintah 

melalui komputer atau handphone, nasabah dapat 

langsung melakukan transaksi perbankan tanpa 

harus datang ke kantor bank. Efisiensi waktu dan 

efisiensi biaya. E-banking dilengkapi dengan 

security user ID dan PIN untuk menjamin 

keamanan dan menggunakan key token  alat 

tambahan untuk mengamankan transaksi. 

Pengiriman data dengan melalui acak terlebih 

dahulu. 

Resiko yang banyak terjadi adalah adanya 

orang atau sekelompok orang yang dengan 

sengaja melakukan kegiatan phising dengan 

membuat situs yang mirip dengan situs bank 

syariah aslinya, sehingga tanpa disadari oleh 

nasabah bahwa yang bersangkutan sedang 
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Perbankan di Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), 216. 
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mangakses situs palsu karena logo bank syariah 

dan formatnya sama persis menyerupai aslinya. 

Pelaku phising akan mendapatkan informasi 

yang sangat rahasia seperti halnya user name dan 

nomor PIN. Dengan informasi lengkap ini mereka 

akan bebas bergerak memindahkan dana nasabah 

ke rekening mana yang mereka mau. 

Untuk menjaga agar tidak masuk ke dalam 

perangkap ini, nasabah harus memasukkan alamat 

situs yang benar dan pasti. Jika tidak tahu jelas 

dan pasti, jangan mencoba-coba alamat situs yang 

belum pasti. 

Selain itu, adanya sekelompok orang yang 

tidak bertanggung jawab mencoba untuk 

menggandeng mesin ATM dengan satu alat 

tambahan yang berfungsi untuk membaca data isi 

magnetik kartu ATM dan nomor PIN via kamera. 

Alat tambahan ini dapat berupa cover terletak di 

luar mesin ATM sulit dibedakan sesaat bahwa 

cover tersebut berupa tempelan yang sangat cocok 

dengan mesin ATM. Isi dari pita magnetik adalah 

serangkaian bunyi tone serial yang berupa data 

identitas kartu. Data tone inilah yang dapat 
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diduplikat ke dalam kartu baru atau disebut proses 

clonning. Bahkan dengan kemajuan teknologi 

yang pesat bisa saja dengan cara-cara lainnya. 

c. Taktik Harga Bank Syariah (Price) 

Penentuan harga merupakan aspek 

penting dalam kegiatan pemasaran bank 

syariah. Harga menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan, mengingat harga sangat 

menentukan laku tidaknya produk dan jasa 

perbankan. Salah dalam menentukan harga 

akan berakibat fatal terhadap produk yang 

titawarkan nantinya.53 

Apabila suatu produk mengharuskan 

nasabah mengeluarkan biaya yang dirasa lebih 

besar dari pada manfaat yang diterima maka 

yang terjadi adalah bahwa produk tersebut 

memiliki nilai negatif. Nasabah mungkin akan 

menganggapnya sebagai nilai yang buruk dan 

kemudian akan mengurangi konsumsi produk 

tersebut. 

Bank syariah dapat menaikkan nilai 

suatu produk baik dengan memberikan 
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tambahan manfaat yang diperoleh, dengan 

mengurangi harga atau dengan kombinasi 

keduanya.54 

Posisi biaya dan perilaku penentuan 

harga dari para kompetitor merupakan unsur 

penting yang harus diperhatikan. Bank syariah 

harus mengamati kompetitor-kompetitornya 

agar dapat menentukan biaya, harga dan 

keuntungan bank syariah itu sendiri. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mistery shoping, riset 

pasar dan perbandingan harga terhadap 

kualitas setiap penawaran yang ditawarkan 

oleh kompetitor utama.  

Pengetahuan akan biaya yang dimiliki 

kompetitor dapat membantu para manajer bank 

syariah untuk membuat penilaian mengenai 

harga. Dengan demikian, seberapa 

kompetitifkah jasa yang ditawarkan dapat 

diketahui. Kekuatan yang dimiliki kompetitor 

dalam segi keuntungan, posisi harga dan 

pangsa pasar dalam setiap segmen kemudian 
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Salemba Empat, 2014), 138. 



 

54 

 

dapat dijadikan acuan untuk melakukan 

tindakan penentuan harga.55 

d. Taktik Promosi Bank Syariah (Promotion) 

Promosi merupakan kegiatan marketing-

mix yang terakhir setelah tempat, produk dan 

harga, serta inilah yang paling sering 

diidentikkan sebagai aktifitas pemasaran 

dalam arti sempit. Dalam hal ini bank syariah 

berusaha untuk mempromosilan seluruh 

produk dan jasa yang dimilikinya baik 

langsung maupun tidak langsung. Tanpa 

promosi jangan diharapkan nasabah dapat 

mengenal dan mengetahui bank syariah 

apalagi produk-produknya. Oleh karena itu, 

promosi merupakan sarana yang paling ampuh 

untuk menarik dan mempertahankan 

nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank 

syariah adalah menginformasikan segala jenis 

produk yang ditawarkan dan berusaha menarik 

calon nasabah baru. 

Selanjutnya bank syariah harus mampu 

mencari cara agar mampu mencapai efektifitas 
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dari satu atau lebih alat promosi, manajer 

pemasaran bank syariah harus mengenal ciri 

masing-masing alat promosi yang akan 

digunakan tersebut. Secara garis besar 

keempat macam sarana promosi yang dapat 

digunakan oleh perbankan secara umum 

adalah (1) Periklanan (advertaising), (2) 

Promosi penjualan (sales promotion), (3) 

Penjualan pribadi (personal selling), (4) 

Publisitas (publicity).56 

2. Selling 

Elemen dari taktik pemasaran syariah yang 

terakhir yaitu selling. Dalam melakukan selling, 

bank syariah tidak hanya menyampaikan fitur-

fitur dari produk dan jasa yang ditawarkan saja, 

melainkan juga keuntungan dan bahkan solusi 

dari produk atau jasa tersebut. Begitu juga 

dengan bank syariah berbasis syariah. Bank 

syariah ini harus bisa memberikan solusi bagi 

konsumen sehingga konsumen akan semakin 

loyal terhadap produk atau jasa bank syariah itu. 
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Salah satu caranya adalah dengan mengadakan 

hubungan jangka panjang dengan konsumen. 

Dalam melakukan selling, bank syariah 

tidak hanya menyampaikan fitur-fitur dari produk 

dan jasa yang ditawarkan saja, melainkan juga 

keuntungan dan bahkan solusi dari produk atau 

jasa tersebut. Bank syariah harus bisa 

memberikan solusi bagi konsumennya sehingga 

konsumen akan semakin loyal terhadap produk 

atau jasa bank syariah itu. Salah satu caranya 

adalah dengan menciptakan hubungan jangka 

panjang dengan nasabah. 57 

 

C. Nilai-nilai Pemasaran Bank Syariah 

1. Brand  

Brand atau merek adalah suatu identitas 

terhadap produk atau jasa suatu bank syariah. 

Brand mencerminkan value atau nilai yang 

diberikan bank kepada nasabah.  

Dalam pandangan syariah marketing, 

brand adalah nama baik yang menjadi identitas 

suatu bank syariah. Salah satu hal yang 
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membedakan suatu produk dengan produk 

lainnya adalah brand yang mempunyai karakter 

yang kuat bagi bank syariah yang menerapkan 

syariah marketing dengan mecerminkan prinsip-

prinsip syariah atau nilai-nilai spiritual.58 

Syariah marketing adalah sebuah disiplin 

bisnis strategis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran dan perubahan nilai dari 

suatu inisiator kepada stakeholdernya, yang 

dalam keseluruhan prosesnya dengan akad dan 

prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. 

Definisi tersebut berdasarkan pada salah satu 

ketentuan dalam berbisnis Islam yang tertuang 

dalam kaidah fiqh yang mengatakan “al-

muslimuna ‘ala syuruthihim illa syartan harrama 

halalan aw ahalla haraman” yang artinya kaum 

muslim terikat dengan kesepakatan-kesepakatan 

bisnis yang mereka buat, kecuali kesepakatan 

yang mengaharmkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram. Selain itu kaidah fiqh 

lain yang mengatakan “al-ashlu fil-mu’amalath 

                                                                 
58 Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing (Bandung : Mizan, 2008), 180-181. 
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al-ibahah illa ayyadulla dalilin ‘ala tahrimiha” 

yang artinya pada dasarnya semua bentuk 

muamalah (bisnis) boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya.59 Ada empat 

karakteristik syariah marketing yang dapat 

menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu : 

a. Theitis (Rabbaniyah) 

Theitis atau ketuhanan adalah satu keyakinan 

yang bulat, bahwa semua gerak-gerik manusia selalu 

berada di bawah pengawasan Allah SWT. Oleh 

sebab itu, semua insan harus berperilaku sebaik 

mungkin, tidak berperilaku licik, suka menipu, 

mencuri milik orang lain suka memakan harta orang 

lain dengan jalan yang batil dan sebagainya.60 

Salah satu ciri khas syariah marketing yang 

tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang 

dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius. Jika 

seorang pemasar syariah meyakini bahwa hukum-

hukum syariat yang bersifat teitis atau bersifat 

ketuhanan ini adalah hukum yang paling adil, paling 
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Marketing (Bandung : Mizan, 2008), 26-27. 
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sempurna, paling selaras dengan segala bentuk 

kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk 

kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, 

memusnahkan kebatilan dan menyebarluaskan 

kemaslahatan karena merasa cukup akan segala 

kesempurnaan dan kebaikan-Nya, dia rela 

melaksanakannya.61 

Dari hati yang paling dalam, seorang pemasar 

syariah meyakini bahwa Allah SWT akan selalu 

dekat dan mengawasinya ketika dia sedang 

melaksanakan segala macam bentuk bisnis. Dia pun 

yakin bahwa Allah SWT akan meminta 

pertanggungjawaban darinya atas pelaksanaan 

syariat itu di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah : 

ي َ رَ شَ َة َرَ ذَ َالَ قَ ث َ مَ َلَ مَ عَ ي َ َنَ مَ وَ  َة َرَ ذَ َالَ قَ ث َ مَ َلَ مَ عَ ي َ َنَ مَ (َفَ 7)َه َرَ َا

(8)َه َرَ اَي َ رَ ي َ خَ   
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Artinya : 

Barangsiapa yang melakukan suatu kebaikan 

sebesar biji atom sekalipun maka Dia akan 

melihatntya. Dan barang siapa yang melakukan 

suatu kejahatan sebesar atom sekalipun, maka dia 

akan melihatnya pula. (Q.S. Al-Zalzalah 7-8).62 

b. Etis (Akhlaqiah) 

Etis atau akhlaqiah artinya semua perilaku 

berjalan di atas norma etika yang berlaku umum. 

Etika adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata 

yang sebenarnya “the will of God” tidak bisa 

dibohongi. Oleh sebab itu, hal ini menjadi panduan 

para marketer syariah untuk selalu memelihara tutur 

kata, perilaku dalam berhubungan bisnis dengan 

siapa saja, konsumen, penyalur, toko, pemasok 

ataupun saingannya.63 

Rasulullah SAW pernah bersabda kepada 

umatnya, “Sesungguhnya aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia”. Karena itu 

sudah sepatutnya ini bisa menjadi panduan bagi 
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pemasaran syariah untuk selalu memelihara moral 

dan etika dalam setiap tutur kata, perilaku dan 

keputusan-keputusannya. Untuk mencapai tujuan 

suci ini, Allah SWT memberikan petunjuk melalui 

para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala 

sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, 

akhlak (moral, etika) maupun syariah. Dua 

komponen pertama akidah, akhlak (moral, etika) 

bersifat konstan. Keduanya tidak memiliki 

perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. 

Sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan 

kebutuhan dan taraf peradaban manusia yang 

berbeda-beda seuai rasulnya masing-masing.64 

c. Realistis (Al-Waqiiyyah) 

Realistis atau al-waqiiyyah yang artinya sesuai 

dengan kenyataan, jangan mengada-ada apalagi yang 

menjurus kepada kebohongan. Semua transaksi yang 

dilakukan harus berlandaskan pada realita, tidak 

membeda-bedakan orang, suku dan warna kulit. 

Semua tindakan penuh dengan kejujuran.65 

                                                                 
64 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing (Bandung : Mizan Pustaka, 2006), 34. 
65 Buchari Alma dan Donni Juni Prasa, Manajemen Bisnis Syariah 

(Bandung : Alfabeta, 2014), 351. 
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Pemasaran syariah bukanlah konsep eksklusif, 

fanatik, anti modernitas dan kaku. Pemasaran syariah 

adalah konsep pemasaran yang fleksibel, 

sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah 

Islamiyah yang melandasinya. Fleksibilitas atau 

kelonggaran sengaja diberikan oleh Allah SWT agar 

penerapan syariah senantiasa realistis (Al-

Waqiiyyah) dan dapat mengikuti perkembangan 

zaman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW 

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan ketentuan-

Nya, janganlah kalian langgar. Dia telah menetapkan 

beberapa perkara yang wajib, janganlah kalian sia-

siakan. Dia telah membiarkan dengan sengaja 

beberapa perkara sebagai bentuk kasih-Nya terhadap 

kalian, janganlah kalian masalahkan” (HR. Al-

Daruquthni).66 

d. Humanistis (Al-Insaniyah) 

Humanistis atau al-insaniyah yang artinya 

berperikemanusiaan, hormat-menghormati sesama. 

Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi 

lebih baik. Jangan sampai kegiatan pemasaran malah 

                                                                 
66 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing (Bandung : Mizan Pustaka, 2006), 36. 
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sebaliknya merusak tatanan hidup di masyarakat, 

menjadikan tatanan hidup masyarakat terganggu, 

seperti hidup geromblan hewan, tidak ada aturan dan 

yang kuat berkuasa.67 

Syariat Islam adalah prinsip ukhuwah 

insaniyah (persaudaraan antar manusia). Islam tidak 

memperdulikan semua faktor yang membeda-

bedakan manusia baik asal daerah, warna kulit, 

maupun status sosial. Islam mengarahkan seruannya 

kepada seluruh manusia, bukan kepada sekelompok 

orang tertentu, atas dasar ikatan persaudaraan antar 

sesama manusia. Mereka semua adalah hamba 

Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan dan 

menyempurnakan mereka. Mereka semua adalah 

anak dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 

(Adam dan Hawa). Status mereka sebagai hamba 

Tuhan dan anak Adam telah mengikatkan tali 

persaudaraan di antara mereka.68 

 

 

                                                                 
67 Buchari Alma dan Donni Juni Prasa, Manajemen Bisnis Syariah 

(Bandung : Alfabeta, 2014), 351. 
68 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing (Bandung : Mizan Pustaka, 2006), 39-40. 
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2. Service 

Untuk menjadi bank syariah yang besar dan 

sustainable, bank syariah berbasis syariah 

marketing harus memperhatikan servis untuk 

menjaga kepuasan pelanggannya. Dalam 

melakukan pelayanan yang baik, biasanya 

digambarkan seseorang melalui sikap, 

pembicaraan, dan bahkan bahasa tubuh (body 

languge) yang bersifat simpatik, lembut, sopan, 

hormat dan penuh kasih sayang.69 

Kualitas pelayanan adalah sejauh mana 

layanan produk atau jasa memenuhi spesifikasi-

spesifikasinya. Dalam menentukan tingkat 

kepuasan, nasabah seringkali melihat dari nilai 

lebih dari suatu produk dan kinerja pelayanan 

yang diterima dari proses pembelian suatu 

produk atau jasa pada bank syariah.  Konsekuensi 

atas pendekatan kualitas jasa suatu produk 

memiliki esensi penting bagi strategi bank 

                                                                 
69 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing (Bandung : Mizan Pustaka, 2006), 183-185. 
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syariah untuk mempertahankan diri dan mencapai 

kesuksesan dalam menghadapi persaingan.70 

a. Jenis-Jenis Kualitas Layanan Bank Syariah 

1) Kualitas Layanan Internal 

Kualitas layanan internal berkaitan dengan 

interaksi dengan jajaran pegawai bank syariah 

dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Faktor 

yang mempengaruhi pelayanan internal adalah: 

a) Pola manajemen umum perusahaan 

b) Penyediaan fasilitas pendukung 

c) Pengembangan sumber daya manusia 

d) Iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja 

2) Kualitas Layanan Eksternal 

Mengenai kualitas layanan kepada nasabah 

eksternal, kualitas layanan ditentukan oleh 

beberapa faktor yaitu : 

a) Yang berkaitan dengan penyediaan jasa 

b) Yang berkaitan dengan penyediaan barang 

3. Process 

Proses mencerminkan tingkat quality, cost dan 

delivery yang sering disingkat QCD. Kualitas suatu 

                                                                 
70 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta : 

Salemba Empat, 2014), 212. 
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produk ataupun servis tercermin dari proses yang baik, 

dari proses produksi sampai delivery kepada nasabah 

secara tepat waktu dan dengan biaya yang efektif dan 

efisien.71 Agar proses dapat berjalan secara efektif dan 

efisien ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan 

diantaranya adalah: 

a. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk 

melakukan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat dan memuaskan. 

b. Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan 

untuk menolong nasabah dan ketersediaan untuk 

melayani nasabah dengan baik. 

c. Tangibles (bukti langsung), yaitu meliputi fasilitas, 

fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi. 

d. Competence (kemampuan), yaitu kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan baik kepada nasabah. 

e. Access (mudah diperoleh), yaitu kemudahan untuk 

mendapatkan pelayanan yang diinginkan (tidak 

berhenti-berhenti). 

f. Courtecy (keramahan), yaitu sopan santun dalam 

menghadapi nasabah 

                                                                 
71 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing (Bandung : Mizan Pustaka, 2006), 186. 
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g. Credibility (dapat dipercaya), yaitu pelayanan yang 

diberikan itu benar-benar dapat dipercaya nasabah. 

h. Security (keamanan), yaitu jaminan kemanan bagi 

nasabah, nasabah tidak perlu takut dananya hilang, 

sebab bank syariah mampu menjaga dengan baik 

dana nasabahnya. Untuk memberikan rasa aman ini 

dana nasabah telah dijaminkan kepada Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS). 

i. Understanding (memahami nasabah), yaitu 

terjadinya saling pengertian antara nasabah dan bank 

syariah. 

j. Communication (komunikasi), yaitu kemampuan 

dan berkomunikasi secara lancar, benar dan 

meyakinkan.72 

                                                                 
72 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 222. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI  

KANTOR CABANG PONOROGO 

 

A. Profil Perusahaan 

1. Profil Singkat Bank Syariah Mandiri 

Nama : PT. Bank Syariah Mandiri 

Alamat Kantor 

Pusat 

: Wisma Mandiri I Jl. MH. 

Thamrin No. 5 

  Jakarta 10340 – Indonesia  

Telepon : (021) 2300 509, 3983 9000 

(hunting) 

Call Center : BSM Call 14040 

Website : www.syariahmandiri.co.id 

Email : CSG@syariahmandiri.co.id 

Tgl. Berdiri : 25 Oktober 1999 

Tgl. Operasi : 1 November 1999 

Dasar Hukum 

Pendirian 

 

: 

 

UU Perbankan 

Badan Hukum :  Perseroan Terbatas, Tertutup 

Ekuitas : Rp. 7.314.241.000.000 

Jenis/Bidang 

Usaha 

: Perbankan Berdasarkan 

Syariah Islam 

http://www.syariahmandiri.co.id/
mailto:CSG@syariahmandiri.co.id
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Wilayah Kerja : 7 Kantor Wilayah, 129 

Kantor Cabang, 

  389 Kantor Cabang 

Pembantu, 52 Kantor Kas, 

  145 Payment Point, 50 

Outlet Layanan Gadai 

Jumlah 

Karyawan 

: 15.659 Orang73 

2. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri 

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia 

pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi 

tonggak sejarah Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. 

Di saat Bank-Bank konvensional terkena imbas dari 

krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran 

mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan 

perekonomian dari ancaman krisis yang 

berkepanjangan. 

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian 

secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk 

melakukan penggabungan (merger) 4 (empat) Bank 

milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank 

                                                                 
73 Dokumentasi, Sustainability Report 2017 PT Bank Syariah 

Mandiri, 16. 
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Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu 

Bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan 

penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT 

Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu 

Bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan 

Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara 

dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis 

ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya merger 

dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor 

asing. 

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran 

Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah 

memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi 

peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi 

syariah (dual banking system). Sebagai respon, PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta 

membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 

yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan 

Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. 
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Tim Pengembangan Perbankan Syariah 

memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut 

merupakan momentum yang tepat untuk melakukan 

konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional 

menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim 

Pengembangan Perbankan Syariah segera 

mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga 

kegiatan usaha BSB bertransformasi dari Bank 

Konvensional menjadi Bank yang beroperasi 

berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank 

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta 

Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. 

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank 

umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank 

Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ 

KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui 

Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui 

perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri 

(BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal 

tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai 

beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau 

tanggal 1 November 1999. 
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PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan 

harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. 

Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang 

mampu memadukan keduanya, yang melandasi 

kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha 

dan nilai- nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu 

keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di 

perbankan Indonesia.74 

3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 

Visi Bank Syariah Mandiri adalah “Bank Syariah 

Terdepan dan Modern”, sedangkan misi Bank Syariah 

Mandiri yaitu : 

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas 

rata-rata industri yang berkesinambungan. 

b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis 

teknologi yang melampaui harapan nasabah. 

c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan 

penyaluran pembiayaan pada segmen ritel. 

d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah 

universal. 

                                                                 
74 Dokumentasi, Sustainability Report 2017 PT Bank Syariah 

Mandiri, 17—18. 
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e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan 

kerja yang sehat. 

f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan.75 

4. Nilai-nilai Perusahaan 

Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri : 

a. Excellence yaitu berupaya mencapai kesempurnaan 

melalui perbaikan yang terpadu dan 

berkesinambungan. 

b. Teamwork yaitu mengembangkan lingkungan kerja 

yang saling bersinergi. 

c. Humanity yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan dan religius. 

d. Integrity yaitu menaati kode etik profesi dan berpikir 

serta berberilaku terpuji. 

e. Customer Focus yaitu memahami dan memenuhi 

kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank 

Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan 

menguntungkan.76 

 

                                                                 
75 Dokumentasi, Sustainability Report 2017 PT Bank Syariah 

Mandiri, 14. 
76 Ibid. 
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B. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo 

Branch Manager  :  

M. Maman Gozhi 

Consemer Banking Relationship Manager :  

Arditya Rizki 

Sales Fource :  

Dian Wahyudi 

Huda 

Fita 

Nila 

Micro Banking Manager : 

Arif N. 

