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ABSTRAK 

Khasanah, Ariana Uswatun, 2019. Analisis Strategi Pemasaran Pada Aplikasi 

Mobile Banking di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Jurusan 

Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ruliq Suryaningsih, M.Pd. 

 

Kata kunci : Segmentasi Pasar, Target Pasar, Posisi Pasar, Bauran Pemasaran. 

 BRI Syariah KC Madiun merupakan salah satu lembaga perbankan syariah 

yang memiliki aplikasi mobile banking. Aplikasi tersebut sebagai bentuk layanan 

BRI Syariah guna mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dimanapun 

dan kapanpun. Meskipun aplikasi mobile banking sangat bermanfaat bagi 

nasabah, namun masih ada yang belum memakai aplikasi tersebut. Masalah inilah 

yang menjadi tantangan besar bagi BRI Syariah KC Madiun untuk memasarkan 

layanan aplikasi mobile banking lebih baik lagi. Sehingga penelitian ini dilakukan 

untuk mengkaji tentang strategi pemasaran aplikasi mobile banking di BRI 

Syariah KC Madiun. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi 

segmentasi pasar yang dilakukan oleh pihak bank BRI Syariah KC Madiun pada 

aplikasi mobile banking? Bagaimana penentuan target pasar sasaran yang 

dilakukan oleh pihak bank BRI Syariah KC Madiun pada aplikasi mobile 

banking? Bagaimana penetapan posisi pasar yang dilakukan oleh pihak bank BRI 

Syariah KC Madiun pada aplikasi mobile banking? Bagaimana penerapan bauran 

pemasaran yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah KC Madiun pada aplikasi 

mobile banking? 

 Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian (field research), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data menggunakan metode 

deduktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan 

berdasarkan pengamatan tersebut. Data yang menjadi sumber adalah data-data 

dari pihak BRI Syariah KC Madiun mengenai strategi pemasaran aplikasi mobile 

banking. 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang 

dilakukan oleh BRI Syariah KC Madiun pada aplikasi mobile banking adalah (1) 

Segmentasi pasar berdasarkan segmentasi geografis, segmentasi demografis, 

segmentasi psikografis dan segmentasi perilaku. (2) Penetapan target pasar ialah 

semua nasabah yang memiliki tabungan. (3) Penetapan posisi pasar yaitu dengan 

mengembangkan fitur-fitur pada aplikasi mobile banking. (4) Penerapan bauran 

pemasaran adalah harga yang terjangkau sesuai dengan pasar pada umumnya dan 

tempat aplikasi mobile banking dapat diakses dimanapun dan kapanpun serta 

promosi melalui website, instagram, event-event tertentu, dan pemberitahuan 

langsung face to face antara customer service dan funding officer kepada nasabah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

BRI Syariah sebagai bagian industri perbankan syariah yang bertekad 

melakukan penyesuaian melalui proses transformasi yang dijalankan secara 

terencana. Di tengah pesatnya penggunaan teknologi oleh masyarakat umum, 

industri perbankan mau tidak mau harus mengikuti trend tersebut. Layanan 

Internet Banking dan Mobile Banking menjadi suatu hal yang niscaya ada di 

perbankan.1 Mobile Banking merupakan salah satu hasil layanan bank yang 

banyak diminati oleh para nasabah karena layanan ini membuat nasabah suatu 

bank mampu melakukan transaksi perbankan serta melihat informasi tentang 

rekeningnya dengan menggunakan handphone jenis apapun.2 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun salah satu kantor yang merupakan 

kantor pusat yang terletak di jalan utama kota dan juga berdekatan dengan 

pertokoan serta pusat perbelanjaan. Dengan lokasi yang letaknya strategis, 

mudah dijangkau oleh masyarakat dan berada di pusat keramaian menjadikan 

salah satu alternatif para konsumen yang berada disekitar lokasi melakukan 

pembukaan rekening tabungan maupun pengaktivasian aplikasi Mobile 

Banking. Salah satu bentuk layanan yang disediakan oleh BRI Syariah guna 

mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi yaitu aplikasi Mobile 

Banking yang biasa disebut BRIS Online. BRIS Online adalah layanan yang 

 
1Abdus Salam, “Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: 

Optimalisasi dan Tantangan” . Jurnal Al-Amwal, Volume 10, No. 1 Tahun 2018. 64. 
2 Wiji Nurastuti, Teknologi Perbankan (Yogyarkarta: Graha Ilmu, 2011), 130. 
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memungkinkan nasabah memperoleh informasi perbankan dan melakukan 

komunikasi serta transaksi perbankan melalui perangkat yang bersifat mobile 

seperti telepon seluler/ handphone menggunakan media jaringan internet pada 

handphone yang dikombinasikan dengan media Short Message Service 

(SMS) secara aman dan mudah.3 

Mobile Banking mempunyai beberapa kelebihan salah satu diantaranya 

yaitu dengan adanya aplikasi Mobile Banking nasabah dapat dengan mudah 

melakukan transaksi perbankan yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun 

seperti cek saldo, transfer antar bank maupun kesesama bank, melakukan 

pembelian maupun pembayaran dan transaksi lainnya. Selain itu, layanan 

Mobile Banking juga dapat mengurangi biaya transaksi di dalam Bank 

tersebut sehingga segala transaksi dapat dilakukan secara cepat, tepat dan 

efisien. Sejak diluncurkannya aplikasi Mobile Banking, aplikasi ini masih 

memiliki banyak kekurangan. Namun, idealnya Mobile Banking memberikan 

kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi dan mendapatkan 

informasi melalui aplikasi Mobile Banking serta privasi dan keamanan data 

nasabah pengguna Mobile Banking harus terjamin keamanannya.4 

Untuk lebih memaksimalkan dan meningkatkan nasabah pengguna 

aplikasi Mobile Banking maka program yang dilakukan oleh pihak bank yaitu 

memasarkan produk tersebut. Pada dasarnya pemasaran Mobile Banking 

idealnya tidak terlepas dari adanya jaringan internet, mengingat aplikasi 

Mobile Banking itu sendiri merupakan aplikasi online. Aplikasi ini dapat 

 
3www.brisyariah.co.id 
4 Aryanto Dwi, “Teknologi Perbankan”, dalam dwiaryantodwi.blogspot.co.id (diakses 

pada 24 Januari 2019, jam 19.23 WIB). 
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diakses dengan mudah oleh nasabah pada Playstore, Blackberry World, dan 

Appsstore. Sehingga, pengguna smartphone dapat mengakses dan 

mengunduh aplikasi Mobile Banking ini dengan mudah dan cepat.5 

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Riana 

selaku Customer Service BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Dia 

mengatakan bahwa dengan adanya Mobile Banking memudahkan nasabah 

melakukan transaksi transfer dan pembelian pulsa. Jadi, tidak perlu pergi 

jauh-jauh ke ATM atau pembelian di konter.6 

Pendapat lain juga disampaikan oleh nasabah yang memiliki aplikasi 

BRIS Online yang bernama Riska mengatakan bahwa transfer dengan 

aplikasi BRIS Online mempermudah kita karena tidak usah pergi kemana-

mana, hanya lewat handphone jadi bisa transfer kapanpun dan dimanapun. 

Namun, kekurangannya pada saat melakukan transaksi melalui aplikasi BRIS 

Online kadang terjadi gangguan jaringan.7 

Dari keterangan diatas bahwa Mobile banking memberikan dampak 

positif bagi nasabah yang sudah menggunakan aplikasi mobile banking yaitu 

memudahkannya dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. 

Meskipun Mobile Banking sangat bermanfaat bagi nasabah namun masih ada 

yang belum memakai aplikasi Mobile Banking. Sebagaimana hasil 

wawancara yang peneliti lakukan dengan Ardianto nasabah BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. Awalnya dia berpikir bahwa aktivasi Mobile 

 
5 Muammar Arrafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2018), 79-80 
6Riana, Wawancara, 24 Januari 2019. 
7Riska, Wawancara, 22 Februari 2019. 
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Banking dapat dilakukan secara mandiri dengan memasukkan nomor 

rekening tabungan dan pin atm saja, tetapi ternyata aktivasi Mobile Banking 

harus melalui Customer Service atau Teller pada kantor BRIS terlebih dahulu. 

Karena, aktivasi yang lumayan sulit dan dia merasa aplikasi tersebut tidak 

begitu penting baginya (bukan termasuk kalangan bussines man), maka dari 

itu dia tidak memasang aplikasi Mobile Banking pada smartphonennya.8 

Pendapat lain juga disampaikan oleh nasabah BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun yang bernama Kiki. Dia mengatakan bahwa dia belum 

tertarik untuk memasang aplikasi Mobile Banking dikarenakan tidak ada niat 

untuk memasang aplikasi Mobile Banking.9 Pendapat lain juga diungkapkan 

oleh nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yang bernama Suprapto. 

Dia mengatakan bahwa awal pembukaan buku tabungan kemudian customer 

service menawarkan aplikasi mobile banking kepadanya dan dia tertarik 

untuk memasang aplikasi mobile banking. Namun ternyata, dia harus 

membayar sebesar 5ribu dengan menggunakan pulsa untuk pengaktivasian 

aplikasi mobile banking pertama kalinya. Mengetahui hal tersebut, dia tidak 

jadi memasang aplikasi mobile banking.10 

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa masih ada nasabah 

beberapa nasabah yang belum memasang aplikasi mobile banking dengan 

beberapa alasan yaitu dia bukan kalangan dari bussnises man dan belum ada 

ketertarikan untuk memasang aplikasi tersebut. Menurut Bapak Najamuddin 

selaku Manager Marketing BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, menyatakan 

 
8 Ardianto, Wawancara, 22 Februari 2019. 
9 Kiki, Wawancara, 22 Februari 2019. 
10 Suprapto, Wawancara, 15 Juli 2019 
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bahwa target yang harus dipenuhi dalam pemasaran layanan aplikasi Mobile 

Banking BRIS diharapkan seluruh nasabah dapat menggunakannya. Harapan 

utama dalam pemasaran produk BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yaitu 

seluruh nasabah selayaknya sudah menggunakan fitur-fitur yang terdapat 

pada layanan Mobile Banking, hal tersebut menjadi prioritas utama 

pemasaran produk. Apabila nasabah telah memanfaatkan fitur-fitur pada 

Mobile Banking dan telah lancar menjalankannya, maka dapat mengikat 

kebutuhan nasabah tersebut terhadap layanan yang diberikan dengan 

kemudahan-kemudahan bertransaksi keuangan secara praktis, baik transaksi 

transfer atau layanan pembayaran rekening koran. Nasabah yang 

terkondisikan terikat kebutuhan bertransaksi secara mobile, maka semakin 

kuat kebutuhan bertransaksi keuangan dengan memanfaatkan jasa bank.11 

Masalah inilah yang menjadi tantangan besar bagi BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun untuk memasarkan layanan Mobile Banking lebih baik lagi. 

Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginan masyarakat akan suatu produk dan jasa. Pemasaran menjadi begitu 

sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan tidak 

merugikan sebuah perusahaan. Maka dari itu pihak bank harus mengambil 

andil yang begitu besar untuk dapat memasarkan layanan Mobile Banking ini 

secara keras agar masyarakat lebih tertarik  untuk menggunakan layanan ini 

sesuai harapannya.  

 
11 Najamuddin, Wawancara, 22 Januari 2019. 
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Dari uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam mengenai strategi yang digunakan oleh BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun untuk memasarakan aplikasi mobile banking. Sehingga penulis 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalah tersebut dengan 

mengambil judul. “Analisis Strategi Pemasaran Pada Aplikasi Mobile 

Banking di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa hal yang menjadi 

identifikasi masalah dalam penelitian ini : 

1. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun pada aplikasi Mobile Banking.  

2. Respon nasabah atas strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dalam mempromosikan aplikasi 

Mobile Banking. 

3. Motif nasabah dalam menggunakan aplikasi Mobile Banking.  

C. Batasan Masalah  

Pembatasan ruang lingkup penelitian dilakukan untuk mempermudah 

pemecahan masalah yaitu tentang bagaimana strategi pemasaran yang 

dilakukan pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun pada aplikasi 

Mobile Banking. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi segmentasi pasar yang dilakukan oleh pihak bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun pada aplikasi mobile banking? 



7 
 

 
 

2. Bagaimana menentukan target pasar sasaran yang dilakukan oleh pihak 

bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun pada aplikasi mobile banking? 

3. Bagaimana penetapan posisi pasar yang dilakukan oleh pihak bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun pada aplikasi mobile banking? 

4. Bagaimana penerapan bauran pemasaran yang dilakukan pihak bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun pada aplikasi mobile banking? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memahami strategi segmentasi pasar yang 

dilakukan oleh pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun pada 

aplikasi Mobile Banking. 