Micro Analyst :  

Ahmad Susanto 

Administrasi Pelayanan Mikro :  

Kurniawati Jayantini 

Pelaksana Marketing Mikro :  

Angga Tomy 

Mughnil Labib 

Mitra Mikro :  

Miko 
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Branch Operationis & Service Manager : 

Faizal Sodik 

Customer Service :  

Yunias Agil 

Teller :  

Yuli Jumiarti 

Tyas Wahyu 

Putri Vita 

Back Office :  

M.Wahyudi 

Security :  

Anwar Bagus 

Wahidun Ghoni 

Badawi 

Office Boy :  

Ginanjar 

Driver :  

Ferdy77 

 

 

 

                                                                 
77 Dokumentasi, Arsip Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Ponorogo, 2 April 2019 
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C. Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri  

1. Produk Pendanaan Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo 

a. Tabungan BSM 

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan 

akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya 

sesuai syarat tertentu yang disepakati.78 

b. BSM Tabungan Berencana 

Tabungan berangka dengan nisbah bagi hasil 

berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun 

ahli waris untuk memperleh dananya sesuai target 

waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.79 

c. BSM Tabungan Simpatik 

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan 

prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang 

disepakati.80 

d. BSM Tabungan Mabrur 

Tabungan perorangan untuk merencanakan 

ibadah haji dan umrah.81 

                                                                 
78 Dokumentasi, Brosur Bank Syariah Mandiri, 30 Maret 2019. 
79 Ibid 
80 Ibid 
81 Ibid 
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e. BSM Tabungan Mabrur Junior 

Tabungan anak untuk merencanakan ibadah 

haji dan umrah.82 

f. BSM Tabungan Dollar 

Tabungan dalam mata uang dollar yang 

penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat 

atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip 

penarikan.83 

g. BSM Tabungan Investa Cendekia (TiC) 

Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi 

masyarakat dalam melakukan perencanaan 

keuangan, khususnya pendidikan putra atau putri.84 

h. BSM Tabungan Perusahaan 

Tabungan yang digunakan untuk menampung 

kelebihan dana rekening giro yang dimiliki 

institusi/perusahaan berbadan hukum dengan 

menggunakan fasilitas autosave.85 

i. BSM Tabungan Pensiun 

Tabungan dalam mata uang rupiah hasil 

kerjasama BSM dengan PT Taspen yang 

                                                                 
82 Dokumentasi, Brosur Bank Syariah Mandiri, 30 Maret 2019. 
83 Ibid 
84 Ibid 
85 Ibid 
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diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri 

Indonesia.86 

j. BSM Tabunganku 

Tabungan untuk perorangan dengan 

persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan 

secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.87 

k. BSM Deposito 

Produk investasi berangka yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kesepakatan.88 

l. BSM Deposito Valas 

Produk investasi berjangka yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu 

sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.89 

m. BSM Giro 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang 

rupiah untuk kemudahan transaksi dengan 

                                                                 
86 Dokumentasi, Brosur Bank Syariah Mandiri, 30 Maret 2019. 
87 Ibid 
88 Ibid 
89 Ibid 
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pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad 

dhamanah.90 

n. BSM Giro Euro 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang 

Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan 

pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad 

dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.91 

o. BSM Giro Valas 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang 

US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan 

pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad 

dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan. 92 

 

2. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri  Kantor 

Cabang Ponorogo 

Secara umum semua produk pembiayaan Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo adalah 

sebagaimana berikut : 

 

 

                                                                 
90 Dokumentasi, Brosur Bank Syariah Mandiri, 30 Maret 2019. 
91 Ibid 
92 Ibid 
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a. BSM Oto 

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) 

merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan 

bermotor dengan sistem murabahah.  

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai 

PKB adalah : 

1) Jenis kendaraan : Mobil dan motor 

2) Kondisi kendaraan : Baru dan bekas 

Untuk kendaraan baru, jangka waktu 

pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan 

bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia 

kendaraan dan jangka waktu pembiayaan) 

Syarat dan ketentuan : 

1) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau 

pendapatan yang tetap 

2) Usia pemoohon pada saat pengajuan PKB 

minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada 

saat jatuh tempo fasilitas PKB 

3) Pengajuan PKB dapat dilakukan sendiri-sendiri 

atau koordinir secara kolektif oleh instansi di 

mana pemohon bekerja 

Dokumen yang diperlukan : 

1) Fotocopy kartu identitas: KTP/SIM 
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2) Fotocopy kartu keluarga 

3) Surat keterangan yang ditanda tangani oleh 

pejabat yang berwenang dari instansi/perusahaan 

tempat pemohon bekerja yang menyatakan 

pemohon adalah pegawai dari instansi/perusahaan 

yang dimaksud 

4) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan 

tempat pemohon bekerja 

5) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang 

akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun 

pembuatan, fotocopy BPKB, nama pembeli 

sebelumnya dan harga kendaraan. 

6) Fotocopy surat nikah (bagi pemohon yang telah 

beristri/bersuami) 

7) Surat persetujuan dari istri/suami (bagi pemohon 

telah beristri/bersuami)93 

b. BSM Griya 

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan 

jangka pendek, menengah, atau panjang untuk 

membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), 

baik baru maupun bekas, di lingkungan developer 

dengan sistem murabahah. 

                                                                 
93 Dokumentasi, Brosur Bank Syariah Mandiri, 30 Maret 2019. 
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Akad: 

1) Akad yang digunakan adalah akad murabahah 

2) Akad murabahah adalah akad jual beli antara 

bank dan nasabah, dimana bank membeli barang 

yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah 

sebesar harga pokok ditambah dengan 

keuntungan margin yang disepakati. 

Manfaat: 

1) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal 

pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru 

maupun bekas 

2) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya 

dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah 

selama masa perjanjian 

Fitur 

1) Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan  

2) Proses permohonan yang mudah dan cepat 

3) Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second 

4) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan 5 

milyar 

5) Jangka waktu pembiayaan yang panjang  

6) Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM 
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Persyaratan: 

1) WNI cakap hukum 

2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun 

pada saat jatuh tempo  

3) Besar angsuran tidak melebihi 40% dari 

penghasilan bulanan bersih 

4) Fasilitas pembiayaan unit yang belum selesai 

dibangun/inden dapat diberikan untuk fasilitas 

pembiayaan yang pertama 

5) Pencairan pembiayaan dapat diberikan apabila 

progress pembangunan telah mencapai 50% 

dengan total pencairan maksimal sebesar 50%  

6) Untuk pencairan unit yang belum selesai 

dibangun/inden harus melalui perjanjian kerja 

sama antara developer dan BSM Kantor Pusat 
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7) Maksimum pembiayaan : 

Tabel 3.1 Maksimum Pembiayaan  

BSM Griya 

 

Pembiayaan dan 

Tipe Agunan 

FTV Maksimum 

FP 1 

(Pertama) 

FP2  

(Kedua) 

FP 3  

(Ketiga) 

dst 

PPR Tipe > 70 70% 60% 50% 

PPRS Tipe > 70 70% 60% 50% 

PPR Tipe 22 – 70 
Tidak 

Diatur 
70% 60% 

PPRS Tipe 22 – 70 80% 70% 60% 

PPRS Tipe s/d 21 
Tidak 

Diatur 
70% 60% 

Ruko/Rukan 
Tidak 

Diatur 
70% 60% 

Keterangan :  

FP; Fasilitas Pembiayaan 

FP1; Fasilitas Pembiayaan untuk rumah ke-1 

PPRS; Pembiayaan Pemilikan Rumah Susun 

c. BSM Gadai Emas 

Gadai Emas BSM merupakan produk 

pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai 

salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan 

cepat. 
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Akad : 

1) Qardh dalam rangka rahn adalah akad pemberian 

pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai 

dengan penyerahan tugas agar bank menjaga 

barang jaminan yang diserahkan. 

2) Biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah 

Syarat : 

1) Kartu identitas nasabah 

2) Pembiayaan mulai dari Rp. 500.000,- 

3) Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan 

(batangan) 

4) Jangka waktu:  4 (empat) bulan dan dapat 

diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah 

melakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). 

d. BSM Cicil Emas 

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk 

membantu nasabah membiayai 

pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan 

(batangan) dengan Cara Mudah Punya Emas dan 

menguntungkan. 

Pembiayaan menggunakan akad murabahah 

(di bawah tangan). Pengikatan agunan dengan 

menggunakan akad rahn (gadai). 
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Uang Muka : 

1) Minimal 20% dari harga perolehan emas 

2) Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) 

oleh nasabah kepada Bank. Sumber dana uang 

muka harus berasal dari dana nasabah semdiri 

(self financing) dan bukan berasal dari 

pembiayaan yang diberikan oleh Bank. 

Syarat : 

1) WNI cakap umur 

2) Pegawai dengan usia minimal 21 tahun s.d usia 

maksimal 55 tahun. 

3) Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat 

pembiayaan jatuh tempo. 

4) Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 

tahun. 

5) Menyerahkan kartu identitas (KTP). 

e. BSM Warung Mikro 

Pembiayaan warung mikro Limit pembiayaan 

sampai Rp. 100 juta, dengan peruntukan 

pembiayaan: 

1) Perorangan  : Golongan berpenghasilan 

tetap seperti PNS, Pegawai Swasta dsb. 

2) Badan Usaha 
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Produk Pembiayaan BSM Warung Mikro 

antara lain: 

1) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) 

a) Limit pembiayaan minimal Rp. 2.000.000,- 

(dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

b) Jangka waktu pembiayaan : 36 bulan 

c) Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan 

BSM 

2) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) 

a) Limit pembiayaan di atas Rp. 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

b) Jangka waktu : maksimal 36 bulan 

c) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM. 

3) Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) 

a) Limit pembiayaan di atas Rp 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

b) Jangka waktu maksimal 48 bulan 

c) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM 
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Persyaratan: 

1) Wiraswasta/Profesi 

a) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun 

b) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah 

dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan 

lunas 

c) Surat keterangan / ijin usaha 

2) Perorangan Golbertap 

a) Status pegawai tetap dengan masa dinas 

minimal 1 tahun 

b) Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan 

dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh 

tempo fasilitas pembiayaan. 

c) Surat keterangan kerja/SK Pegawai 

3) Badan Usaha 

a) Usaha berjalan minimal 2 tahun 

b) Surat keterangan/ijin usaha 

c) Akte pendirian/perubahan perusahaan94 

  

                                                                 
94 Dokumentasi, Brosur Bank Syariah Mandiri, 30 Maret 2019. 
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3. Fasilitas E-Banking Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo 

a. BSM ATM 

Mesin Anungan Tunai Mandiri yang dimiliki 

oleh BSM. BSM ATM dapat digunakan oleh nasabah 

BSM, nasabah bank anggota Prima, nasabah bank 

anggota Bersama dan nasabah anggota Bancard. 

BSM ATM dapat digunakan untuk: cek saldo, 

tarik tunai, ubah pin, transfer antar rekening, transfer 

antar bank, pembayaran tagihan dan pembelian isi 

ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.95 

b. BSM Mobile Banking 

BSM Mobile Banking atau Mandiri Syariah 

Mobile merupakan layanan melalui saluran distribusi 

elektronik Bank untuk mengakses rekening yang 

dimiliki nasabah di Bank melalui jaringan 

komunikasi dengan sarana telepon seluler atau 

komputer tablet. 

Jenis Layanan BSM Mobile Banking: 

1) Informasi rekening, portofolio, saldo e-Money 

dan kurs.  

                                                                 
95 Dokumentasi, Brosur Bank Syariah Mandiri, 30 Maret 2019. 
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2) Transaksi transfer (antar rekening BSM dan antar 

bank secara online dan SKN/kliring). 

3) Transaksi pembayaran (Tagihan PLN, 

Telepon/HP, Institusi Pendidikan, Tiket, 

Asuransi, Belanja Online, Internet/TV Cable dan 

Zakat/Infaq/Wakaf). 

4) Transaksi pembelian (Voucher HP, Token PLN, 

Top up dan Update saldo e-money, paket data) 

5) Pembayaran dengan QR Pay.   

6) Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur. 

7) Fitur Islami (Jadwal Sholat, Lokasi Masjid, arah 

Kiblat dan Hikmah) 

8) Lokasi kantor cabang dan ATM BSM/Mandiri 

terdekat. 

9) Bagikan bukti transaksi ke media sosial. 

10) Simpan transaksi menjadi menu favorit 

11) Pengaturan akun Mobile Banking: Perubahan 

PIN/Bahasa, menu favorit. (Transaksi juga dapat 

dilakukan langsung dari menu favorit) dan 

Pendaftaran Alamat Email Notifikasi Transaksi. 

Syarat pembukaan BSM Mobile Banking 

yaitu: 

1) Memiliki rekening tabungan atau giro perorangan 
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2) Mengisi formulir permohonan Mandiri Syariah 

Mobile melalui cabang terdekat 

Aktivasi Mandiri Syariah Mobile yaitu: 

1) Setelah membaca Syarat & Ketentuan, pilih setuju 

2) Masukkan No. HP yang sudah terdaftar layanan 

Mandiri Syariah Mobile dan kode aktivasi yang 

diterima melalui SMS pada saat pendaftaran di 

kantor cabang 

3) Kemudian akan muncul permintaan pembuatan 

PIN baru Mandiri Syariah Mobile 

4) Aktivasi Mandiri Syariah Mobile telah selesai96 

c. Mandiri Syariah Debit Standar Nasional (GPN) 

Mandiri Syariah Debit Standar Nasional 

(GPN) adalah produk kartu berteknologi chip yang 

diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan 

terhubung dengan jaringan domestik serta memiliki 

fungsi utama sebagai kartu ATM dan kartu Debit 

yang dapat digunakan di seluruh mesin ATM/EDC 

domestik. 

Dengan Mandiri Syariah Debit Standar 

Nasional (GPN) nasabah dapat bertransaksi di semua 

                                                                 
96 Online, https://www.syariahmandiri.co.id/ diakses pada tanggal 

17 Maret 2019. 

https://www.syariahmandiri.co.id/
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mesin ATM bank lain, transaksi belanja di semua 

mesin EDC bank lain dan bisa menjadi kartu 

discount pada merchant yang bekerjasama dengan 

BSM. 

Syarat dan tatacara pengajuan: 

1) Memiliki rekening tabungan BSM atau giro 

perorangan. 

2) Diperuntukkan bagi calon nasabah baru atau 

nasabah lamau namun belum memiliki Mandiri 

Syariah Debit GPN. 

3) Nasabah datang langsung ke Customer Service 

cabang terdekat untuk mengisi formulir aplikasi 

permintaan Kartu Debit Mandiri Syariah. 97 

d. BSM Notifikasi 

Layanan untuk memberikan informasi segera 

dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan 

jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang 

dikirimkan melalui SMS atau email. 98 

  

                                                                 
97 Online, https://www.syariahmandiri.co.id/ diaskses pada tanggal 

18 Maret 2019. 
98 Dokumentasi, Brosur Bank Syariah Mandiri, 30 Maret 2019. 

https://www.syariahmandiri.co.id/


 

93 
 

Deskripsi produk: 

1) Proses pembukaan dapat dilakukan di seluruh 

cabang BSM dengan mengisi Form Pembukaan 

Rekening. 

2) Notifikasi berlaku bagi nasabah perorangan dan 

institusi/perusahaan. 

3) Notifikasi transaksi berupa transaksi debet dan 

transaksi kredit. 

4) Notifikasi transaksi disampaikan melalui media 

SMS dan email. 

5) Notifikasi dikirimkan realtime. 

6) Nasabah dapat memilih nominal minimal 

transaksi yang dinotifikasikan. 

7) Notifikasi yang dikirim merupakan transaksi yang 

berhasil. 

8) Transaksi yang dikirim melalui notifikasi adalah 

transaksi yang dilakukan melalui cabang, e-

chanel atau transaksi sistem. 

9) Biaya transaksi notifikasi Rp. 300,-/sms 

sedangkan melalui email gratis. 99 

  

                                                                 
99 Online, https://www.syariahmandiri.co.id/ diakses pada tanggal 

18 Maret 2019. 

https://www.syariahmandiri.co.id/
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e. BSM Net Banking 

Layanan transaksi perbankan melaui jaringan 

internet dengan alamat 

http://www.syariahmandiri.co.id/ yang dapat 

digunakan oleh nasabah. BSM Net Banking 

memiliki manfaat untuk mengelola sendiri transaksi 

keuangan, kenyamanan transaksi kapan saja dan di 

mana saja, pengamanan berlapis untuk setiap 

transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking, 

dilengkapi fitur spesial transfer real time ke  83 bank 

dan transfer bukan pemegang rekening, transfer ke 

bank lain, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, 

informasi saldo dan data rekening serta cetak data 

mutasi transaksi. 

Proses pendaftaran : 

1) Mengisi data pribadi pada aplikasi permohonan 

fasilitas BSM Net Banking 

2) Menerima PIN mailer yang berisi key code (user 

ID, PIN otorisasi & TAN)  

3) Menandatangani lembar tanda terima PIN mailer 

key code dan menyerahkan kembali ke Customer 

Service 100 

                                                                 
100 Dokumentasi, Brosur Bank Syariah Mandiri, 30 Maret 2019. 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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f. BSM Call 14040 

Layanan perbankan melalui telepon dengan 

nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat 

digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan 

informasi terkait layanan perbankan. 

Cara mendapatkan phone banking  

1) Nasabah perorangan : Nasabah melakukan 

registrasi phone banking berupa pembuatan TIN 

(Telephone Identification Number) melalui BSM 

ATM menggunakan BSM Card. 

2) Nasabah perusahaan : Nasabah melakukan 

registrasi  di cabang melalui frontliner. Nasabah 

akan mendapatkan kartu perusahaan dan TIN 

mailer sebagai media akses ke phone banking.101  

  

                                                                 
101 Online, https://www.syariahmandiri.co.id/ diakses pada tanggal 

18 Maret 2019. 

https://www.syariahmandiri.co.id/
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BAB IV 

STRATEGI PEMASARAN BANK SYARIAH  

DALAM MENINGKATKAN KUALITAS  

LAYANAN E-BANKING 

 

A. Strategi Pemasaran Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo dalam Meningkatkan Kualitas 

Layanan E-Banking 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

sebagai salah satu bank yang menjalankan prinsip-prinsip 

syariah dalam operasionalnya. merupakan salah satu bank 

syariah yang sudah lama berkiprah dalam pengembangan 

ekonomi umat di Ponorogo.  

Semakin majunya perkembangan teknologi 

menuntut lembaga perbankan sebagaimana Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo untuk merancang atau 

menyusun kembali strategi pemasarannya agar mampu 

bertahan dari berbagai perubahan yang ada. Perubahan 

yang begitu cepat mengharuskan Bank Syariah Mandiri 

untuk beradaptasi dengan situasi, perkembangan trend 

layanan yang serba online menuntut bank syariah untuk 

lebih meningkatkan kualitas layanan keuangan yang 

bersentuhan dengan teknologi sebagaimana e-banking.  
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Seiring dengan banyaknya pesaing saat ini Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo mulai menata 

kembali strategi pemasaran yang akan dikembangkan guna 

memenangkan penguasaan pasar yang ada. Sesuai hasil 

wawancara Peneliti dengan M. Maman Ghozi selaku 

Branch Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Ponorogo sebagai berikut: 

Karena kita mengedepankan Islamic icon jadi kita 
lebih ke pesantren seperti gaji guru seperti payroll ini 

masuk ke BSM, untuk Universitas secara nasional 
sudah banyak yang menggunakan payroll BSM. Jadi 
untuk segmen pasar BSM fokus ke institusi dan 

lembaga-lembaga Islam, seperti halnya pesantren, 
sekolah Islam, rumah sakit seperti RS 

Muhammadiyah dan juga RS Aisyiah.102  

Saat ini fokus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Ponorogo lebih kepada masyarakat yang ada di perkotaan 

dan belum masuk ke pelosok desa. Sebagaimana 

disampaikan M. Maman Ghozi: 

Kalau di pelosok itu lebih ke pembiayaan dan untuk 
ke sekolah di pelosok ini kita juga masih belum. Jadi 

kita lebih ke maitanance nasabah lembaga/institusi 
yang ada103 

 

                                                                 
102 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019 
103 Ibid 
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Disamping hal tersebut Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo, mengusahakan beberapa hal 

terkait dengan pemasaran Sebagaimana disampaikan oleh 

Dian Wahyudi bahwa: 

kita ditarget setiap bulan. 25 Nasabah dan minimal 
harus lebih dari 50 juta. Jika tidak mencapai target, 

ini juga ada surat peringatannya.104  
 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

memberikan target kepada marketing paling tidak setiap 

bulan ada 25 orang yang bergabung dengan Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dengan tabungan paling 

tidak Rp. 50.000.000,- yang diperoleh tiap marketing 

funding. Jika tidak mencapai target maka akan diberikan 

peringatan sebagai konsekuensi atas tidak teracapainya 

target yang telah ditentukan. 

Dengan semakin meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap layanan bank syariah menjadi suatu 

peluang tersendiri bagi Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo untuk mengajak masyarakat bergabung 

menggunakan layanan e-banking bank syariah.  

Untuk memudahkan nasabah dan memaksimalkan 

layanan e-banking Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

                                                                 
104 Dian Wahyudi, Wawancara 21 Maret 2019 
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Ponorogo mewajibkan kepada nasabah yang membuka 

rekening di Bank Syariah Mandiri untuk menggunakan 

layanan ATM, BSM Mobile Banking dan BSM Notifikasi 

sejak awal daftar atau awal membuka rekening. 