2. Untuk mengetahui dan memahami penentuan target pasar sasaran yang 

dilakukan oleh pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun pada 

aplikasi Mobile Banking. 

3. Untuk mengetahui dan memahami penetapan posisi pasar yang dilakukan 

oleh pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun pada aplikasi Mobile 

Banking. 

4. Untuk mengetahui dan memahami penerapan bauran pemasaran yang 

dilakukan pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun pada aplikasi 

mobile banking. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi 

lembaga keuangan Syari’ah khususnya para praktisi-praktisi 

perbankan untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam 

pengembangan teori untuk mendalami konsep prinsip-prinsip 

perbankan. 

c. Sebagai bahan masukan untuk lembaga yang bersangkutan agar dapat 

mengoreksi dan mengevaluasi kembali apa yang penulis teliti. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penulis ini mempunyai manfaat besar dalam rangka 

mengetahui Strategi Pemasaran Aplikasi Mobile Banking di bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. Harapan penulis hasil penelitian ini 

menjadi bahan masukan bagi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

dan lembaga keuangan Syari’ah lainnya. 

G. Studi Penelitian Terdahulu 

1.   Penelitian yang dilakukan oleh Ita Oktaviani pada tahun 2012 dalam 

skripsinya yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan 

BSM PT Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Lebak-Banten”. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa kekuatan utama yang dimiliki BSM 

Kantor Cabang Lebak adalah citra perusahaan yang baik di mata investor 

maupun masyarakat, sedangkan kelemahan utamanya adalah masih 
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kurangnya jumlah kantor. Peluang utama bagi BSM Kantor Cabang 

Lebak adalah perluasan jaringan perbankan syariah, sedangkan ancaman 

yang dihadapi adalah semakin banyak Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah yang tumbuh di Indonesia. Berdasarkan QSPM  diperoleh 

alternatif strategi pemasaran yang tepat dalam penelitian ini adalah 

market penetration strategy.12 

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang strategi 

pemasaran. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti sebelumnya 

membahas tentang strategi pemasaran pada produk Tabungan BSM PT 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lebak-Banten sedangkan penulis 

membahas tentang strategi pemasaran pada Aplikasi Mobile Banking di 

bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

2.   Penelitian yang dilakukan oleh Midawiyah pada tahun 2012 dalam 

skripsinya yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji 

pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar” dengan hasil 

penelitiannya strategi pemasaran yang dilakukan Bank Negara Indonesia 

Syariah Cabang Makassar khususnya pada produk tabungan haji yaitu 

dengan menggunakan pasar yang dituju yaitu mengunakan strategi 

segmenting, targeting dan positioning. Selain itu, dengan 

mengembangkan marketing mix atau bauran pemasaran yang terdiri dari 

empat unsur yaitu produk, harga, distribusi dan promosi, yang mana 

dengan menggunakan perumusan strategi pemasaran tersebut bertujuan 

 
12Ita Oktavia, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan BSM PT Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Lebak-Banten,” Skripsi (Bogor: Institus Pertanian Bogor, 2012), 37. 
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untuk menarik dan mempertahankan loyalitas para nasabah. Sementara 

yang menjadi faktor pendukung terhadap produk tabungan haji pada 

Bank Negara Indonesia yaitu masyarakat Indonesia mayoritas muslim, 

semua muslim memiliki niat untuk naik haji, prosedur pembukaan 

tabungan haji tidak rumit, setoran awal ringan. Adapun yang menjadi 

faktor penghambat terhadap produk tabungan haji pada Bank Negara 

Indonesia Syariah Cabang Makassar terkait dengan masalah finansial 

(biaya), mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di 

bawah garis kemiskinan.13 

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang strategi 

pemasaran Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek 

yang diteliti. Peneliti sebelumnya membahas tentang strategi pemasaran 

pada produk Tabungan Haji pada Bank Negara Indonesia Syariah 

Cabang Makassar sedangkan penulis membahas tentang strategi 

pemasaran pada Aplikasi Mobile Banking di bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun. 

3.   Peneliti yang dilakukan oleh Mochammad Fatchur Rohman pada tahun 

2013 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis kepuasan nasabah pada 

kualitas layanan Mobile Banking GPRS Bank Syariah Mandiri Cabang 

Surabaya Barat” menyimpulkan bahwa dalam syarat layanan terdapat 5 

dimensi pokok yaitu; tangibles (bukti langsung), realybility (keandalan), 

daya tanggap (resposivenes), jaminan (assurance), dan empati. Lima 

 
13Midawiyah, “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji pada Bank Negara Indonesia 

Syariah Cabang Makassar,” Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), 51. 
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dimensi tersebut terbukti memengaruhi kepuasan nasabah. Penelitian 

menunjukan bahwa nasabah bank Mandiri Syariah cabang Surabaya 

merasa puas dengan kualitas layanan pada GPRS Mobile Banking.14 

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang layanan 

Mobile Banking. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada 

objek yang diteliti. Peneliti sebelumnya membahas tentang aplikasi 

Internet Banking di bank Syariah Mandiri sedangkan penulis melakukan 

penelitian tentang Mobile Banking di bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. Pada penelitian sebelumnya juga hanya meneliti tentang unsur 

apa saja yang memengaruhi nasabah dalam menggunakan layanan 

Internet Banking di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya Barat 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang 

bagaiamana strategi pemasaran aplikasi Mobile Banking yang dilakukan 

oleh pihak bank di bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

4.   Penelitian yang dilakukan Ahmad R hafidz WR pada tahun 2015 dalam 

skripsinya yang berjudul “Analisis MobileBRIS dalam Memudahkan 

Transaksi Nasabah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gateway 

Waru”. Penelitian ini memaparkan tentang penerapan Mobile BRIS di 

mana program ini telah berjalan selama dua tahun dengan nasabah 

pengguna sebesar 479 orang. Kesimpulan lainnya yang dapat diambil 

ialah semakin tinggi tingkat kemudahan dalam penggunaan M-BRIS 

maka semakin tinggi pula minat untuk menggunakan aplikasi tersebut, 

 
14Mochammad Fatchur Rohman, “Analisis Kepuasan Nasabah pada Kualitas Layanan 

Mobile Banking GPRS Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya Barat,” Skripsi (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2013), 60. 
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semakin tinggi kepercayaan nasabah semakin tinggi pula minat nasabah 

dalam menggunakan M-BRIS, dan semakin banyak ketersediaan fitur 

layanan pada M-BRIS semakin tinggi pula minat nasabah dalam 

menggunakannya.15 

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang layanan 

Mobile Banking. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti 

sebelumnya membahas tentang aplikasi Internet Banking di bank Syariah 

Mandiri sedangkan penulis melakukan penelitian tentang Mobile Banking 

di bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Pada penelitian 

sebelumnya hanya meneliti tentang unsur apa saja yang memengaruhi 

nasabah dalam menggunakan layanan Internet Banking di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Surabaya Barat sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis membahas tentang strategi pemasaran aplikasi Mobile 

Banking yang dilakukan oleh pihak bank di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 

5.   Penelitian yang dilakukan oleh Amsary Luthi pada tahun 2017 dalam 

skripsinya yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Pada BMT Al-

Hasanah  Lampung Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah  Perspektif 

Ekonomi Islam”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

strategi pemasaran yang dilakukan BMT Al-Hasanah Lampung dalam 

meningkatkan jumlah nasabahnya yaitu: Meningkatkan kualitas sumber 

daya insani dalam proses pelayanan kepada nasabah (sasaran untuk 

 
15Ahmad R Hafidz WR, “Analisis Mobile BRIS dalam Memudahkan Transaksi Nasabah 

di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gateway Waru,” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2013), 69. 
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semua produk), Meningkatkan kegiatan promosi dan sosialisasi kepada 

masyarakat, baik dilakukan dengan cara door to door maupun 

silaturahmi di sebuah acara dengan cara mempromosikan melalui 

periklanan berupa spanduk maupun brosur (sasaran untuk semua 

produk), Memberikan program pinjaman Qardhul hasan bagi pelaku 

usaha kecil yang mempunyai potensi dalam berwirausaha (sasaran untuk 

produk pembiayaan), BMT Al-Hasanah lampung Memberikan apresisasi 

kepada nasabahnya khususnya untuk produk simpanan yang 

meningkatkan jumlah saldo tabunganya (sasaran untuk produk 

simpanan). Dan dalam kegiatan pemasarannya BMT Al-Hasanah juga 

mengembangkan bauran pemasaran (marketing mix), 4P yaitu product, 

price ,place, dan promotion. Pandangan ekonomi Islam tentang strategi 

pemasaran yang dilakukan BMT Al-Hasanah Lampung dalam 

meningkatkan jumlah nasabahnya, sudah sesuai dengan prinsip syariah 

dan tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam.16 

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang layanan 

Mobile Banking. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti 

sebelumnya membahas tentang strategi pemasaran pada BMT Al-

Hasanah  lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah perspektif 

ekonomi islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

membahas tentang strategi pemasaran aplikasi Mobile Banking yang 

dilakukan oleh pihak bank di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

 
16Amsary Lutfhi, “Analisis Strategi Pemasaran Pada BMT Al-Hasanah  Lampung Dalam 

Meningkatkan Jumlah Nasabah  Perspektif Ekonomi Islam,” Skripsi (Lampung: Institut Agama 

Islam Negeri Raden Intan, 2017), 105. 
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H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi 

penelitian dengan melihat obyek yang diteliti.17 

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen 

kunci dan juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami.18 

Penelitian yang penulis maksudkan adalah penelitian yang 

menggambarkan bagaimana strategi pemasaran pihak bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun terhadap aplikasi mobile banking. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai aktor sentral 

dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia hanya 

pendukung saja. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengamat 

penuh di lapangan dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi 

dilakukan secara terang-terangan. 

 

 

 
17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), 207. 
18Ibid. 
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3. Lokasi/ Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

berada di Jl. Mohammad Husni Thamrin No.3, Klegen, Oro-Oro Ombo, 

Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, 63119, Indonesia. 

Alasan pemilihan tempat di kantor BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun karena BRI Syariah Kantor Cabang Madiun salah satu kantor 

yang merupakan kantor pusat yang terletak di jalan utama kota dan juga 

berdekatan dengan pertokoan serta pusat perbelanjaan. Dengan lokasi 

yang letaknya strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat dan berada di 

pusat keramaian menjadikan salah satu alternatif para konsumen yang 

berada disekitar lokasi melakukan pembukaan rekening tabungan 

maupun pengaktivasian aplikasi Mobile Banking.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data didefinisikan sebagai segala fakta atau keterangan tentang 

sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 

informasi.19 Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya 

menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan strategi 

pemasaran pada aplikasi Mobile Banking di bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun yang meliputi segmentasi pasar, target pasar, posisi 

pasar dan bauran pemasaran.  

 

 
19Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 6. 
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b. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber subjek dari tempat mana data bisa 

didapatkan.20 Sumber data dalam penelitian ini berupa data diperoleh 

peneliti langsung dari responden melalui hasil wawancara peneliti 

dengan narasumber yaitu Manager Marketing, Funding Officer, 

Customer Service tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

pihan bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun pada aplikasi mobile 

banking dan beberapa nasabah di bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun terkait motif menggunakan aplikasi mobile banking. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interview), yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.21 

Wawancara ini dilakukan secara terkontrol yaitu dengan 

memilih informan yang mengetahui tentang masalah penelitian 

ini yaitu Manager Marketing, Funding Officer, Customer Service 

dan beberapa nasabah di bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun berdasarkan strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun terhadap 

aplikasi mobile banking. Sehingga, proses wawancara bisa 

 
20 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Sigma, 1996), 28. 
21 Ibid, 29. 
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mengarah pada diperolehnya data-data valid yang sesuai dengan 

kebutuhkan. 

b. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh 

data meliputi letak geografis, sejarah, visi, misi, struktur organisasi 

serta produk perbankan di bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dari lapangan maupun pustaka, maka 

dilakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila 

diperlukan.22 Dalam hal ini penulis mereduksi data yang 

disampaikan oleh beberapa pihak Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun tentang strategi pemasaran pada aplikasi Mobile 

Banking. 

b. Penyajian data, diartikan sebagai semua informasi yang terkumpul 

sehingga dari infomasi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan 

yang kemudian dilakukan pengambilan tindakan penyajian data 

 
22 Meleong, Metode, 247. 
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yang biasanya digunakan adalah bentuk narasi, bagan, atau matrik. 

Dalam hal ini data yang disajikan berupa keterangan pihak bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun tentang strategi pemasaran 

pada aplikasi Mobile Banking.  

c. Editing, yaitu penilaian dan pemeriksaan kembali data-data yang 

diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, 

keserasian antara yang satu dengan lainnya.23 Penulis akan 

mengambil data yang akan dianalisis sesuai dengan rumusan 

masalah saja.  

d. Menarik kesimpulan, pada awal hingga akhir pengumpulan data, 

penulis mencari beberapa kesimpulan awal sehingga dapat disusun 

secara urut dan runtut menjadi suatu konfirgurasi tertentu. 

Sehingga ini adalah langkah terakhir dalam teknik pengolahan 

data. 

7. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.24 Penulis 

melakukan analisis pada data deskripsi kualitatif dengan menguraikan 

data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan dan 

 
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2017), 243. 
24Ibid, 244.  
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kemudian dicocokan dengan data literatur lalu diuraikan dengan 

bahasa yang mudah dipahami kemudian di tarik sebuah kesimpulan.25 

Pada penelitian kali ini metode analisis data yang digunakan 

penulis ialah metode deduktif, merupakan pembahasan yang diawali 

dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya 

di kemukakan dalam kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yaitu 

dengan cara mengamati kejadian di lapangan kemudian dianalisis dan 

ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, setelah penulis memperoleh data-

data dari hasil penelitian kemudian dianalisis tentang bagaimana 

strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun mengenai aplikasi mobile banking, maka 

penulis berusaha menganalisa apakah strategi pemasaran yang 

dilakukan oleh pihak BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sudah 

sesuai dengan teori. 

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan/validity sangat diperlukan dalam penelitian 

kualitatif demi keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data 

yang diperoleh. Teknik keabsahan data dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemerikasaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang nantinya 

diolah untuk menganalis hasil data untuk keperluan pengecekan atau 

 
25Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 

47.   
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sebagai pembanding terhadap data tersebut dengan hasil data 

sekunder.26 

Uji keabsahan/validity ini menggunkan teknik triangulasi sumber. 

Dengan teknik triangulasi maka peneliti akan menjadikan Manager 

Marketing, Funding Officer, Customer Service dan beberapa nasabah 

bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sebagai sumber 

pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan  data yang akan 

diolah menggunakan teknik triangulasi sumber. 

9. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan ini ditulis untuk memudahkan penulisan 

dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Dengan 

ini, penulisan skripsi ini terdiri dari berbagai bab, dan pada tiap-tiap 

bab terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang penjelasan tentang latar belakang permasalahan, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, studi penelitian terdahulu, 

metode penelitian (meliputi jenis dan pendekatan penelitian kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan data, analisis data, teknik pengecekan 

keabsahan data, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.  

 
26 Meleong, Metode, 330. 
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BAB II Kajian Teori  

Berisi tentang kajian teori yang membahas tentang strategi 

pemasaran yang meliputi teori tentang segmentasi pasar, target pasar 

sasaran, posisi pasar dan bauran pemasaran. 

BAB III Paparan Data 

Berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif sehingga 

data tidak dicampur dengan opini peneliti. Pada penelitian ini meliputi 

strategi pemasaran pada aplikasi Mobile Banking di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun berdasarkan segmentasi pasar, target pasar 

sasaran dan posisi pasar, bauran pemasaran. 

BAB IV Pembahasan/ Analisis 

Berisi tentang analisis strategi pemasaran pada aplikasi Mobile 

Banking di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun berdasarkan 

segmentasi pasar, target pasar sasaran, posisi pasar dan bauran 

pemasaran. 

BAB V Penutup 

Bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran-saran yang sebaik-baiknya. 
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BAB II 

STRATEGI PEMASARAN 

 

A. Pengertian Strategi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni 

menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan 

tertentu dalam perang dan damai.27 Adapun menurut Dedi Mulyadi, strategi 

adalah hal yang menetapkan arah kepada manajemen dalam arti orang tentang 

sumber daya didalalm bisnis dan tentang untuk membantu menenangkan 

persaingan didalam pasar.28 

Sedangkan menurut Rahmah Johar dan Latifah Hanum, strategi ialah 

rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana 

yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi dari suatu sasaran 

kegiatan.29 

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi 

merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berjaitan dengan serangkaian 

rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus 

beroperasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan sekaligus dapat 

dibentuk strategi yang tertealisasi muncul dalam tanggapan terhadap strategi 

 
27www.kamusbesarbahasaIndonesia.co.id 
28Dedi Mulyadi, dkk, “Analisis Strategi Pemasaran Jasa Lembaga Non Bank Pada PT Oto 

Multiartha Karawang,” Jurnal Manajemen, Vol. 09 No. 2 Januari 2012, 590-591. 
29Rahmah Johar dan Latifah Hanum, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), 1. 
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yang dapat berkembang melalui sebuah proses perumusan (formulation) yang 

di ikuti oleh pelaksanaan (implementation).30 

B. Pengertian Pemasaran 

Menurut M Nur Rianto Al Alif, pemasaran merupakan sebagai suatu 

proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan 

yang optimal kepada pelanggan.31 

Menurut American Marketing Assosiation (AMA) sebagaimana dikutip 

oleh Philip Kotler dan Kevin Lance Keller, pemasaran adalah suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, 

dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan 

pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya.32 

Menurut Philip Kotler, pemasaran merupakan sesuah proses 

kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara 

bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.33 

Berdasarkan dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam 

menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga 

 
30Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah (Yogyakarta: UII Press, 

2001), 21. 
31M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2012), 6. 
32Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi Ketiga Belas Jilid 1 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 5. 
33 Ibid. 
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barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah 

produksi, pemasaran, konsumsi, dan mengomersialisasikan relasi dengan 

konsumen untuk jangka panjang. Pemasaran menjadi penghubung antara 

kegiatan produksi dan konsumsi. Definisi pemasaran ini berdasar pada 

konsep inti yang meliputi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan 

permintaan (demands).34 

C. Pengertian Strategi Pemasaran 

Sofjan Assauri berpendapat bahwa strategi pemasaran adalah rencana 

yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang 

memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat 

tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dengan kata lain, strategi 

pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang 

memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke 

waktu, pada masing-masing tanggapan perusahaan dalam menghadapi 

lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.35 

Menurut Tull dan Kahl sebagaimana dikutip oleh Fandy Tjiptono, 

strategi pemasaran ialah suatu mindset pemasaran atau alat yang mendasar 

yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mamanfaatkan 

atau mengembangkan keunggulan daya bersaing melalui segmen pasar yang 

 
34Joseph P. Cannon, William D. Perreault, Jr., E. Jerome, Pemasaran Dasar Edisi 16, terj. 

Afia R. Fitriani dan Ria Cahyani (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 5. 
35Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi (Jakata: PT Raja 

Grafindo Persada, 2011), 168-169. 
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dimasuki dengan program pemasaran yang digunakan untuk melayani 

segmen pasar yang telah dipilih.36 

Menurut Indra Wijaya, strategi pemasaran adalah himpunan asas  yang 

secara tepat, konsisten, dan layak dilaksanakan oleh perusahaan guna 

mencapai sasaran pasar yang dituju (target market) dalam jangka panjang dan 

tujuan perusahaan jangka panjang (objectives),dalam situasi persaingan 

tertentu.37 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah kumpulan petunjuk dan 

kebijakan yang digunakan secara efektif untuk mencocokkan program 

pemasaran (produk, harga, promosi, dan distribusi) dengan peluang pasar 

sasaran guna mencapai sasaran usaha. Dengan kata lain, suatu strategi 

pemasaran pada dasarnya menunjukkan bagaimana sasaran pemasaran dapat 

dicapai.38 

D. Komponen Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran memiliki tiga komponen yakni segmentasi pasar, target 

pasar dan posisi pasar. 

1. Segmenting/ Segmentasi Pasar 

Menurut Kasmir, segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi 

suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang 

 
36Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi, 2000), 6.   
37Indra Wijaya dan Sri Setyo Iriani, “Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas 

Konsumen,”Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 1 No.3 Mei 2013, 911. 
38 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas 

Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 169. 
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mungkin memerlukan produk atau ramuan pemasaran sendiri. Bank 

dalam menjual produknya ke nasabah membagi pasar menjadi beberapa 

jenis sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Pembagian pasar ini 

akan memudahkan bank dalam menentukan nasabah atau konsumen 

sasarannya.39 

Untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel 

yang harus diperhatikan. Tujuannya adalah agar segmentasi yang 

dilakukan tepat sasaran. Berikut ini adalah variabel utama untuk 

melakukan segmentasi pasar konsumen menurut Philip Kotler, antara 

lain:40 

a. Segmentasi geografis, meliputi bangsa, provinsi, kabupaten, 

kecamatan dan iklim. 

b. Segmentasi demografis, meliputi umur, jenis kelamin, ukuran 

kelarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, 

agama, ras dan kebangsaan. 

c. Segmentasi psikografis, meliputi kelas sosial, gaya hidup, 

karakteristik kepribadian. 

d. Segmentasi perilaku, meliputi pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap 

terhadap suatu produk. 

 

 
39 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 115. 
40 Philip Kotler dan Kevine Lane Keller, Manajemen, 233-246. 
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Menurut M Nur Rianto Al Arif, secara garis besar ada tiga 

pendekatan dalam segmentasi pasar bank, yaitu:41 

a. Pemasaran tanpa pembedaan 

Pendekatan dimana tidak melakukan segmentasi atas satu jenis 

produk untuk semua kelompok konsumen, misalnya bank syariah 

menawarkan produk tabungan iB kepada semua segmen lapisan 

masyarakat. Dalam hal produk tabungan iB bank syariah tidak 

melakukan pembedaan apakah masyarakat yang ditawarkan adalah 

nasabah menengah bawah ataukah menengah keatas, semua nasabah 

ditawarkan produk tabungan. 

b. Pemasaran dengan pembedaan 

Perusahaan (bank) merancang dan memproduksi beberapa jenis 

prosedur untuk dipasarkan ke beberapa segmen. Misalnya Bank BNI 

syariah memasarkan beberapa produk kepada berbagai kelompok 

konsumen/ nasabah: 

1) Tabungan 

2) Deposito 

3) Giro 

4) Kartu Hasanah 

5) Gadai Syariah 

 

 

 
41 Al Arif, Dasar-Dasar, 88-90. 



28 
 

 
 

c. Pemasaran terkonsentrasi 

Perusahaan (bank) mengkonsentrasikan pada satu atau dua macam 

produk yang dimiliki kemudian diikuti dengan pemasaran yang hanya 

dikonsentrasikan pada satu atau dua segmen saja. 

Namun pada dasarnya memilih segmentasi pasar haruslah 

memperhatikan hal-hal dibawah ini :42 

1) Dapat diukur (measurable) meliputi ukuran, daya beli, dan profil 

segmen dapat diukur. 

2) Besar (suistanable), segmen pasarnya cukup besar dan cukup 

memberi keuntungan apabila dilayani. Suatu segmen sebaiknya 

merupakan kelompok yang homogen yang cukup bernilai untuk 

dilayani program pemasaran yang diselesaikan. 

3) Dapat dijangkau (accesible), segmen harus dapat dijangkau dan 

dilayani secara efektif.  

4) Dapat dibedakan (deffrentable), segmen dapat dipisah-pisahkan 

secara konseptual dan memberikan tanggapan yang berbeda 

terhadap unsur-unsur dan program-program bauran pemasaran 

yang berlainan.  

5) Dapat diambil tindakan (actionable), program-program yang 

efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen-

segmen yang bersangkutan. 

 

 
42 Al Arif, Dasar-Dasar, 94. 
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2. Targeting/ Target Pasar 

Menurut M Nur Rianto Al Arif, targeting atau pasar sasaran adalah 

proses penyeleksaian produk baik barang maupun jasa atau pelayanan 

terbaik sehingga benar-benar berada posisi yang terbaik guna mencapi 

keberhasilan perusahaan.43 

Secara umum pengertian menetapkan pasar sasaran adalah 

mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari 

segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran 

dengan cara mengembangkan ukuran dan daya tarik segmen kemudian 

memilih segmen sasaran yang diinginkan.44 

Setelah segmentasi pasar selesai dilakukan, maka terdapat beberapa 

segmen yang layak untuk digarap karena dianggap paling potensial. 

Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki 

karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, 

profitabilitas, skala ekonomi, resiko yang rendah dan lain-lain. Maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan targeting (pasar sasaran).45 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pasar sasaran meliputi : 

a. Evaluasi segmen pasar 

1) Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data tentang penjualan 

terakhir (dalam rupiah), proyeksi laju pertumbuhan dan margin 

 
43 Al Arif, Dasar-Dasar, 96. 
44 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: Kencana, 2003), 50. 
45 Al Arif, Dasar-Dasar, 95. 
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laba dari setiap segmen. Yang dipilih adalah penjualan terakhir, 

proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba dari setiap segmen. 

2) Struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas. 

Kurang menarik apabila terdapat pesaing yang kuat dan agresif. 

Perhatikan juga ancaman dari produk pengganti. 

3) Sasaran dan sumber daya perusahaan. Memperhatikan energi 

yang dimiliki perusahaan, yaitu ketersediaan sumber daya 

manusia termasuk keterampilan yang dimilikinya.46 

b. Pemilihan pasar sasaran 

`Memilih segmen yaitu menentukan satu atau lebih segmen 

yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Kemudian menentukan 

segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani. Pemilihan 

segmen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :47 

Pertama, membagi pemasaran menjadi: 

1) Pemasaran serbasama yaitu melayani semua pasar dan tawaran 

pasar daam arti tidak ada perbedaan, mencari apa yang sama 

dalam kebutuhan konsumen. Biasanya untuk produk yang 

bersifat missal seperti tabungan untuk semua orang, baik usia 

pendapatan maupun wilayah. Keuntungannya adalah menghemat 

biaya. 

 
46 Kasmir dan Jakfar, Studi, 50. 
47 Al Arif, Dasar-Dasar, 97. 
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2) Pemasaran serbaneka yaitu merancang tawaran untuk semua 

pendapatan, tujuan atau kepribadian seperti beda desain untuk 

industri mobil. Untuk pasar ini memerlukan biaya tinggi. 

3) Pemasaran terpadu, khusus untuk sumber daya manusia yang 

terbatas.48 

Kedua, melakukan seleksi atau pemilihan pasar sasaran, setidaknya 

ada lima alternatif dalam memilih pasar sasaran. Oleh karenanya, 

setiap perusahaan perlu mempertimbangkan kelima alternatife ini 

ketika hendak melakukan pemilihan pasar.49 

Adapun kelima alternatif pemilihan pasar sasaran adalah: 

1) Konsentrasi pada pasar tunggal 

2) Spesialisasi efektif 

3) Spesialisasi pasar 

4) Spesialisasi produk 

5) Peliputan pasar secara menyeluruh 

3. Positioning/ Posisi Pasar 

Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif 

untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan ini dilakukan setelah menentukan 

segmen mana yang akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi 

mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut.50 

Positioning atau menentukan posisi pasar adalah suatu kegiatan 

merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan 
 

48 Al Arif, Dasar-Dasar, 98. 
49 Ibid. 
50 Kasmir dan Jakfar, Studi, 50. 
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bauran pemasaran yang terinci. Penentuan posisi pasar bagi produk 

ataupun jasa suatu perusahaan sangat penting. Produk atau jasa 

diposisikan pada posisi yang diinginkan oleh nasabah, sehingga dapat 

menarik nasabah untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. 

Positioning mencakup perancangan penawaran dan citra perusahaan/ bank 

agar target pasar menganggap perlu posisi perusahaan/ bank diantara 

pesaing.51 

Menurut Milton M. Presley, positioning/ posisi pasar adalah 

bagaimana sebuah produk dimata konsumen yang membedakannya 

dengan produk pesaing. Dalam hal ini mencakup brand image (cita 

merek), manfaat yang dijanjikan serta competitive advantage (keunggulan 

bersaing). Inilah kenapa konsumen memilih produk suatu perusahaan 

bukan produk pesaing.52 

Tujuan penetapan posisi pasar adalah untuk membangun dan 

mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke 

dalam benak konsumen.53 Ada tiga langkah dalam melaksanakan 

positioning, yaitu:: 

a. Mengenali keunggulan kompetitif yang mungkin memberikan nilai 

yang terbesar dengan cara mengadakan perbedaan, yaitu : 

1) Diferensiasi produk 

2) Diferensiasi jasa 

3) Diferensiasi personal 

 
51 Al Arif, Dasar-Dasar, 101. 
52 Ibid. 
53 Kasmir dan Jakfar, Studi, 51. 
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4) Diferensiasi citra 

b. Memilih keunggulan kompetitif yang tepat, kuat dan menonjol. 

1) Berapa banyak perbedaan dipromosikan 

2) Perbedaan mana yang dipromosikan 

c. Menyampaikan keunggulan itu secara efektif kepada target pasar. 

Untuk menentukan positioning janganlah dilakukan secara 

sembarangan, akan tetapi perlu dilakukan strategi yang benar, 

sehingga posisi pasar yang diinginkan tepat pada sasarannya. 

Strategi penentuan pasar terdiri dari :54 

1) Atas dasar atribut. Maksudnya, didasarkan pada penentuan 

atribut produk tertentu, misalnya tingkat bagi hasil yang 

kompetitif dengan bunga yang ditawarkan oleh bank. 

2) Kesempatan penggunaan. Maksudnya, simpanan diposisikan 

sebagai kas atau tempat mengamankan uang atau tempat untuk 

melakukan investasi. 

3) Menurut pengguna. Maksudnya, produk diposisikan berdasarkan 

penggunaan produk tersebut, misalnya tabungan haji yang di 

khususkan kepada nasabah yang memiliki niat untuk pergi haji. 

4) Langsung menghadapi pesaing. Maksudnya, produk diposisikan 

sebagai sesuatu yang lebih dibandingkan pesaing, mislanya bank 

kami memiliki jaringan ATM terluas. 

 
54 Al Arif, Dasar-Dasar, 102-103. 
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5) Kelas produk. Maksudnya, produk tersebut ditujukan kepada 

kelompok tertentu, misalnya kredit bagi UKM. 

4. Marketing Mix/ Bauran Pemasaran 

Setelah memutuskan seluruh strategi pemasarannya, perusahaan 

siap untuk mulai merencanakan rincian bauran pemasaran, salah satu 

konsep utama dalam pemasaran modern.  

Menurut Philip Kotler, bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

seperangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan oleh product, 

price, promotion, place yang dipadukan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran.55 Bauran 

pemasaran terdiri dari empat variabel yang disebut “4P”: Produk 

(Product), Harga (Price), Tempat (Place), Promosi (Promotion).56 

a. Produk (Product) 

Menurut Mia Lasmi Wardiah, produk adalah sama halnya 

dengan perbankan konvensional, produk yang dihasilkan dalam 

perbankan syariah bukan berupa barang melainkan berupa jasa.57 

Keputusan-keputusan tentang produk ini mencakup penentuan 

bentuk penawaran produk secara fisik bagi produk barang, merek 

yang akan ditawarkan atau ditempelkan pada produk tersebut 

(brand), fitur yang ditawarkan di dalam produk tersebut, 

pembungkus, garansi, dan service sesudah penjualan. Pengembangan 

 
55 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 

2006), 62. 
56 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip, 62. 
57 Mia Lasmi Wardiah, Dasar-Dasar Perbankan (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 277. 
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produk dapat dilakukan setelah menganalisa kebutuhan dari 

keinginan pasarnya yang didapat salah satunya dengan riset pasar. 

Jika masalah ini telah diselesaikan, maka keputusan selanjutnya 

mengenai harga, distribusi, dan promosi dapat diambil.58 

b. Harga (Price) 

Harga merupakan satu-satunya elemen pendapatan dalam 

marketing mix. Menentukan harga jual produk berupa jasa yang 

ditawarkan dalam perbankan syariah merupakan salah satu factor 

terpenting untuk menarik minat nasabah.59 

Mia Lasmi Wardiah menerjemahkan pengertian harga dalam 

perbankan syariah bisa dianalogikan dengan melihat seberapa besar 

pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan 

sebuah manfaat dalam bentuk jasa yang setimpal atas pengorbanan 

yang telah dikeluarkan oleh konsumen tersebut.60 

Dalam penetapan harga perlu diperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor 

yang mempengaruhi secara langsung adalah harga bahan-bahan 

baku, biaya produksi, biaya pemasaran, adanya pemerintah dan 

faktor lainya. Faktor yang tidak langsung namun erat kaitanya 

dengan penetapan harga adalah harga produk sejenis yang dijual oleh 

para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk 

 
58 Al Arif, Dasar-Dasar, 14-15. 
59 Wardiah, Dasar-Dasar, 277. 
60 Ibid.  
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substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para 

penyalur dan konsumen.61 

c. Tempat (Place) 

Bagi perbankan, pemilihan lokasi (tempat) sangat penting, 

dalam menentukan lokasi pembukaan kantor cabang atau kantor 

cabang atau kantor ras termasuk peletakkan mesin ATM, bank harus 

mampu mengidentifikasi sasaran pasar yang dituju berikut sesuai 

dengan core business dari perusahaan.62 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan 

penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1) Dekat dengan kawasan industri. 

2) Dekat dengan lokasi perkantoran. 

3) Dekat dengan lokasi pasar. 

4) Dekat dengan pusat pemerintahan. 

5) Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. 

6) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. 

7) Sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain).63 

d. Promosi (promotion) 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan 

ketiga kegiatan di atas, baik produk, harga, dan lokasi. Dalam 

 
61 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2011) , 203. 
62 Al Arif, Dasar-Dasar, 16. 
63 Kasmir dan Jakfar, Studi, 57. 
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kegiatan ini setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan 

seluruh produk jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak 

langsung. Salah satu tujuan promosi adalah menginformasikan 

segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon 

konsumen yang baru.64 

Ada 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh 

perusahaan dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya, 

yaitu: 

1) Periklanan (advertising) merupakan bentuk promosi yang 

dilakukan dalam bentuk tayangan, gambar, atau kata-kata yang 

tertuang dalam bentuk brosur, spanduk, baliho, koran, majalah, 

televisi, dan lain-lain.  

2) Promosi penjualan (sales promotion) adalah presentasi lisan 

dalam suatu percakapan dengan calon pembeli atau lebih yang 

ditujukan untuk menciptakan penjualan. 

3) Publisitas (publicity) dorongan permintaan secara non pribadi 

untuk suatu produk, jasa atau ide dengan menggunakan berita 

komersial di dalam media massa dan sponsor tidak dibebani 

sejumlah bayaran secara langsung. 

4) Penjualan pribadi (personal selling) merupakan bentuk promosi 

dengan melakukan kegiatan penjualan langsung secara personal 

atau secara pribadi kepada konsumen. Keterlibatan karyawan 

 
64 Kasmir dan Jakfar, Studi, 58. 
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secara pribadi dalam personal selling ini dilakukan dalam rangka 

memperkuat citra perusahaaan. Hal positif yang dinilai 

konsumen dengan adanya personal selling adalah bahwa produk 

dan perusahaan tidak perlu diragukan lagi, terbukti dari 

karyawan yang terlibat langsung dalam proses penjualan.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Kasmir dan Jakfar, Studi, 59. 
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BAB  III 

STRATEGI PEMASARAN PADA APLIKASI MOBILE BANKING DI BRI 

SYARIAH KANTOR CABANG MADIUN 

 

A. Profil Bank BRI Syariah 

1. Sejarah Bank BRI Syariah  

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Secara resmi beroperasi 

pada tanggal 17 November 2008 perubahan dari PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia 

pada tanggal 16 Oktober 2008. Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah, 

Tbk. hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka 

dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna.66 

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Semakin kokoh setelah pada 

19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisah Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk melebur ke dalam PT Bank 

BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 01 

Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir 

selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. dan 

Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah, 

Tbk.67 

 
66 www.brisyariah.co.id 
67 Ibid. 

39 



40 
 

 
 

Saat ini PT. Bank BRI Syariah Tbk. Menjadi bank syariah ketiga 

terbesar bedasarkan aset PT. Bank BRI Syariah, Tbk. tumbuh dengan 

pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak 

ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI 

Syariah, Tbk. menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan 

berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, 

saat ini PT. Bank BRI Syariah, Tbk. merintis sinergi dengan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai kantor Layanan 

Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat, segmen mikro, SME, dan kegiatan 

konsumer bedasarkan prinsip syariah.68 

Perkembangan itu juga diikuti dengan dibukanya beberapa kantor 

cabang dan kantor pembantu di setiap kota salah satunya yaitu kantor 

cabang BRI Syariah sekarisedenan Madiun terletak di Jl. M.H. Thamrin 

No. 03, Klegen, Oro-Oro Ombo, Madiun. Acara peresmian kantor 

cabang BRI Syariah Madiun tersebut diresmikan pada tanggal 19 

September 2015 dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Madiun yaitu Sugeng 

Rismiyanto bersama Direktur Utama BRI Syariah yang bernama Moch 

Hadi Santoso dan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri yang 

bernama Bambang Hermanto, Kepala Kementerian Agama Kota Madiun 

yang bernama Amir Solehuddin, serta Ketua MUI Kota Madiun yang 

 
68 www.brisyariah.co.id 
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bernama Sutoyo. Kehadiran BRI Syariah di Kota Madiun ini merupakan 

bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, 

khususnya di Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti BRI Syariah telah turut 

berpartisipasi membantu pengembangan dan pembangunan masyarakat, 

khususnya di Madiun melalui produk dan layanan perbankan syariah. 