Sebagaimana disampaikan M. Maman Ghozi berikut : 

Untuk e-banking ini lebih mempermudah 
nasabahnya juga, jadi kita arahkan langsung ketika 
buka rekening langsung melekat ATM, BSM Mobile 

Banking dan BSM Notifikasi. Ini juga salah satu 
strategi untuk menambah transaksi di Mobile 

Banking, untuk BSM Notifikasi juga kita sarankan 
untuk langsung diaktifkan minimal 500.000, jadi 
kalau dibawah 500.000 itu tidak ada notifikasi.105  

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

memberikan kemudahan kepada nasabah yang 

menggunakan layanan e-banking untuk melakakukan 

berbagai pembayaran seperti tagihan listrik, tagihan 

telkom, tagihan TV berbayar, selain itu nasabah juga bisa 

melakukan pembelian pulsa handphone, pembelian token 

listrik dan melakukan transaksi pembayaran menggunakan 

QR Pay cashless (pembayaran non-tunai) menggunakan 

barcode. Sedangkan lembaga atau institusi yang memiliki 

transaksi dengan nominal besar Bank Syariah Mandiri 

menyarankan untuk menggunakan BSM  Net Banking 

                                                                 
105 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019 
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(internet banking). Sebagaimana disampaikan M. Maman 

Ghozi berikut:  

Jadi kita sampaikan juga ke nasabah kalau memakai 
aplikasi bisa langsung untuk membeli pulsa, token 

listrik di rumah. Jadi dengan perkembangan 
teknologi, aplikasi bisa kita pakai untuk apa saja. 
Kemudian untuk net banking kebanyakan dari 

perusahaan atau lembaga yang ingin melakukan 
transaksi dalam jumlah besar, net banking bisa 

digunakan di luar negeri kalau mobile banking belum 
bisa.106  

Sesuai dengan hasil observasi Peneliti menemukan 

fitur-fitur pembayaran dan pembelian layanan e-banking 

Bank Syariah Mandiri107 sebagaimana berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Menu Aplikasi  

BSM Mobile Banking 

                                                                 
106 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019 
107 Observasi pada tanggal 25 Maret 2019 
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Selain dapat melakukan transaksi transfer, cek saldo, 

pembelian dan berbagai pembayaran juga terdapat fitur 

jadwal sholat, informasi lokasi masjid terdekat, tausyiah 

dan kajian Islam dan juga hadits-hadits. Kemudian untuk 

membiasakan nasabah berinfaq, maka pada setiap akhir 

transaksi layanan e-banking akan ada pertanyaan atau 

penawaran untuk berinfaq. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Dian Wahyudi berikut: 

Sebenarnya hampir sama, jadi fungsinya untuk 

mempermudah transfer dan cek saldo. Kalau di Bank 
Syariah Mandiri ada infaq di ATM dan BSM Mobile 

Banking setiap akhir transaksi, tawaran infaq akan 
keluar otomatis setelah selesai transaksi. Dalam 
aplikasi BSM Mobile Banking Jadwal sholatnya juga 

ada kemudian info masjid terdekat ada juga semacam 
tausyiah dan hadist-hadistnya juga ada.108 

 

  

                                                                 
108 Dian Wahyudi, Wawancara 21 Maret 2019 
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Selaras dengan hasil observasi109, bahwa Peneliti 

menemukan gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Iklan Fitur Lokasi Masjid, Arah Kiblat 

dan Jadwal Shalat dalam Aplikasi  

BSM Mobile Banking 

 

B. Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo dalam Meningkatkan 

Kualitas Layanan E-Banking 

Strategi merupakan cara-cara untuk mencapai suatu 

tujuan. Tidak ada satu tujuan suatu perusahaan atau Bank 

Syariah yang dapat dicapai tanpa strategi yang memadai. 

Sebagus apapun tujuan yang direncanakan, jika tidak 

memiliki strategi yang jitu, maka tidak satupun tujuan yang 

dirumuskan akan dicapai. 

                                                                 
109 Observasi pada tanggal 25 Maret 2019 
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Dalam merumuskan strategi pemasaran ada 4 

langkah yang harus dilakukan yaitu: 1. Segmentasi 

(Segmentation), 2. Targetting, 3. Potitioning dan 4. 

Differentiation. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

sebagai salah satu bank yang menjalankan prinsip-prinsip 

syariah dalam operasionalnya. merupakan salah satu bank 

syariah yang sudah lama berkiprah dalam pengembangan 

ekonomi umat di Ponorogo.  

Semakin majunya perkembangan teknologi 

menuntut lembaga perbankan sebagaimana Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo untuk merancang atau 

menyusun kembali strategi pemasarannya agar mampu 

bertahan dari berbagai perubahan yang ada. Perubahan 

yang begitu cepat mengharuskan Bank Syariah Mandiri 

untuk beradaptasi dengan situasi, perkembangan trend 

layanan yang serba online menuntut bank syariah untuk 

lebih meningkatkan kualitas layanan keuangan yang 

bersentuhan dengan teknologi sebagaimana e-banking.  

Segmentasi merupakan langkah awal yang harus 

dilakukan bank syariah sebelum melakukan aktifitas bisnis 

secara keseluruhan. Sebagaimana disampaikan M. Maman 

Ghozi selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri 
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Kantor Cabang Ponorogo bahwa Bank Syariah Mandiri 

mengedepankan Islamic icon jadi BSM lebih ke pesantren 

seperti gaji guru seperti payroll masuk ke BSM, untuk 

Universitas secara nasional sudah banyak yang 

menggunakan payroll BSM. Jadi untuk segmen pasar BSM 

fokus ke institusi dan lembaga-lembaga Islam, seperti 

halnya pesantren, sekolah Islam, rumah sakit seperti RS 

Muhammadiyah dan juga RS Aisyiah.110  

Dalam hal ini peneliti melihat banyaknya pesantren 

dan institusi-institusi Islam yang cukup besar di Kabupaten 

Ponorogo, menjadikan Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo membidik segmen pasar dalam bentuk 

lembaga atau sekolah Islam yang tumbuh pesat di kota 

santri Ponorogo. Langkah segmentasi ini sesuai dengan 

yang disampaikan oleh Hermawan Kartajaya dan 

Muhammad Syakir Sula bahwa segmentasi 

memungkinkan bank syariah untuk lebih fokus 

mengalokasikan sumber daya. Dengan cara-cara yang 

kreatif dalam membagi-bagi pasar ke dalam beberapa 

segmen bank syariah dapat menentukan di mana mereka 

                                                                 
110 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019 
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harus memberikan pelayanan terbaik dan di mana mereka 

mempunyai keunggulan kompetitif paling besar.111  

Saat ini fokus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Ponorogo lebih kepada masyarakat yang ada di perkotaan 

dan belum masuk ke pelosok desa. Sebagaimana 

disampaikan M. Maman Ghozi kalau di pelosok itu lebih 

ke pembiayaan dan untuk ke sekolah di pelosok ini kita 

juga masih belum. Jadi Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo lebih ke maitanance nasabah 

lembaga/institusi yang ada112. Dalam hal ini Peneliti 

melihat Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

lebih fokus ke calon nasabah yang berada di perkotaan 

karena masyarakat urban lebih terbiasa dengan transaksi 

keuangan yang menggunakan layanan e-banking. Senada 

dengan disampaikan Philip Kotler dan Gray Amstrong 

tentang Segmentasi Geografik bahwa segmentasi ini 

membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan 

kondisi geografik (daerah), sehingga dalam mengambil 

                                                                 
111 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing, 165. 
112 Ibid 
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keputusan untuk pemasaran betul-betul melihat wilayah 

yang akan menjadi target pemasaran produknya.113 

Disamping hal tersebut Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo, mengusahakan beberapa hal 

terkait dengan pemasaran Sebagaimana disampaikan oleh 

Dian Wahyudi bahwa marketing BSM ditarget setiap 

bulan, 25 Nasabah dan minimal harus lebih dari Rp. 

50.000.0000,-. Jika tidak mencapai target, ini juga ada 

surat peringatannya.114  

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

menetapkan target minimal kepada marketing agar hasil 

dari pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi lebih 

terukur, pihak manajemen akan memberikan teguran 

berupa surat peringatan kepada marketing yang tidak bisa 

mencapai target minimal yang telah ditetapkan. Kotler, 

Kartajaya, Huan dan Liu menyatakan ada tiga kriteria yang 

harus dipenuhi bank syariah saat  mengevaluasi dan 

menentukan segmen mana yang akan dijadikan target. 

Pertama, bank syariah harus memastikan bahwa segmen 

pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan cukup 

                                                                 
113 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-prinsip 

Pemasaran..... 59. 
114 Dian Wahyudi, Wawancara 21 Maret 2019 
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menguntungkan bagi bank syariah. Bank syariah dapat saja 

memilih segmen yang kecil pada saat sekarang namun 

segmen itu harus mempunyai prospek menguntungkan 

dimasa datang. Kedua, bahwa strategi targeting itu harus 

di dasarkan pada keunggulan kompetitif bank syariah yang 

bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara 

untuk mengukur apakah bank syariah memiliki kekuatan 

dan keahlian yang memadai untuk menguasai segmen 

pasar yang dipilih sehingga memberikan value bagi 

pelanggan. Ketiga, bahwa segmen pasar yang di bidik 

harus didasarkan pada situasi pesaingnya. Beberapa faktor 

yang dipertimbangkan di sini antara lain intensitas 

persaingan segmen, potensi masuknya pemain baru, 

hambatan masuk industri, keberadaan produk-produk 

pengganti, serta pertumbuhan kekuatan tawar-menawar 

pembeli maupun pemasok.115 

Dengan semakin meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap layanan bank syariah menjadi suatu 

peluang tersendiri bagi Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo untuk mengajak masyarakat bergabung 

menggunakan layanan e-banking bank syariah.  

                                                                 
115 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar – Dasar Pemasaran.., 95-96. 
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Untuk memudahkan nasabah dan memaksimalkan 

layanan e-banking Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Ponorogo mewajibkan kepada nasabah yang membuka 

rekening di Bank Syariah Mandiri untuk menggunakan 

layanan ATM, BSM Mobile Banking dan BSM Notifikasi 

sejak awal daftar atau awal membuka rekening. 

Sebagaimana disampaikan M. Maman Ghozi untuk 

layanan e-banking ini lebih mempermudah nasabahnya 

juga, jadi kita arahkan langsung ketika buka rekening 

langsung melekat ATM, BSM Mobile Banking dan BSM 

Notifikasi. Ini juga salah satu strategi untuk menambah 

transaksi di Mobile Banking, untuk BSM Notifikasi juga 

kita sarankan untuk langsung diaktifkan minimal 500.000, 

jadi kalau dibawah 500.000 itu tidak ada notifikasi.116  

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

memberikan kemudahan kepada nasabah yang 

menggunakan layanan e-banking untuk melakakukan 

berbagai pembayaran seperti tagihan listrik, tagihan 

telkom, tagihan TV berbayar, selain itu nasabah juga bisa 

melakukan pembelian pulsa handphone, pembelian token 

listrik dan melakukan transaksi pembayaran menggunakan 

QR Pay cashless (pembayaran non-tunai) menggunakan 

                                                                 
116 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019 
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barcode. Sedangkan lembaga atau institusi yang memiliki 

transaksi dengan nominal besar Bank Syariah Mandiri 

menyarankan untuk menggunakan BSM  Net Banking 

(internet banking). Sebagaimana disampaikan M. Maman 

Ghozi berikut kalau memakai aplikasi bisa langsung untuk 

membeli pulsa, token listrik di rumah. Jadi dengan 

perkembangan teknologi, aplikasi bisa kita pakai untuk apa 

saja. Kemudian untuk net banking kebanyakan dari 

perusahaan atau lembaga yang ingin melakukan transaksi 

dalam jumlah besar, net banking bisa digunakan di luar 

negeri kalau mobile banking belum bisa.117  

Dalam hal tersebut peneliti melihat bahwa Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo melakukan 

potitioning dengan mewajibkan nasabah yang baru 

mendaftar harus memiliki 3 layanan e-banking sekaligus 

dengan menjelaskan berbagai keunggulan dan kemudahan 

yang dimiliki. Positioning yang dilakukan Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo cukup efektif karena 

dimulai dengan differensiasi yang benar-benar 

mendiferensiasikan penawaran pasar, sehingga dapat 

memberikan nilai lebih kepada konsumen.  