Sedangkan kantor cabang pembantu BRI Syariah se-Karisidenan Madiun 

tersebar di beberapa wilayah, diantaranya Ponorogo, Magetan dan 

Ngawi. 

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

a. Visi Bank Syariah Kantor Cabang Madiun 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam pelayanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasikan 

beragam kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan 

pun dan dimana pun. 

4) Memungkinkan setiap akses individu untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.69 

 
69 www.brisyariah.co.id 
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3. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 
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4. Produk-Produk BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

a. Penghimpun dana  

1) Tabungan BRI Syariah iB 

Tabungan BRI Syariah iB mencakup tabungan Faedah 

BRI Syariah iB, tabungan haji BRI Syariah iB, tabunganku BRI 

Syariah iB dan Tabungan impian BRI Syariah iB. Adapun 

tabungan BRI Syariah iB dipersembahkan bagi mereka yang 

menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan 

dengan 7 faedah yang ditawarkan yaitu: setoran awal yang 

ringan minimal Rp. 50.000, gratis biaya administrasi bulanan 

tabungan, gratis biaya bulanan kartu ATM, gratis cek saldo, 

gratis biaya transfer, dan gratis biaya tarik tunai di ATM BRI, 

jaringan ATM bersama dan prima serta gratis biaya debet prima. 

2) Giro BRI Syariah iB 

Giro BRI Syariah merupakan bentuk simpanan yang 

diterima luas dikalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan 

tambahan seperti pengelolaan dana dan kemudahan dalm 

melakukan kegiatan usaha mereka. 

3) Deposito BRI Syariah iB 

Merupakan produk yang dipersembahkan bagi nasabah 

yang memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan 

menguntungkan. Produk Deposito BRI Syariah iB ditawarkan 

dengan menggunakan fasilitas ARO (Automatic roll over) dan 
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bilyet giro. Keunggulan dari produk ini adalah nisbah bagi hasil 

nya kompetitif dan hadiah langsung untuk nominal mulai Rp 50 

juta sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Penyaluran dana 

1) KPR BRI Syariah iB 

KPR BRI Syariah iB merupakan produk syariah yang 

diperuntukkan bagi masyarakat luas yang mempunyai impian 

untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini ditawarkan dengan 

akad murabahah dan wakalah. Bagi nasabah yang 

berpenghasilan rendah BRI Syariah juga meluncurkan produk 

yang dikemas dengan nama KPR Sejahtera BRI Syariah iB 

denagn batasan maksimum pembiayaan 145 juta. Keunggulan 

dari KPR Sejahtera BRI Syariah salah satunya adalah uang 

muka yang ringan, selain itu cicilannya meringankan dengan 

tenor maksimal 15 tahun.  

2) KKB BRI Syariah iB 

KKB BRI Syariah iB merupakan pemenuhan kebutuhan 

dalam duni otomotif yaitu kebutuhan masyarakat yang terus 

meningkat akan kendaraan beroda empat, dengan memasukkan 

pembiayaan pada sektor ini. KKB BRI Syariah sendiri hadir 

dengan skema murabahah dan wakalah yang menawarkan 

berbagai fasilitas yang dimaksud untuk memberikan kemudahan 
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bagi mereka yang ingin mewujudkan keinginan untuk memililiki 

kendaraan sendiri. 

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan di 

sektor ini mencakup kemitraan sengan beberapa dealer 

disamping kegiatan pemasaran yang dilakukan baik secara 

maupun kegiatan yang dilakukan secara langsung.yang tersebar 

luas di pasar yang menjadi target utama. 

3) PKE BRI Syariah iB 

BRI Syariah terus berinovasi dengan mengeluarkan 

produk yang sebelumnya belum pernah diperkenalkan oleh bank 

manapun di Indonesia, baik bank konvensiaonal maupun  

syariah. Produk ini merupakan cicilan kepemilikan emas 

pertama di pasar perbankan Indonesia, dimana dahulu produk ini 

bernama kepemilikan logam mulia BRI Syariah iB. 

Produk ini  mentargetkan bagi masyarakaat yang ingin 

berinvetasi berupa emas. Disamping memenuhi segmen 

masyarakat tertentu yang kembali memandang emas sebagai 

salah satu komoditi yang perlu dimilki di tengah kekhawatiran 

yang melanda sebagian Negara barat tentang merapuhnya nilai 

flat currency. 

4) Gadai BRI Syariah iB 

Gadai BRI Syariah dikeluarkan untuk menutupi kebutuhan 

mendesak baik dari nasabah individu yang membutuhkan dana 
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super cepat dan telah menunjukkan kinerja yang menjanjikan di 

tahun-tahun pertama setelah diluncurkan. Dengan kata lain, 

pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas 

dengan menggunakan akad Murabahah dimana pengembalian 

pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai 

dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan. 

5) KMG BRI Syariah iB 

KMG BRI Syariah merupakan kepanjangan dari 

Kepemilikan Multi Guna dimana produk ini dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan 

perusahaan yang telah turut berpartisipasi dalam progam 

kesejahteraan karyawan (EmBP) di BRI Syariah. Produk ini 

menunjukkan terus menunjukkan pertunjukan yang signifikan 

sejak diperkenalkan pertama kali. 

B. Aplikasi Mobile Banking BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

1. Fitur pada Aplikasi Mobile Banking BRI Syariah 

BRIS Online adalah layanan perbankan digital (Digital Banking) 

persembahan BRI Syariah yang memudahkan nasabahnya (Sahabat 

BRIS) untuk memanfaatkan layanan perbankan BRI Syariah, dimana saja, 

kapan saja, melalui perangkat mobile/ gadget, tanpa perlu mendatangi 

Kantor BRI Syariah.70 Adapun fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi 

BRIS Online adalah sebagai berikut : 

 
70 www.brisyariah.co.id 
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a. Transaksi Perbankan Digital 

Layanan Perbankan BRI Syariah ada di genggaman Sahabat BRIS. 

Informasi Saldo, Transfer (sesama rekening BRI Syariah dan antar 

bank), dapat dilakukan dengan mudah melalui BRIS Online. 

b. Pembayaran Tagihan 

Sahabat BRIS dapat melakukan pembayaran tagihan dengan mudah 

melalui BRIS Online seperti tagihan Listrik, Telepon/HP, Internet, 

TV Berbayar, Donasi, Institusi, Pendidikan (SPP), Virtual Account, 

Tiket, Tokopedia dan Asuransi. 

c. Pembelian 

Sahabat BRIS dapat memanfaatkan BRIS Online untuk melakukan 

pembelian token listrik, pembelian pulsa dan paket internet, serta 

Top-up GoPay. 

d. Notifikasi Transaksi 

Sahabat BRIS dapat dengan mudah dan cepat mengetahui transaksi 

mutasi yang terjadi di rekeningnya secara realtime. Notifikasi 

transaksi dapat dikirimkan melalui SMS ataupun melalui alamat 

email yang didaftarkan. Pengaktifan notifikasi transaksi dapat 

dilakukan sendiri oleh Sahabat BRIS melalui BRIS Online. 

e. Inbox 

Jangan takut apabila lupa menyimpan screenshot bukti transaksi. 

Seluruh transaksi yang telah dilakukan menggunakan BRIS Online, 

tetap tersimpan pada Inbox BRIS Online. 
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f. Electronic Statement 

Informasi rekening koran setiap bulannya dapat dengan mudah 

diterima Sahabat BRIS melalui alamat email yang didaftarkan. 

Pengaktifan Electronic Statement dapat dilakukan sendiri oleh 

Sahabat BRIS melalui BRIS Online. 

g. Multi-Rekening 

Sahabat BRIS dapat mengaktifkan dan menggunakan lebih dari satu 

rekening yang dimilikinya untuk bertransaksi. Pengaktifan multi-

rekening dapat dilakukan sendiri oleh Sahabat BRIS melalui BRIS 

Online. 

h. Transaksi Favorit 

Transaksi rutin yang dilakukan oleh Sahabat BRIS, dapat disimpan 

sebagai Transaksi Favorit, yang bisa langsung dipilih untuk 

ditransaksikan kembali, tanpa harus repot mengisi ulang seluruh 

informasi yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. 

i. Personalisasi BRIS Online 

Sahabat BRIS dapat melakukan personalisasi BRIS Online dengan 

mengganti foto profil serta nama akun BRIS Online, sesuai 

keinginan. 

j. Informasi BRI Syariah 

Kami ingin selalu berada dekat dengan Sahabat BRIS. Informasi 

tentang BRISyariah dapat dengan mudah diakses melalui BRIS 

Online, seperti Lokasi Kantor dan ATM BRI Syariah terdekat 
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dengan lokasi Sahabat BRIS berada, promo yang sedang diadakan di 

BRI Syariah. 

k. Konten Islami 

Jadwal Sholat, lokasi masjid terdekat, motivasi Islami, Juz Amma 

serta Arah Kiblat, dapat dengan mudah diakses oleh Sahabat BRIS, 

tanpa harus menginstall aplikasi terpisah untuk fitur-fitur tersebut.71 

Berikut tampilan beranda yang terdapat pada layanan aplikasi BRIS 

Online: 

                 

Gambar 3.2 Tampilan beranda fitur-fitur aplikasi BRIS Online 

2. Jenis Transaksi BRIS Online 

a. Transaksi non-finansial:  

1) Informasi Saldo 

2) Informasi Mutasi 3 Transaksi Terakhir 

3) Ganti PIN 

 
71 www.brisyariah.co.id 
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4) Cek history transaksi (inbox aplikasi) 

5) Daftar Transaksi Favorit 

b. Transaksi Finansial:  

1) Transfer sesama rekening BRI Syaiah 

2) Transfer Antar Bank 

3) Pembayaran Tagihan PLN 

4) Pembayaran Tagihan Asuransi 

5) Pembayaran Tagihan Tiket 

6) Pembayaran Tagihan Tokopedia 

7) Pembayaran PLN Non Tagihan Listrik 

8) Pembayaran Tagihan Telepon (TELKOM) 

9) Pembayaran Telkom Flexi 

10) Pembayaran Kartu HALO Telkomsel 

11) Pembayaran XL Postpaid 

12) Pembayaran Smartfren Postpaid 

13) Pembayaran Speedy 

14) Pembayaran Transivision 

15) Pembayaran BIG TV 

16) Pembayaran Indovision 

17) Pembayaran BPJS Kesehatan 

18) Pembayaran Pelunasan Haji 

19) Pembayaran Donasi (BAZNAS, Dompet Dhuafa, Gria Yatim, ZIS 

BRIsyariah, BAZIS DKI Jakarta, Yayasan Dompet Sosial Madani 
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Bali, Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, Rumah Zakat, LazisNU 

Jatim) 

20) Pembayaran Institusi (Khadijah Surabaya, UNISBA, Univ. 

Aisyitah Yogyakarta, SD Al Muttaqin, UIN Suska Riau, Univ. 