                                                                 
117 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019 
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Dalam hal ini, Peneliti menemukan fitur-fitur 

pembayaran dan pembelian layanan e-banking Bank 

Syariah Mandiri118 yang cukup lengkap: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Menu Aplikasi 

BSM Mobile Banking 

Selain dapat melakukan transaksi transfer, cek saldo, 

pembelian dan berbagai pembayaran juga terdapat fitur 

jadwal sholat, informasi lokasi masjid terdekat, tausyiah 

dan kajian Islam dan juga hadits-hadits. Kemudian untuk 

membiasakan nasabah berinfaq, maka pada setiap akhir 

transaksi layanan e-banking akan ada pertanyaan atau 

penawaran untuk berinfaq. Dian Wahyudi menyampaikan 

                                                                 
118 Observasi pada tanggal 25 Maret 2019. 
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bahwa sebenarnya hampir sama fungsinya untuk 

mempermudah transfer dan cek saldo. Kalau di Bank 

Syariah Mandiri ada infaq di ATM dan BSM Mobile 

Banking setiap akhir transaksi, tawaran infaq akan keluar 

otomatis setelah selesai transaksi. Dalam aplikasi BSM 

Mobile Banking Jadwal sholatnya juga ada kemudian info 

masjid terdekat ada juga semacam tausyiah dan hadist-

hadistnya juga ada.119 

Selaras dengan hasil observasi120, bahwa Peneliti 

menemukan data gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Iklan Fitur Lokasi Masjid, Arah Kiblat 

dan Jadwal Shalat dalam Aplikasi  

BSM Mobile Banking 

                                                                 
119 Dian Wahyudi, Wawancara 21 Maret 2019 
120 Observasi pada tanggal 25 Maret 2019 
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Dalam hal ini peneliti melihat bahwa layanan e-

banking yang ada di Bank Syariah Mandiri memiliki 

perbedaan yang menarik dibanding dengan bank-bank 

yang lain. Perbedaan atau differentiation yang ada salah 

satunya adalah adanya penawaran untuk infaq setiap 

nasabah menyelesaikan transaksi pada layanan e-banking. 

Penambahan fitur-fitur seperti jadwal sholat, lokasi masjid 

terdekat, arah kibkat, lokasi kantor cabang dan ATM 

terdekat dan penawaran infaq tersebut menjadi pembeda 

yang menjadi keunggulan bagi Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo di banding pesaingnya. Namun 

sebagaimana disampaikan oleh Hermawan Kartajaya 

penawaran ini bukan berarti janji-janji belaka saja, 

melainkan harus di dukung oleh bentuk yang nyata. 

Diferensiasi ini berupa content (what to offer) dan context 

(how to offer) dan yang tak kalah penting adalah 

infrastructure (capability to offer).121 

  

                                                                 
121 Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing, 175. 
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BAB V 

TAKTIK PEMASARAN BANK SYARIAH  

DALAM MENINGKATKAN KUALITAS  

LAYANAN E-BANKING 

 

A. Taktik Pemasaran Syariah Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo dalam Meningkatkan 

Kualitas Layanan E-Banking 

Berdasarkan hasil observasi Peneliti bahwa kantor 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo berada di 

jalan utama atau jalan protokol Soekarno Hatta. Lokasi 

ATM sendiri saat ini hanya ada di dua tempat yaitu 

pertama, ada di depan kantor Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo dan yang kedua, ada di dekat Rumah 

Sakit Muhammadiyah Jl. Diponegoro Kab. Ponorogo.122 

Sebagaimana hasil wawancara Peneliti dengan Dian 

Wahyudi berikut :  

Kalau ATM di sini ada dua yaitu di Kantor BSM dan 

di depan RSU Muhammadiyah Jl. Diponegoro, tapi 
untuk penarikan di ATM Mandiri Gratis dan 
penarikan di ATM manapun juga bisa123 

 

                                                                 
122 Observasi pada tanggal 16 Maret 2019 
123 Dian Wahyudi, Wawancara 21 Maret 2019 
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Untuk penarikan ATM BSM bisa dilakukan di 

channel ATM Bersama dan untuk penarikan di  ATM 

Mandiri (konvensional) juga bisa dan tidak dikenakan 

biaya. 

Produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo sangat beragam, secara umum ada 3 

yaitu produk tabungan, produk pembiayaan dan produk 

layanan atau fasilitas e-banking. Sebagaimana 

disampaikan oleh Customer Service BSM Ponorogo 

Yunias Agil berikut : 

Secara garis besar ada produk pendanaan dan 
pembiayaan, untuk pendanaan ada tabungan dan 
giro. Untuk giro ini biasanya untuk perusahaan-

perusahaan. Sedangkan tabungan ada tabungan yang 
reguler, tabungan berencana, tabungan investa 

cendekia, ada juga tabungan mabrur untuk haji dan 
umroh. Untuk program pembiayaan ada cicil emas, 
bsm oto, warung mikro, griya bsm, implan, 

pensiunan sama gadai emas. Untuk fasilitas kita ada 
e-banking124 

 

Produk layanan e-banking di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo ada 6 layanan. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Yunias Agil berikut :  

  

                                                                 
124 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019 
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Layanan e-banking yang ada di BSM, di sini ada 
layanan ATM, Mandiri Syariah Mobile, BSM Net 
Banking, BSM Call, BSM Notifikasi dan BSM Debit 

Card. Jadi di sini ada 6 layanan untuk e-banking 125 
 

Dari 6 layanan e-banking yang ada, Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo mewajibkan kepada 

nasabah bahwa setiap produk tabungan yang dibuka harus 

melekat di dalamnya 3 layanan e-banking yaitu ATM, 

BSM Mobile Banking dan BSM Notifikasi. Senada dengan 

yang disampaikan M. Maman Ghozi berikut: 

Jadi, upaya atau strategi kita nasabah yang datang 

membuka rekening sekaligus kita bukakan e-
banking126 
 

Sedangkan jasa biaya administrasi dari produk yang 

ditawarkan Bank Syariah Mandiri sebagaimana 

disampaikan oleh Yunias Agil yaitu: 

Untuk biaya administrasinya ATM dan BSM Mobile 
Banking ini gratis BSM Net Banking biayanya Rp. 
2.500-/bln untuk BSM Notifikasi gratis untuk e-mail 

Rp. 500,- untuk notifikasi sms, untuk BSM Call 
menggunakan pulsa lokal, untuk biaya 

administrasinya terjangkau.127 
 

                                                                 
125 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019 
126 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019  
127 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019 
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Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo saat 

ini melakukan promosi dengan cara mengadakan 

silaturahim ke beberapa pondok pesantren, selain itu Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo juga aktif 

membuka gerai saat ada even-even tertentu dan menjadi 

sponsor dalam berbagai kegiatan, sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Dian Wahyudi berikut: 

Untuk  promosi kita sudah masuk ke Pondok 
Pesantren. Caranya kemarin ketika ada even kita di 

sana buka gerai, kemarin langsung ke sana dan 
alhamdulillah ada yang langsung closing gitu, yang 
buka rekening ada. Di Sekolah juga di SMP disana 

kemarin ulang tahun, BSM jadi sponsor di sana buka 
stand.128 

 

Lebih penting lagi Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo juga rutin membagikan brosur saat ada 

keramaian seperti pada kegiatan car freeday, acara jalan 

santai dan di sekolah-sekolah. Seperti yang diungkapkan 

oleh Dian Wahyudi berikut : 

Untuk Brosur kita sebulan sekali itu setiap minggu di 

car freeday disebar. Untuk brosur kita sebar ke 
sekolah juga kita sebar, selain itu mungkin juga jalan 
santai itu juga bisa kita sebar.129 

 

                                                                 
128 Dian Wahyudi, Wawancara 21 Maret 2019 
129 Ibid 
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Sementara untuk promosi melalui media sosial 

berdasarkan hasil observasi peneliti saat ini masih belum 

dioptimalkan. Website khusus promosi Bank Syariah 

Mandiri Kantor Ccabang Ponorogo belum ada dan masih 

bergabung dengan pusat. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Dian Wahyudi berikut : 

Untuk ig (instagram) kita kurang aktif sih mas, untuk 

website itu dikelola dari pusat dan untuk ponorogo 
sini websitenya belum ada. 130 
 

Selain menjual dan mempromosikan produk, hal 

penting yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo yaitu silaturahim ke beberapa instansi 

ataupun lembaga yang menjadi nasabah Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dalam rangka 

maintanance atau pemeliharaan agar dapat terus aktif 

bertransaksi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Ponorogo. Sebagaimana hasil wawancara yang 

disampaikan M. Maman Ghozi bahwa :  

Kalau di plosok itu lebih ke pembiayaan dan untuk 

ke sekolah di plosok ini kita juga masih belum. Jadi 
kita lebih ke maintanance nasabah lembaga/institusi 
yang ada.131 

 

                                                                 
130 Dian Wahyudi, Wawancara 21 Maret 2019. 
131 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019. 
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B. Analisis Taktik Pemasaran Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo dalam Meningkatkan 

Kualitas Layanan E-Banking 

Taktik merupakan aktivitas menggunakan berbagai 

teknik promosi, pengabdian kepada masarakat dalam 

mengusahakan penguasaan pasar. Komponen taktik 

pemasaran syariah ada 2 yaitu marketing-mix dan selling. 

Berdasarkan hasil observasi Peneliti bahwa kantor 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo berada di 

jalan utama atau jalan protokol Soekarno Hatta. Lokasi 

ATM sendiri saat ini hanya ada di dua tempat yaitu 

pertama, ada di depan kantor Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo dan yang kedua, ada di dekat Rumah 

Sakit Muhammadiyah Jl. Diponegoro Kab. Ponorogo.132 

Sebagaimana disampaikan Dian Wahyudi berikut bahwa 

ATM di BSM Ponorogo ada dua yaitu di Kantor BSM dan 

di depan RSU Muhammadiyah Jl. Diponegoro, tapi untuk 

penarikan di ATM Mandiri Gratis dan penarikan di ATM 

manapun juga bisa133 Untuk penarikan ATM BSM bisa 

dilakukan di channel ATM Bersama dan untuk penarikan 

                                                                 
132 Observasi pada tanggal 16 Maret 2019 
133 Dian Wahyudi, Wawancara 21 Maret 2019 
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di  ATM Mandiri (konvensional) juga bisa dan tidak 

dikenakan biaya. 

Peneliti melihat penentuan lokasi Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo berada di jalan utama 

Ponorogo-Madiun yang berada di keramaian dan pusat 

kota, taktik ini dilakukan agar masyarakat di sekitar 

perkotaan mudah mengakses kantor Bank Syariah Mandiri 

Ponorogo. Lokasi ATM juga berada di sekitar kota karena 

BSM membidik segmen pasar masyarakat di perkotaan. 

Dalam hal ini penentuan lokasi bank syariah  merupakan 

salah satu faktor yang penting karena dalam persaingan, 

lokasi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam 

aktifitas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan 

pembiayaan kembali kepada masyarakat. Sebab dengan 

penentuan lokasi yang tepat maka target pencapaian bank 

syariah dalam memasarkan e-banking akan dapat diraih. 

Sementara, produk yang ada di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo sangat beragam, secara 

umum ada 3 yaitu produk tabungan, produk pembiayaan 

dan produk layanan atau fasilitas e-banking. Sebagaimana 

disampaikan oleh Customer Service BSM Ponorogo 

Yunias Agil berikut secara garis besar ada produk 

pendanaan dan pembiayaan, untuk pendanaan ada 
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tabungan dan giro. Untuk giro ini biasanya untuk 

perusahaan-perusahaan. Sedangkan tabungan ada 

tabungan yang reguler, tabungan berencana, tabungan 

investa cendekia, ada juga tabungan mabrur untuk haji dan 

umroh. Untuk program pembiayaan ada cicil emas, bsm 

oto, warung mikro, griya bsm, implan, pensiunan sama 

gadai emas. Untuk fasilitas kita ada e-banking134 

Produk layanan e-banking di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo ada 6 layanan. Sebagaimana 

disampaikan Yunias Agil berikut layanan e-banking yang 

ada di BSM, yaitu ATM, Mandiri Syariah Mobile, BSM 

Net Banking, BSM Call, BSM Notifikasi dan BSM Debit 

Card. Jadi di sini ada 6 layanan untuk e-banking 135 

Dari 6 layanan e-banking yang ada, Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo mewajibkan kepada 

nasabah bahwa setiap produk tabungan yang dibuka harus 

melekat di dalamnya 3 layanan e-banking yaitu ATM, 

BSM Mobile Banking dan BSM Notifikasi. Senada dengan 

yang disampaikan M. Maman Ghozi berikut bahwa upaya 

                                                                 
134 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019 
135 Ibid 
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atau strategi BSM yaitu nasabah yang datang membuka 

rekening sekaligus dibukakan e-banking136 

Berkaitan dengan hal ini peneliti mengamati bahwa 

produk yang ada di Bank Syariah Mandiri sangat beragam 

dan terhubung satu paket dengan fasilitas layanan e-

banking. Hal ini senada dengan pernyataan Kasmir bahwa 

Bank syariah perlu melakukan langkah-langkah dengan 

menawarkan kepada nasabahnya satu paket manfaat yang 

terdiri atas dua bagian, yaitu produk inti dan layanan jasa 

pelengkap (suplementary services) yang dapat 

menambahkan nilai produk inti tersebut. Model the flower 

of services mengemukakan bahwa produk inti dikelilingi 

oleh delapan jenis jasa pelengkap. Kedelapan kategori itu 

dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu (1) layanan yang 

bersifat memfasilitasi atau unsur layanan yang 

memudahkan penggunaan dari jasa inti dan (2) layanan 

yang bersifat menambahkan nilai serta daya tarik dari jasa 

inti yang ditawarkan.137 

Selain produk yang bagus, penentuan harga 

merupakan aspek penting dalam taktik pemasaran bank 

syariah. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, 

                                                                 
136 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019  
137 Kasmir, Pemasaran Bank ....., 127. 
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mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk 

dan jasa perbankan. Bank Syariah Mandiri menawarkan 

harga yang relatif murah dan terangkau bagi nasabahnya. 

Sebagaimana disampaikan oleh Yunias Agil untuk biaya 

administrasi ATM dan BSM Mobile Banking ini gratis. 

Sedangkan BSM Net Banking biayanya Rp. 2.500-/bln 

untuk BSM Notifikasi gratis untuk e-mail dan Rp. 500,- 

untuk notifikasi sms, untuk BSM Call menggunakan pulsa 

lokal. Biaya administrasi bulanan yang terjangkau untuk 

layanan e-banking dibandingkan dengan bank lain menjadi 

daya tarik tersendiri bagi nasabah Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo saat 

ini melakukan promosi dengan cara mengadakan 

silaturahim ke beberapa pondok pesantren, selain itu Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo juga aktif 

membuka gerai saat ada even-even tertentu dan menjadi 

sponsor dalam berbagai kegiatan, sesuai dengan 

pernyataan Dian Wahyudi berikut untuk promosi BSM 

sudah masuk ke Pondok Pesantren. Caranya kemarin 

ketika ada even kita di sana buka gerai, kemarin langsung 

ke sana dan ada yang langsung closing ada yang buka 
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rekening. Di Sekolah juga saat SMP ulang tahun, BSM jadi 

sponsor di sana buka stand.138 

Lebih penting lagi Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo juga rutin membagikan brosur saat ada 

keramaian seperti pada kegiatan car freeday, acara jalan 

santai dan di sekolah-sekolah. Seperti yang diungkapkan 

oleh Dian Wahyudi berikut untuk Brosur kita sebulan 

sekali itu setiap minggu di car freeday disebar. Untuk 

brosur kita sebar ke sekolah juga kita sebar, selain itu 

mungkin juga jalan santai itu juga bisa kita sebar.139 

Sementara untuk promosi melalui media sosial 

berdasarkan hasil observasi peneliti saat ini masih belum 

dioptimalkan. Website khusus promosi Bank Syariah 

Mandiri Kantor Ccabang Ponorogo belum ada dan masih 

bergabung dengan pusat. Sebagaimana disampaikan Dian 

Wahyudi berikut untuk instagram BSM kurang aktif, 

sedangkan untuk website itu dikelola dari pusat dan untuk 

Kantor Cabang Ponorogo websitenya belum ada. 140 

Untuk memaksimalkan promosi Bank Syariah 

Mandiri menggunakan berbagai media untuk 

                                                                 
138 Dian Wahyudi, Wawancara 21 Maret 2019 
139 Ibid 
140 Ibid 
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mempromosikan produknya baik dengan metode 

silaturahim, membuka gerai, menjadi sponsor kegiatan 

sampai dengan menyebar brosur secara rutin saat car 

freeday. Berkaitan dengan hal ini promosi merupakan 

kegiatan marketing-mix yang terakhir setelah tempat, 

produk dan harga, serta inilah yang paling sering 

diidentikkan sebagai aktifitas pemasaran dalam arti sempit. 

Dalam hal ini bank syariah berusaha untuk 

mempromosilan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya 

baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi 

jangan diharapkan nasabah dapat mengenal dan 

mengetahui bank syariah apalagi produk-produknya. Oleh 

karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh 

untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah 

satu tujuan promosi bank syariah adalah 

menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan 

dan berusaha menarik calon nasabah baru.  

Selain menjual dan mempromosikan produk, hal 

penting yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo yaitu silaturahim ke beberapa instansi 

ataupun lembaga yang menjadi nasabah Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dalam rangka 

maintanance atau pemeliharaan agar dapat terus aktif 
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bertransaksi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Ponorogo. Sebagaimana hasil wawancara yang 

disampaikan M. Maman Ghozi bahwa nasabah di plosok 

itu lebih ke pembiayaan dan untuk ke sekolah di plosok ini 

BSM juga masih belum masuk ke pasar tersebut. Jadi BSM 

lebih ke maintanance nasabah lembaga/institusi yang 

ada.141  

Berkaitan dengan hal tersebut selling pada bank 

syariah harus bisa memberikan solusi bagi konsumennya 

sehingga konsumen akan semakin loyal terhadap produk 

atau jasa bank syariah itu. Salah satu caranya adalah 

dengan menciptakan hubungan jangka panjang dengan 

nasabah atau disebut oleh BSM dengan metode 

maintanance nasabah. 

  

                                                                 
141 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019. 
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BAB VI 

NILAI-NILAI PEMASARAN BANK SYARIAH  

DALAM MENINGKATKAN KUALITAS  

LAYANAN E-BANKING 

 

A. Nilai-nilai Pemasaran Syariah Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo dalam Meningkatkan 

Kualitas Layanan E-Banking 

Berdasarkan hasil observasi Peneliti di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo para nasabah yang 

datang ke kantor selalu di sambut dengan salam yang 

ramah dan terlihat berbeda dengan sambutan yang ada pada 

bank konvensional.142 Selaras dengan hasil wawancara 

dengan Yunias Agil berikut : 

Untuk nilai-nilai kita mengedepankan Islamic icon 

seperti mengucap salam dan yang lainnya. Yang 
mana salamnya juga berbeda dengan yang ada di 

bank konvensional. Kemudian saat mengakhiri 
layanan juga dengan salam. Salam juga diberikan 
oleh securitynya.143 

 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

dalam melayani nasabah khususnya untuk fasilitas e-

banking harus datang ke kantor dan nasabah belum bisa 

                                                                 
142 Observasi pada tanggal 29 Maret 2019. 
143 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019. 
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melakukan pendaftaran mandiri melalui ATM. 

Pendaftaran harus dilakukan di kantor sebagai bentuk 

sistem keamanan bank syariah bagi nasabah bersangkutan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Yunias Agil berikut 

:  

ATM, Mobile Banking, BSM Notifikasi itu nasabah 
harus datang ke kantor. Nanti ada formulir yang 
harus diisi ada nama, alamat e-mail, nomor 

handphone, jadi kalau bukan yang bersangkutan 
tidak bisa dilakukan karena terkait dengan keamanan 

nasabah juga. Jadi harus nasabah sendiri yang 
memiliki rekening.144 
 

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan selain di 

kantor Bank Syariah Mandiri juga memiliki fasilitas BSM 

Call yang dapat membantu melayani e-banking selama 24 

jam. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan 

Yunias Agil berikut : 

Untuk BSM Call ini layanan yang bisa dihubungi 
kapan saja, misalnya ATM hilang dihari sabtu ahad, 

karena kantor tutup maka pemblokiran bisa melalui 
BSM Call. Kemudian untuk BSM Notifikasi ini sejak 
awal nasabah buka rekening sudah diaktifkan untuk 

mempermudah nasabah dalam bentuk sms atau e-
mail.145 

 

                                                                 
144 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019. 
145 Ibid 
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Menurut hasil observasi peneliti bahwa proses 

pendaftaran e-banking di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo juga sangat mudah dan cepat. Nasabah 

tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan 

fasilitas e-banking.146 Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Yunias Agil berikut:  

Untuk estimasi waktu daftar tidak lama, untuk input 

cukup nama, nomor handphone sama email langsung 
bisa daftar e-banking kisaran 5 sampai 7 menit untuk 
mendapatkan fasilitas e-banking147 

 
Sebagian nasabah mengalami kendala terhadap 

penggunaan layanan e-banking Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo karena masih belum familiar 

dengan menu yang ada di BSM Mobile Banking. 

Sebagaimana disampaikan oleh Yunias Agil berikut: 

Untuk kesulitan karena nasabah belum familiar 

dengan menu yang ada di BSM Mobile Banking. 