Syiah Kuala Aceh, Al Irsyad Purwokerto, Panca Budi Medan, 

Universitas Riau, Universitas Malikussaleh, Yayasan Al Falah 

Jambi, IAIN Salatiga, Al Furqan Jember, UMSU, UIN Walisongo, 

IAIN Purwokerto, IAIN Palu, UIN Sumatera Utara, Yay. Al 

Kautsar, Poltek Indonusa Surakarta, SMAM 1 Gresik, STEMBI, 

SD Muh. Manyar Gresik, SMK Riksa Indrya, Stikes BTH 

Tasikmalaya, UIN Sunan Gunung Djati, Ulil Albab Batam, 

Universitas Jember, IAIN Samarinda, IAIN Surakarta, UM Metro 

Lampung, dll) 

21) Pembelian PLN Prepaid (Token) 

22) Pembelian Pulsa Telkomsel 

23) Pembelian Pulsa Indosat 

24) Pembelian Pulsa XL 

25) Pembelian Pulsa Smartfren 

26) Pembelian Paket Internet Telkomsel 

27) Pembelian BIG TV 

28) Top Up Gopay Gojek, OVO, Paytren72 

 
72 www.brisyariah.co.id 
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Berikut ini ialah beberapa layanan yang terdapat dalam aplikasi BRIS 

Online: 

            

Gambar 3.3 Tampilan informasi saldo dan transfer pada aplikasi 

BRIS Online 

 

            

Gambar 3.4 Tampilan pembayaran dan pembelian pada aplikasi 

BRIS Online 
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3. Limit Transaksi  

a. Transfer sesama rekening BRIS : Rp 50.000.000,00 pertransaksi/hari 

b. Transfer antar Bank : Rp 25.000.000,00 pertransaksi/hari 

c. Pembelian : Rp 1.000.000 

Biaya Layanan 

Jenis Transaksi Finansial Biaya Transaksi BRI Syariah 

Informasi Saldo Bebas biaya 

Mutasi Rekening Bebas biaya 

Transfer sesama BRI Syariah Bebas biaya 

Transfer antar bank Rp 6.500 → jika Saldo Sebelum 

Transaksi < 500.000  

Rp 3.250 → jika Saldo Sebelum 

Transaksi ≥ 500.000 

Pembelian Pulsa Telkomsel Rp  1.500 

Top Up GOPay Rp  2.000 

Pembayaran Tagihan Telkom Rp  2.500 

Tabel 3.1 Daftar biaya layanan pada aplikasi BRIS Online 

4. Pemasangan Aplikasi Mobile Banking BRI Syariah KC Madiun 

Nasabah bank syariah dapat menggunakan layanan Mobile 

Banking setelah mengunduh aplikasi mobile banking melalui aplikasi 

pendukung Smartphone seperti BlackBerry World dan Google Play 

Store.73 Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mbak Riana selaku 

Customer Service sebagai berikut: 

“Aplikasi BRIS Online di download melalui playstore, kalau sudah 

di download tidak bisa login sendiri jika belum datang ke kantornya untuk 

registrasi. Maksudnya, kalau ingin login nasabah harus datang dulu ke 

kantor menemui customer service, kemudian akan diproses terlebih 

dahulu baru bisa login. Persyaratan untuk daftar aplikasi BRIS Online 

harus punya buku rekening, bawa KTP, nomor yang di daftarkan harus di 

SIM 1, harus ada pulsa minimal 5rb untuk daftar pertama kali. 

 
73 Wiji Nurastuti, Teknologi Perbankan (Yogyarkarta: Graha Ilmu, 2011), 130. 
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Selanjutnya, bisa pakai kuota internet. Apabila sudah customer service 

daftarkan hari ini, nanti akan mendapat kode verifikasi langsung untuk 

bisa login ke aplikasi BRIS Online.”74 

  

Untuk lebih jelasnya berikut ini langkah-langkah menginstall mobile 

banking BRI Syariah pada smartphone : 

a. Download aplikasi atau scan barcode resmi mobileBRIS yang 

disediakan pihak BRISyariah di Google PlayStore maupun IOS App 

Store. Silahkan menggunakan kata kunci mobileBRIS di kolom 

pencarian Google PlayStore untuk menemukan aplikasi BRIS Online. 

 

Gambar 3.5  Scan Barcode Aplikasi BRIS Online 

           

        Gambar 3.6  Penginstallan aplikasi BRIS Online 

 
74 Riana, Wawancara, 19 Juni 2019. 
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b. Beberapa syarat dan ketentuan untuk mendaftar dan melakukan 

aktivasi mobile banking di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

yaitu menyediakan kartu tanda pengenal (KTP) yang masih berlaku, 

menyediakan buku tabungan, memiliki pulsa dan kuota internet, 

nomor HP yang akan di aktivasi berada di SIM 1 serta menggunakan 

kuota internet untuk aktivasi berikutnya. 

c. Saat berkonsultasi dengan Customer Service BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun, nasabah akan diminta untuk memberikan data 

seperti KTP/e-KTP, buku tabungan dan kartu ATM. Kemudian 

Customer Service akan memprosesnya. Setelah diproses dan 

regristrasi berhasil, maka nasabah akan menerima sms kode verifikasi 

untuk dapat login di aplikasi BRIS Online. Berikut tampilan kode 

verifikasi setelah mendaftar aplikasi BRIS Online: 

 

Gambar 3.7 Tampilan kode verifikasi daftar BRIS Online 
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C. Strategi Pemasaran Pada Aplikasi Mobile Banking di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun 

Setiap perusahaan perlu menyusun sebuah strategi pemasaran dalam 

rangka memasarkan produk maupun jasa yang mereka hasilkan. Hal ini 

dilakukan untuk menarik minat nasabah untuk menggunakan produk atau jasa 

yang mereka promosikan, apalagi melihat ketatnya persaingan bank syariah 

memaksa setiap bank harus bergerak cepat dalam memanfaatkan segala 

sumber daya yang dimilikinya dengan maksud memaksimalkan profit dan 

menambah citra perusahaan. Untuk itu, BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

memerlukan strategi pemasaran yang tepat agar perusahaan dapat mengambil 

kebijakan sehingga dapat mengatasi persaingan dalam dunia perbankan. 

Berbagai strategi dalam pemasaran dilakukan pihak bank dalam 

mempromosikan aplikasi BRIS Online kepada para nasabah dengan harapan 

meningkatkan penggunaan aplikasi BRIS Online sehingga aplikasi ini dapat 

digunakan untuk memudahkan setiap transaksi. Dalam hasil wawancara 

penulis dengan 15 responden nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, 

terdapat 6 responden nasabah yang memasang dan menggunakan aplikasi 

BRIS Online. 

Pernyataan di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa 

responden yang merupakan nasabah BRIS Syariah Kantor Cabang Madiun 

mengenai respon mereka mengenai aplikasi BRIS Online. Hal ini diuraikan 

dalam pernyataan yang disampaikan oleh ibu Siti Musyarofah selaku nasabah 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, sebagai berikut: 
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“Saya sudah lama memakai aplikasi mobile banking, awalnya waktu 

pembukaan rekening kepada Customer Service-nya bahwa aplikasi mobile 

banking, menurutnya mudah, fiturnya bagus dan berguna buat transaksi setiap 

harinya”.75 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa ia sudah lama 

menggunakan aplikasi BRIS Online ketika awal pembukaan rekening 

tabungan hingga sekarang. Ia merasa bahwa aplikasi yang ia gunakan fiturnya 

bagus dan berguna buat transaksi setiap harinya. Hal serupa juga disampaikan 

oleh mbak Noni selaku nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

sebagaimana berikut: 

“Saya merasa nyaman memakai BRIS Online. Kemarin dikasih tau CS-

nya suruh buka mobile banking katanya mudah bisa cek saldo, transfer antar 

bank maupun ke sesama bank. Kebetulan, saya jualan barang-barang di 

instagram, jadi mempermudah pembayaran jika ada yang membeli barang ke 

saya”.76 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa ia merasa 

nyaman menggunakan aplikasi BRIS Online karena mempermudah dalam 

melakukan transaksi untuk usahanya. Pendapat lain juga diungkapkan oleh 

bapak Sugianto selaku nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

sebagaimana berikut: 

“Saya merasa yaman. Kemarin waktu lagi butuh lalu disuruh pasang 

aplikasi mobile banking dikasih tahu teman. Maksudnya biar tidak bolak-

balik datang ke kantor bank”.77 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa ia memasang dan 

menggunakan aplikasi BRIS Online setelah mendapatkan informasi dari 

 
75 Siti Musyarofah, Wawancara, 15 Juli 2019. 
76 Noni, Wawancara, 15 Juli 2019. 
77 Sugianto, Wawancara, 15 Juli 2019. 
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temannya. Alasan lain juga disampikan oleh mbak Sri selaku nasabah BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun, sebagai berikut: 

“Kemarin waktu buka buku tabungan di tawarin sama mbak CS-nya. 

Kalau memakai aplikasi mobile banking ituseperti ini. Jadi, sekalian pasang 

aplikasi mobile banking”.78 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa ketika ia 

membuka buku tabungan dan Customer Service menawarkan aplikasi tersebut 

lalu ia langsung memasang aplikasi BRIS Online. Pendapat lain juga 

diungkapkan oleh mbak Lilik selaku nasabah BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun sebagai berikut: 

“Ingin saja waktu ditawarin sama CS-nya. Tidak perlu ke ATM kalau mau 

transfer. Bisa cek saldo juga. Datang ke bank kalau ingin menabung”.79 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa ia memasang 

aplikasi BRIS Online dari keinginan hatinya. Ia berpendapat jika memiliki 

aplikasi tersebut tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi 

transfer. Pendapat lain juga disampaikan oleh mbak Riska selaku nasabah 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, sebagai berikut: 

“Ingin saja waktu itu. Memudahkan saya karena, tidak perlu pergi 

kemana-mana, tinggal pegang handphone kemudian buka aplikasinya jadi 

bisa transfer kapanpun dan dimanapun. Cuma waktu saya transfer pertama 

kali itu jaringannya error”.80 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa transfer 

dengan aplikasi BRIS Online mempermudah kita karena tidak usah pergi 

kemana-mana, hanya lewat handphone jadi bisa transfer kapanpun dan 

 
78 Sri, Wawancara, 15 Juli 2019. 
79 Lilik, Wawancara, 15 Juli 2019. 
80 Riska, Wawancara, 22 Februari 2019. 
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dimanapun. Namun, kekurangannya pada saat melakukan transaksi melalui 

aplikasi BRIS Online  kadang terjadi gangguan jaringan. 

Namun dalam wawancara lain yang dilakukan oleh penulis dengan 

nasabah, ternyata masih belum mendorong mereka untuk memasang dan 

menggunakan aplikasi BRIS Online. Ada 9 responden nasabah yang mengaku 

tidak memasang aplikasi BRIS Online. Hal ini diuraikan oleh bapak Syaiful 

nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yang mengatakan bahwa : 

“Tidak, karena saya mempunyai handphone biasa. Yang penting untuk 

telfon dan sms saja sudah cukup. Jika memerlukan sesuatu langsung datang 

ke bank”.81 

 

Pengakuan yang sama juga diungkapkan oleh bapak Basuki seorang 

nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, ialah: 

“Saya tidak mempunyai handphone dan tidak memiliki aplikasi mobile 

banking. Hanya memiliki handphone biasa, tidak bisa untuk aplikasi mobile 

banking”.82 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

alasan ia tidak memasang aplikasi mobile banking karena ia memiliki 

handphone biasa bukan handphone android. Jadi, kalau ia ingin melalukan 

transaksi langsung datang ke bank. Pengakuan lain juga diungkapkan oleh 

bapak Suprapto seorang nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yang 

menjelaskan bahwa: 

“Dulunya waktu membuka buku tabungan baru ditawarin oleh CS-nya, 

pada awalnya saya tertarik, tetapi waktu diberi tahu membayar 5 ribu bagi 

yang pertama kali daftar aplikasi mobile banking. Kebetulan saya tidak ada 

pulsa, karena membayarnya memakai pulsa. Akhirnya tidak jadi memasang 

aplikasi tersebut”.83 

 
81 Syaiful, Wawancara, 15 Juli 2019. 
82 Basuki, Wawancara, 15 Juli 2019. 
83 Suprapto, Wawancara, 15 Juli 2019. 
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa awalnya ia tertarik untuk memasang 

aplikasi BRIS Online, namun ternyata setelah customer service menjelaskan 

bahwa untuk pendaftaran aplikasi BRIS Online harus memiliki pulsa sebesar 

5ribu bagi orang yang pertama kali daftar. Setelah mengetahui penjelasan 

tersebut, akhirnya ia tidak memasang aplikasi BRIS Online. 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh bu Sudarmi seorang nasabah 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sebagai berikut : 

“Karena anak saya sudah mempunyai aplikasi mobile banking. Saya 

sebagai ibu rumah tangga tidak ada waktu memakai aplikasi tersebut”.84 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa ia tidak 

memasang aplikasi BRIS Online karena sebagai ibu rumah tangga ia tidak 

ada waktu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Pendapat lain juga 

diungkapkan oleh bu Tini seorang nasabah BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun yang mengatakan bahwa: 

“Masih belum, saya masih malas, tidak ada niat untuk memasang aplikasi 

tersebut”.85 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa masih belum 

tertarik dengan adanya aplikasi BRIS Online. Alasan lain dikarenakan malas 

memasang aplikasi BRIS Online. Hal serupa juga diungkapkan oleh mbak 

Desinta seorang nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sebagai 

berikut: 

“Saya jadi boros apabila saya mempunyai aplikasi seperti itu. Soalnya, 

sekarang kalau belanja-belanja bayarnya bisa lewat aplikasi seperti itu”.86 

 
84 Sudarmi, Wawancara, 15 Juli 2019. 
85 Tini, Wawancara, 15 Juli 2019. 
86 Desinta, Wawancara, 15 Juli 2019. 
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Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa ia 

merasa dirinya akan semakin boros jika memiliki aplikasi BRIS Online. Ia 

merasa bahwa pada zaman sekarang untuk belanja-belanja bisa membayar 

melalui aplikasi BRIS Online. Pendapat lain juga disampaikan oleh mbak 

Dian Ayu seorang nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yang 

mengatakan bahwa: 

“Tidak apa-apa mbak, rumahku dekat dengan kantor. Kalau ingin 

menabung atau keperluan lainnya, tinggal lari saja. Dekat rumah saya”.87 

 

Dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa ia merasa kalau 

rumahnya dekat dengan kantor BRI Syariah Kantor Cabang Madiun maka ia 

tidak perlu memasang aplikasi BRIS Online. Pendapat lain juga disampaikan 

oleh bapak Subandi seorang nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

sebagai berikut: 

“Tidak perlu buat saya karena saya mau nabung haji”.88 

Dapat simpulkan bahwa ia merasa belum membutuhkan aplikasi BRIS 

Kantor Cabang untuk ia pergunakan. Adapun alasan lain juga diungkapkan 

oleh bu Emi seorang nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sebagai 

berikut : 

“Tidak apa-apa mbak, takut salah menggunakan mbak, tidak terlalu paham 

sama aplikasinya. Takut kalau kenapa-kenapa. Mudah ke teller langsung 

mbak. Jelas”.89 

 

 
87 Dian Ayu, Wawancara, 15 Juli 2019. 
88 Subandi, Wawancara, 15 Juli 2019. 
89 Emi, Wawancara, 15 Juli 2019. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa ia tidak 

berani untuk menggunakan aplikasi BRIS Online karena ia tidak terlalu 

paham dengan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, ia lebih nyaman datang ke 

teller untuk melakukan segala transaksi.  

Dari hasil wawancara diatas sebanyak 15 responden nasabah BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun, maka dapat diketahui berapa banyak 

responden yang menggunakan dan tidak menggunakan aplikasi BRIS Online 

dari grafik berikut: 

  

Tabel 3.2  Perbandingan Responden dalam Penggunaan BRIS Online 

 

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa responden yang menggunakan 

aplikasi BRIS Online sebanyak 6 nasabah dengan presentase 40% lebih 

sedikit dari pada responden yang tidak menggunakan aplikasi BRIS Online 

sebanyak 9 nasabah dengan presentase 60%. Adapun responden yang 

menggunakan aplikasi BRIS Online yaitu bu Siti Musyarofah, mbak Noni, 

bapak Sugianto, bu Sri, mbak Lilik, dan mbak Riska. Sedangkan yang tidak 
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menggunakan aplikasi BRIS Online yaitu bapak Syaiful, bapak Basuki, bapak 

Suprapto, bu Sudarmi, bu Tini, mbak Desinta, mbak Dian Ayu, bapak 

Subandi, dan bu Emi. 

Berikut ini adalah strategi pemasaran yang diterapkan oleh bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun dalam rangka meningkatkan nasabah 

pengguna aplikasi mobile banking: 

1. Segmentasi pasar 

Dalam dunia pemasaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun untuk melakukan segmentasi pasar 

yang tujuannya agar segmentasi pasar yang dilakukan tepat sasaran. 

Segmentasi pasar yang dituju oleh BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin selaku Manager 

Marketing sebagai berikut : 

    “Segmen pasar yang dituju yang jelas pertama, dari segi wilayah itu 

benar. Buka disini harapannya masyarakat wilayah daerah sini nabung di 

BRI Syariah KC Madiun. Kalau usia, tidak dibatasi tapi semua usia ini 

minimal 21 tahun kalau sudah menikah. Sebabnya bukan karena itu 

pasar. Usia dianggap di Indonesia sebagai cakap hukum. Cakap 

hukumnya indonesia. Sebelum diwakili oleh orang tua. Kalau gaya hidup 

itu termasuk, karena orang gaya hidup akhirnya. Tanggap terhadap suatu 

produk. Kalau segmen demografis untuk jenis kelamin pasti karena kalau 

nabung tidak membatasi laki-laki atau perempuan”.90 

 

Pendapat lain juga dijelaskan oleh mbak Oczin selaku Funding 

Officer mengenai segmen pasar yang dituju dalam produk tabungan yang 

menunjang aplikasi mobile banking, sebagai berikut : 

 
90 Najammudin, Wawancara, 15 Juli 2019. 
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    “Segmentasi geografis itu harus ada tingkatan wilayahnya. Sebenarnya 

kalau di kita kan all round, tidak ada batasan wilayah. Kedua segmentasi 

demografis dari usia karena produk kita sebenernya banyak, mulai dari 

yang usia sekolah ada untuk tabungannya untuk fiturnya. Simpanan 

pelajar, tabungan haji anak, kalau yang tabungan haji anak bisa sampai 

usia 12 tahun, itu sudah bisa didaftarkan porsi haji. Kalau yang simpanan 

pelajar itu sampai usia 17 tahun atau sampai lulus sekolah SMA. Kalau 

untuk tabungan lain menyesuaikan usianya. Kemudian untuk pendidikan, 

sama juga. Jadi, pendidikan SD pun yang usianya sudah dewasa bisa 

buka tabungan di kita. Contohnya tabunganku, tabunganku itu bisa 

semua segmen. Jenis kelamin semuanya bisa. Untuk penghasilan itu bisa. 

Kemudian segmentasi psikografis, kalau  untuk gaya hidup dan status 

sosial biasanya penilaiannya di louris, hygris. Kalau segmentasi perilaku 

itu, kita tidak ada pemilahan seperti itu, yang penting mereka mau produk 

kam,kita layani. Seperti itu”.91 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa segmentasi pasar yang digunakan oleh BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun adalah pertama, segmentasi geografis yang meliputi 

wilayah. Kedua, segmentasi demografis yang meliputi usia, jenis kelamin 

dan penghasilan. Ketiga, segmentasi psikografis yang meliputi gaya 

hidup dan status soasial. Keempat, segmentasi perilaku yang meliputi 

tanggap terhadap suatu produk. 

2. Targeting atau Target Pasar 

Setelah segmentasi pasar dilakukan, maka langkah selanjutnya BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun menentukan target pasar sasaran dan 

menetapkan pola target pasar sasaran mengenai aplikasi mobile banking. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh mbak Oczin selaku Funding R. 

Officer adalah sebagai berikut : 

    “Jadi, pola penetapan target pasar untuk aplikasi mobile banking itu 

untuk semua nasabah yang membuka tabungan di BRI Syariah individu. 

Jadi, karena tabungan bisnis non individu tidak bisa pakai mobile 

 
91 Oczin, Wawancara, 16 Juli 2019. 
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banking, tidak bisa pakai ATM. Nasabah Giro tidak bisa pakai mobile 

banking dan ATM. Yang bisa adalah tabungan reguler Faedah”.92 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Najammudin selaku Manager 

Marketing, sebagai berikut : 

    “Semua nasabah yang mempunyai rekening pasti ditawarin pasti. 

Pokoknya yang walking customer terutama ke CS. Maka sebenarnya 

orientasi bank ke depan transaksinya dialihkan non tunai, harapannya 

sistem yang jalan. Contoh adanya ATM dan M-Banking, mengurangi 

transaksi ke teller. Setiap nasabah penabung pasti ditawarin, pokoknya 

yang memenuhi kriteria, kriterianya dia tidak gaptek dan handphone-nya 

android.”93 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa target pasar yang  dituju oleh BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

adalah semua nasabah yang mempunyai rekening. Dan untuk pola 

penetapan target pasar BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yaitu 

menawarkan aplikasi Mobile Banking kepada nasabah yang memenuhi 

kriteria dan memiliki tabungan Faedah dengan harapan mengurangi 

transaksi ke teller. 

3. Positioning atau Menentukan Posisi Pasar 

Penentuan posisi pasar pada produk maupun jasa sangat penting 

bagi BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Produk atau jasa diposisikan 

sebagaimana yang diinginkan oleh nasabah, sehingga dapat menarik 

nasabah untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Maka dari itu 

posisi pasar yang ditanamkan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dalam 

aplikasi mobile banking kepada nasabah, sebagaimana yang telah 

 
92 Oczin, Wawancara, 16 Juli 2019. 
93 Najammudin, Wawancara, 15 Juli 2019. 
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diungkapkan oleh bapak Najammudin selaku Manager Marketing adalah 

sebagai berikut : 

    “Pengembangan fitur-fitur yang jelas yang ditanamkan. Fitur-fiturnya 

ditambah untk mempermudah transaksi perbankan melalui aplikasi dalam 

kehidupan. Contohnya bayar listrik, bayar pulsa, transfer”.94 

Adapun pendapat lain juga dijelaskan oleh mbak Oczin selaku 

Funding Officer adalah sebagai berikut : 

    “Jadi seperti ini, semua serba digital. Karena fitur-fitur di BRIS Online 

sudah luar biasa banyak. Ada pengembangan fitur, jadi kenapa nasabah 

kita arahkan untuk menggunakan fitur bris online, karena dengan beliau 

mempunyai aplikasi mobile banking mereka akan terus mengikuti 

updating-updating apa yang ada pada BRI Syariah termasuk yang terbaru 

kita ada promo umroh. Kenapa semua nasabah yang punya rekening 

individu di BRIS kita edukasi untuk punya BRIS Online. Apalagi 

sekarang BRIS Online aktivasinya tidak perlu ke CS, bisa aktivasi 

sendiri”.95 

 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi pasar 

yang ditanamkan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Madiun pada aplikasi 

mobile banking adalah mengembangkan fitur-fitur pada aplikasi mobile 

banking dengan menambah fitur-fitur yang belum terdapat pada aplikasi 

mobile banking seperti promo umroh dan fitur lainnya sehingga 

mempermudah transaksi perbankan melalui aplikasi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Bauran Pemasaran 

Setelah memutuskan seluruh strategi pemasarannya, BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun merencanakan rincian bauran pemasaran mengenai : 

 

 
94 Oczin, Wawancara, 16 Juli 2019. 
95 Ibid. 
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a. Produk 

Produk BRI Syariah Kantor Cabang Madiun salah satunya 

tabungan Faedah yang memiliki kelebihan fitur yaitu dengan 

meluncurkan aplikasi mobile banking, dimana mobile banking 

tersebut dapat mempermudah transaksi nasabah. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh bapak Najammudin selaku Manager Marketing 

adalah sebagai berikut: 

    “Untuk mempermudah fasilitas nasabah, kalau ada mobile banking 

kan transaksi tidak harus ke teller, misalnya fitur-fiturnya beli pulsa, 

bayar listrik, jadi nasabah bisa menggunakan fasilitas perbankan untuk 

kehidupan sehari-hari tanpa harus ke teller atau ke mesin ATM, 

menunya mirip sama menu atm cuman mobile banking bisa di bawa 

kemana-mana”.96 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

ada banyak fitur dalam aplikasi mobile banking yang diberikan BRI 

Syariah kepada nasabah misalnya pembelian pulsa, pembayaran 

listrik dan transaksi lainnya tanpa harus datang ke teller. Tujuannya 

untuk mempermudah transaksi nasabah dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Harga 

Harga atau biaya yang ditetapkan dalam aplikasi mobile banking 

yang ditawarkan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun kepada 

nasabah adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh mbak Oczin 

selaku Funding Officer, yaitu : 

    “Besar biaya layanan tergantung pada fitur tabungan. Tapi kalau 

untuk transfer ke sesama BRIS tidak ada. Kalau antar bank misal 

saldo di bawah 500 ribu kena biaya penuh, kalau diatas 500 ribu iu 

 
96 Najamuddin, Wawancara, 15 Juli 2019. 
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kena biayanya 50%. Itu kalau lewat ATM. Kalau BRIS Online itu 

sama, tapi untuk transaksi yang lain tidak kena biaya tapi dia ambilnya 

kuota data”.97 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

biaya yang ditetapkan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yaitu 

tergantung pada fitur tabungan. Untuk transfer ke sesama BRIS tidak 

dikenakan biaya. Adapun transfer antar bank dikenakan biaya penuh 

jika saldo dibawah 500 ribu, sedangkan jika saldo diatas 500 ribu 

dikenakan biaya 50%. 

c. Tempat 

Bagi BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, pemilihan lokasi/ 

tempat sangat penting untuk mengidentifikasi sasaran pasar yang 

dituju. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Najammudin 

selaku Manager Marketing, yaitu : 

    “Lokasi kantor BRIS di Madiun, karena letak strategis, mudah 

dijangkau, mudah diliat orang”.98 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh mbak Oczin selaku 

Funding Officer, sebagai berikut : 

    “Karena disini dikota, terus kemudian termasuk jalan utama arah 

ponorogo, magetan, ngawi dan lain sebagainya. Termasuk di pusat 

keramaian juga menurutku”.99 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan 

kantor BRI Syariah Kantor Cabang Madiun karena jalannya termasuk 

 
97 Oczin, Wawancara, 16 Juli 2019. 
98 Najammudin, Wawancara, 15 Juli 2019. 
99 Oczin, Wawancara, 16 Juli 2019. 
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jalan utama yang letaknya juga strategis, mudah dijangkau oleh 

masyarakat dan berada di pusat keramaian. 

d. Promosi 

Promosi yang dilakukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun kepada nasabah adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh 

mbak Riana selaku Customer Service sebagai berikut : 

    “Untuk strategi kita dari funding-nya mempromosikan misalkan di 

seminar-seminar karena funding tugasnya untuk mempromosikan 

buku tabungan Faedah, ATM kita sama buku tabungannya bebas 

biaya seperti promosi lewat presentasi dan dia juga bisa presentasi 

untuk mobile banking-nya ini. Jadi, dia itu bisa untuk presentasi pada 

saat pertemuan ini. Dan strategi kita, CS itu wajib untuk 

memasarkan kepada nasabah jadi kita harus bilang ke nasabah kalau 

kita itu punya mobile banking, jadi promosi seperti ini ke mbaknya, 

mbaknya mau buka tabungan faedah ya? seperti itu. Kalau misalkan 

tabungan faedah itu mendapatkan buku tabungan sama ATM-nya 

dan mobile banking-nya itu wajib disebutkan mobile banking-

nya”.100 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

strategi promosi yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun dalam aplikasi mobile banking adalah 

mempromosikan apikasi tersebut melalui seminar-seminar dan face to 

face antara customer service dengan nasabah saat pembukaan buku 

tabungan Faedah.  