Terkadang juga karena jaringan internetnya yang 

kurang baik.148 

Sementara nasbah yang mengalami kendala gagal 

transfer saat menggunakan layanan e-banking, pihak Bank 

                                                                 
146 Observasi pada tanggal 19 Maret 2019. 
147 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019. 
148 Ibid 
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Syariah Mandiri Kantor Canbang Ponorogo akan 

memprosesnya dalam waktu 14 hari kerja. Setelah proses 

selesai nasabah yang komplain akan segera dikonfirmasi. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Yunias Agil 

berikut: 

Jika ada komplain terkait dengan transaksi, kita 
laporkan ke kantor pusat kemudian nanti akan 
diproses. Kita informasikan konfirmasi maksimal 14 

hari kerja. Jika benar gagal kita akan return ke 
rekening yang bersangkutan.149 

 
Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, 

semakin tahun nasbah Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo yang menggunakan layanan e-banking 

semakin meningkat, aplikasi e-banking juga selalu 

diupdate untuk meningkatkan kualitas layanan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan M. Maman Ghozi 

berikut: 

Jumlah nasabah saat ini semakin meningkat dan 

peningkatannya semakin pesat. Untuk aplikasi kita 
juga semakin maju setelah ada upgrading. Agar 
penggunanya meningkat maka kita juga 

meningkatkan sistem pelayanannya.150 

                                                                 
149 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019. 
150 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019. 
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B. Analisis Nilai-nilai Pemasaran Syariah Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dalam 

Meningkatkan Kualitas Layanan E-Banking 

Nilai-nilai pemasaran merupakan suatu identitas 

terhadap produk atau jasa suatu bank syariah. Brand 

mencerminkan value atau nilai yang diberikan bank 

syariah, ada tiga nilai-nilai yang implementasikan dalam 

pemasaran bank syariah yaitu 1. Brand, 2. Service dan 3. 

Proccess. 

Salah satu nilai-nilai Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo yaitu nasabah selalu di sambut dengan 

salam yang ramah dan terlihat berbeda dengan sambutan 

yang ada pada bank konvensional.151 Selaras dengan yang 

disampaikan Yunias Agil berikut bahwa nilai-nilai yang 

diterapkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Ponorogo yaitu mengedepankan Islamic icon seperti 

mengucap salam dan yang lainnya. Yang mana salamnya 

juga berbeda dengan yang ada di bank konvensional. 

Kemudian saat mengakhiri layanan juga dengan salam. 

Salam juga diberikan oleh securitynya.152  

                                                                 
151 Observasi pada tanggal 29 Maret 2019. 
152 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019. 
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Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

dalam melayani nasabah khususnya untuk fasilitas e-

banking harus datang ke kantor dan nasabah belum bisa 

melakukan pendaftaran mandiri melalui ATM. 

Pendaftaran harus dilakukan di kantor sebagai bentuk 

sistem keamanan bank syariah bagi nasabah bersangkutan. 

Sebagaimana disampaikan Yunias Agil berikut bahwa 

ATM, Mobile Banking, BSM Notifikasi itu nasabah harus 

datang ke kantor. Nanti ada formulir yang harus diisi 

berupa nama, alamat e-mail, nomor handphone, jadi kalau 

bukan yang bersangkutan tidak bisa dilakukan karena 

terkait dengan keamanan nasabah juga. Jadi harus nasabah 

sendiri yang memiliki rekening.153 

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan selain di 

kantor Bank Syariah Mandiri juga memiliki fasilitas BSM 

Call yang dapat membantu melayani e-banking selama 24 

jam. Hal tersebut disampaikan Yunias Agil untuk BSM 

Call ini layanan yang bisa dihubungi kapan saja, misalnya 

ATM hilang dihari sabtu ahad, karena kantor tutup maka 

pemblokiran bisa melalui BSM Call. Kemudian untuk 

BSM Notifikasi ini sejak awal nasabah buka rekening 

                                                                 
153 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019. 
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sudah diaktifkan untuk mempermudah nasabah dalam 

bentuk sms atau e-mail.154 

Standar pelayanan e-banking yang ada di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo selaras dengan 

pernyataan Hermawan Kartajaya bahwa untuk menjadi 

bank syariah yang besar dan sustainable, bank syariah 

berbasis syariah marketing harus memperhatikan servis 

untuk menjaga kepuasan pelanggannya. Dalam melakukan 

pelayanan yang baik, biasanya digambarkan seseorang 

melalui sikap, pembicaraan, dan bahkan bahasa tubuh 

(body languge) yang bersifat simpatik, lembut, sopan, 

hormat dan penuh kasih sayang.155 

Menurut hasil observasi peneliti bahwa proses 

pendaftaran e-banking di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo juga sangat mudah dan cepat. Nasabah 

tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan 

fasilitas e-banking.156 Sebagaimana pernyataan Yunias 

Agil untuk estimasi waktu daftar tidak lama, untuk input 

cukup nama, nomor handphone sama e-mail langsung bisa 

                                                                 
154 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019. 
155 Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah 

Marketing, 183-185. 
156 Observasi pada tanggal 19 Maret 2019. 
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daftar e-banking kisaran 5 sampai 7 menit untuk 

mendapatkan fasilitas e-banking157 

Sebagian nasabah mengalami kendala terhadap 

penggunaan layanan e-banking Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo karena masih belum familiar 

dengan menu yang ada di BSM Mobile Banking. 

Sebagaimana disampaikan oleh Yunias Agil berikut untuk 

kesulitan karena nasabah belum familiar dengan menu 

yang ada di BSM Mobile Banking. Terkadang juga karena 

jaringan internetnya yang kurang baik.158 Sementara 

nasabah yang mengalami kendala gagal transfer saat 

menggunakan layanan e-banking, pihak Bank Syariah 

Mandiri Kantor Canbang Ponorogo akan memprosesnya 

dalam waktu 14 hari kerja. Setelah proses selesai nasabah 

yang komplain akan segera dikonfirmasi. Sebagaimana 

disampaikan Yunias Agil berikut jika ada komplain terkait 

dengan transaksi, kita laporkan ke kantor pusat kemudian 

nanti akan diproses. Kita informasikan konfirmasi 

maksimal 14 hari kerja. Jika benar gagal kita akan return 

ke rekening yang bersangkutan.159 Karena kualitas suatu 

                                                                 
157 Yunias Agil, Wawancara 21 Maret 2019. 
158 Ibid 
159 Ibid 
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produk ataupun servis tercermin dari proses yang baik, dari 

proses produksi sampai delivery kepada nasabah secara 

tepat waktu dan dengan biaya yang efektif dan efisien. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, 

semakin tahun nasbah Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo yang menggunakan layanan e-banking 

semakin meningkat, aplikasi e-banking juga selalu 

diupdate untuk meningkatkan kualitas layanan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan M. Maman Ghozi 

berikut untuk jumlah nasabah saat ini semakin meningkat 

dan peningkatannya semakin pesat. Untuk aplikasi BSM 

juga semakin maju setelah ada upgrading. Agar 

penggunanya meningkat maka BSM meningkatkan sistem 

pelayanannya juga.160 

Nilai-nilai yang dibangun di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo mencerminkan proses yang baik, 

dari proses produksi sampai delivery kepada nasabah 

secara tepat waktu dan dengan biaya yang efektif dan 

efisien. 

  

                                                                 
160 M. Maman Ghozi, Wawancara 3 April 2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian, analisis dan pembahasan 

terhadap temuan hasil penelitian tentang strategi 

pemasaran holistic bank syariah dalam meningkatkan 

kualitas layanan e-banking di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo dapat ditarik kesimpulan 

sebagaimana berikut: 

1. Pada aspek strategi pemasaran, Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo menanamkan produk layanan 

e-banking di benak nasabah sesuai dengan 4 langkah 

strategi pemasaran yaitu a. Segmentasi (segmentation), 

b. Targetting, c. Potitioning dan d. Differentiation. 

Dalam hal segmentasi (segmentation), membidik 

lembaga, institusi Islam dan masyarakat di wilayah 

perkotaan yang familiar dengan e-banking. Dalam hal 

targetting, dilakukan dengan memberi targat minimal 

kepada marketing dan memberi peringatan jika tidak 

sesuai target. Dalam hal potitioning, mewajibkan 

nasabah yang membuka rekening langsung memiliki 3 

fasilitas e-banking sekaligus berupa kartu ATM, BSM 
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Mobile Banking dan BSM Notifikasi. Dalam hal 

differentiation, menambahkan fitur-fitur Islami dalam 

aplikasi berupa jadwal sholat, lokasi masjid terdekat, 

arah kiblat, kajian-kajian hikmah dan hadits-hadits serta 

selalu menawarkan nasabah untuk berinfaq saat akan 

mengakhiri transaksi. 

2. Pada aspek taktik pemasaran, Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo dalam mengusahakan 

penguasaan pasar layanan e-banking menggunakan 

marketing-mix dan selling. Dalam hal marketing-mix, 

menentukan lokasi (place) strategis di pusat keramaian 

kota, menawarkan produk (product) inti yang bersifat 

suplementary service melekat di dalamnya produk 

tambahan berupa layanan e-banking, memiliki biaya 

atau harga (price) yang terjangkau bagi nasabah, serta 

melakukan promosi (promotion) dengan membuka 

gerai pada even-even, menjadi sponsor kegiatan dan 

menyebar brosur secara rutin. Sedangkan dalam hal 

selling, memberikan solusi terhadap kebutuhan layanan 

e-banking serta melakukan maintanance dalam rangka 

hubungan jangka panjang dengan nasabah. 

3. Pada aspek value atau nilai-nilai, Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Ponorogo dalam meningkatkan kualitas 
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layanan e-banking menerapkan 3 nilai yaitu a. 

Branding, b. Services, c. Process. Dalam hal branding, 

menerapkan nilai-nilai Islamic icon dengan selalu 

ramah dan mengucapkan salam Islami saat melayani 

nasabah. Dalam hal service, memberikan kenyamanan 

dan keamanan dalam transaksi e-banking, selalu 

mengupdate kualitas e-banking serta memberikan 

layanan 24 jam melalui BSM Call saat terkendala pada 

layanan e-banking. Dalam hal process, memberikan 

pelayanan yang cepat dan efektif dari proses 

pendaftaran sampai dengan delivery produk e-banking.  

 

B. Saran 

Untuk perbaikan dan hasil yang lebih baik, perlu 

disarankan beberapa hal berikut ini : 

1. Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 

saat ini masih fokus terhadap lembaga atau institusi 

Islam yang besar dan masyarakat perkotaan, dalam hal 

strategi pemasaran syariah untuk menanamkan layanan 

e-banking sebaiknya juga mulai membidik masyarakat 

yang secara geografis berada dipinggiran serta 

masyarakat milenial untuk menggunakan fasilitas 

layanan e-banking bank Syariah. 
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2. Pada aspek lokasi dan infrastruktur dari e-banking agar 

menambah jumlah mesin ATM yang berada di wilayah 

Ponorogo. Sehingga masyarakat lebih tertarik untuk 

membuka rekening dan menggunakan fasilitas layanan 

e-banking yang ada di Bank Syariah Mandiri. 

3. Di era perkembangan teknologi informasi dan era 

industri 4.0 sebaiknya Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Ponorogo menggunakan media sosial sebagai 

media promosi yang lebih efektif dan efisien untuk 

meningkatkan penguasaan pasar layanan e-banking. 
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