Adapun media yang digunakan dalam mempromosikan mobile 

banking adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh mbak Ozcin 

selaku Funding Officer, sebagai berikut : 

 
100 Riana, Wawancara, 9 Januari 2019. 
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    “Biasanya untuk mempromosikan aplikasi mobile banking itu 

dengan hp android yang sudah ada aplikasinya dan di website-nya 

BRI Syariah”.101 

 

Dapat disimpulkan bahwa media yang digunakan dalam 

mempromosikan aplikasi mobile banking adalah dengan 

menggunakan hp android dan website BRI Syariah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Oczin, Wawancara, 16 Juli 2019. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN/ ANALISIS 

 

Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang 

berorientasi profit maupun usaha-usaha sosial. Pentingnya pemasaran dilakukan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk 

atau jasa. Pemasaran akan menjadi semakin penting dengan semakin 

meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai produk atau jasa perbankan. 

Oleh karena itu bank menyusun rencana untuk memasarkan produk atau jasa 

kepada konsumen guna mencapai tujuan perusahaan dengan mamanfaatkan 

keunggulan bersaing yang berhubungan dengan segmen pasar yang dimasuki 

menggunakan program pemasaran yang digunakan untuk melayani segmen pasar 

yang telah dipilih. Dalam menganalisa dan menyusun strategi pemasaran untuk 

suatu produk, perusahaan harus menentukan terlebih dahulu apa dan siapa pasar 

yang akan dimasuki. Berdasarkan pernyataan tersebut, strategi pemasaran aplikasi 

BRIS Online yang dilakukan oleh bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun  

adalah sebagai berikut: 

A. Segmenting atau Segmentasi pasar 

Segmentasi merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi 

kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan 

produk atau ramuan pemasaran sendiri. Sehingga dapat menentukan siapa 

target konsumen yang akan dimasuki. Segmentasi pasar yang dilakukan oleh 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun pada aplikasi mobile banking adalah 
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pertama, segmentasi geografis yang meliputi wilayah dengan harapan 

masyarakat wilayah Madiun dapat membuka rekening tabungan dan 

menggunakan aplikasi mobile banking di kantor BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. Kedua, segmentasi demografis yang meliputi usia, jenis kelamin dan 

penghasilan. Ketiga, segmentasi psikografis yang meliputi gaya hidup dan 

status sosial. Keempat, segmentasi perilaku yang meliputi tanggap terhadap 

suatu produk yang memenuhi kriteria yakni tidak gaptek dan memiliki 

handphone android. 

Menurut Philip Kotler, ada beberapa variabel utama yang dilakukan 

dalam segmentasi pasar agar segmentasi yang dilakukan tepat sasaran yaitu 

pertama, segmentasi geografis yang meliputi bangsa, provinsi, kabupaten, 

kecamatan dan iklim. Kedua, segmentasi demografis yang meliputi umur, 

jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, 

pendidikan, agama, ras dan kebangsaan. Ketiga, segmentasi psikografis yang 

meliputi kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Keempat, 

segmentasi perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap 

terhadap suatu produk. Dari keterangan tersebut segmentasi pasar yang 

dilakukan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dapat disimpulkan bahwa 

telah dilakukan dengan tepat. 

Dalam menentukan segmentasi pasar, BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun harus memiliki strategi segmentasi pasar dan memilih segmentasi 

pasar yang tepat sasaran untuk meningkatkan keuntungan sebuah bank 

tersebut. Sehingga, dapat ditargetkan ke setiap pelanggan yang berbeda, agar 
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aplikasi mobile banking dapat tersampaikan kepada nasabah sesuai 

kebutuhannya dengan segmentasi yang telah ditentukan.  

B.  Targeting atau Target Pasar 

Setelah segmentasi pasar selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya 

adalah menentukan target pasar. Target pasar yang dituju oleh bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun untuk penggunaan aplikasi mobile banking 

adalah semua nasabah yang mempunyai rekening tabungan Faedah. Adapun 

pola penetapan target pasar yang dilakukan BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun yaitu menawarkan aplikasi Mobile Banking kepada nasabah yang 

memenuhi kriteria dan memiliki tabungan Faedah dengan harapan 

mengurangi transaksi ke teller. Dalam mengimplementasikan target pasar, 

pihak bank BRI Syariah KC Madiun akan memberikan informasi lebih 

tentang aplikasi ini kepada para nasabah yang tergolong dalam target pasar 

mereka agar target pasar tercapai sesuai dengan harapan BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun. 

Menurut M Nur Rianto Al-Arif, targeting atau pasar sasaran adalah 

proses penyeleksaian produk baik barang maupun jasa atau pelayanan terbaik 

sehingga benar-benar berada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan 

perusahaan. Oleh karena itu konsep target pasar dan hasil wawancara yang 

telah dilakukan di lapangan terdapat kecocokan antara keduanya. 

C. Positioning atau Posisi Pasar 

Setelah menentukan siapa target pasar yang akan dituju, maka langkah 

selanjutnya adalah penentuan posisi. Tujuan dari penetapan posisi pasar 
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adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing 

produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Penetapan posisi pasar 

yang ditanamkan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Madiun adalah 

mengembangkan fitur-fitur dalam aplikasi mobile banking dengan menambah 

fitur-fitur yang belum terdapat pada aplikasi mobile banking seperti promo 

umroh dan fitur-fitur terbaru lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah 

sehingga mempermudah transaksi perbankan melalui aplikasi dalam 

kehidupan sehari-sehari. 

Menurut Milton M. Presley, positioning/ posisi pasar adalah bagaimana 

sebuah produk dimata konsumen yang membedakannya dengan produk 

pesaing. Dalam hal ini brand image (citra merek), manfaat yang dijanjikan 

serta competitive advantage (keunggulan bersaing). Inilah kenapa konsumen 

memilih produk suatu perusahaan bukan produk pesaing. Maka penetapan 

posisi pasar yang ditanamkan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sudah 

dilakukan dengan tepat. 

Oleh karena itu, fitur-fitur di dalam aplikasi mobile banking harus 

dikembangkan lebih lanjut lagi sesuai kebutuhan nasabah saat ini dengan 

tujuan menjadikan kebutuhan nasabah terpenuhi dan nyaman serta aman 

menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga, citra atau posisi pasar yang 

ditunjukkan oleh bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun melalui aplikasi 

mobile banking menjadikan aplikasi tersebut sebagai sarana dan fasilitas yang 

akan mempermudah transaksi nasabah sehingga lebih cepat dan efisien. 
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D. Marketing Mix atau Bauran Pemasaran 

Selain melakukan segmentasi pasar, targeting (pasar sasaran) dan 

positioning (posisi pasar) dalam kegiatan pemasarannya, BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun juga menerapkan bauran pemasaran (marketing mix). 

Menurut Philip Kotler, bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat 

alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan oleh product, price, promotion, 

place yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkan dalam pasar sasaran. Dalam hal ini BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun menerapkan bauran pemasarannya berdasarkan dengan teori yang 

telah dikemukakan oleh Philip Kotler. 

1. Produk 

Produk BRI Syariah KC Madiun salah satunya tabungan Faedah 

yang memiliki kelebihan fitur yaitu dengan meluncurkan aplikasi mobile 

banking yang biasa disebut BRIS Online. Aplikasi BRIS Online 

merupakan sebuah produk dari BRI Syariah yang diciptakan untuk 

memudahkan transaksi para nasabah. Adapun keunggulan dari aplikasi 

BRIS Online adalah dapat digunakan kapan saja dan dimana saja. Dengan 

ini, konsep produk telah diaplikasikan secara tepat oleh Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun pada aplikasi BRIS Online. 

2. Harga 

Harga dalam perbankan syariah bisa dianalogikan dengan melihat 

seberapa besar pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk 

mendapatkan sebuah manfaat dalam bentuk jasa yang setimpal atas 
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pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh konsumen tersebut. Biaya yang 

ditetapkan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dalam aplikasi 

mobile banking yaitu tergantung pada fitur tabungan. Untuk transfer ke 

sesama BRI Syariah tidak dikenakan biaya. Adapun transfer antar bank 

dikenakan biaya penuh jika saldo dibawah 500 ribu, sedangkan jika saldo 

diatas 500 ribu dikenakan biaya 50%. 

Hal ini juga mendapatkan respon dari nasabah bahwa mereka 

setuju/ tidak keberatan dengan harga yang ditetapkan oleh pihak bank, 

artinya terjadi kesesuaian teori dengan praktik penerapan harga pada 

aplikasi BRIS Online. Maka, penentuan harga pada aplikasi BRIS Online 

ini telah sesuai, di mana mereka menentukan harga pada setiap 

transaksinya berdasarkan dengan harga pasaran pada umumnya. 

3. Tempat 

Pemilihan lokasi sangat penting dalam proses pemasaran, hal ini 

akan memengaruhi minat konsumen dalam mengkonsumsi produk yang 

dihasikan perusahaan. Menurut Kamis dan Jakfar, hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi yaitu dekat dengan 

kawasan industri, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi 

pasar, dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan lokasi perumahan 

atau masyarakat, dan mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di 

suatu lokasi serta sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-

lain). 
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Dalam hal ini alasan pemilihan penempatan kantor BRI Syariah di 

Madiun dikarenakan jalannya termasuk jalan utama yang letaknya juga 

strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat dan berada di pusat 

keramaian sehingga mempermudah nasabah yang ingin melakukan 

pembukaan rekening tabungan dan pengaktivasian aplikasi BRIS Online. 

Maka penentuan lokasi ini sudah dilakukan dengan tepat, dimana lokasi 

kantor BRI Syariah Kantor Cabang Madiun harus berdekatan dengan 

target konsumen yang dituju. 

4. Promosi 

Kegiatan promosi dalam perusahaan sangat penting apalagi kita 

dapat memanfaatkan teknologi yang ada sehingga dengan mudah kita 

dapat mengenalkan produk yang kita hasilkan kepada masyarakat dengan 

cara yang mudah, efektif, dan efisien. Dalam kegiatan ini setiap 

perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk jasa yang 

dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung.  

Menurut Kasmir dan Jakfar, ada 4 macam sarana promosi yang 

dapat digunakan oleh perusahaan dalam mempromosikan baik produk 

maupun jasa, yaitu: 

a. Periklanan (advertising) merupakan bentuk promosi yang dilakukan 

dalam bentuk tayangan, gambar, atau kata-kata yang tertuang dalam 

bentuk brosur, spanduk, baliho, koran, majalah, televisi, dan lain-lain. 

Sedangkan, promosi yang dilakukan BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun mengenai aplikasi BRIS Online yaitu website dan instagram. 
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b. Promosi penjualan (sales promotion) adalah presentasi lisan dalam 

suatu percakapan dengan calon pembeli atau lebih yang ditujukan 

untuk menciptakan penjualan. Sedangkan promosi penjualan yang 

dilakukan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun pada aplikasi BRIS 

Online berupa fitur-fitur aplikasi BRIS Online seperti transaksi 

transfer bebas biaya ke sesama bank,  pembayaran, pembelian dan 

lain sebagainya. 

c. Publisitas (publicity) dorongan permintaan secara non pribadi untuk 

suatu produk, jasa atau ide dengan menggunakan berita komersial di 

dalam media masa dan sponsor tidak dibebani sejumlah bayaran 

secara langsung. Sedangkan, promosi yang dilakukan di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun mengenai aplikasi BRIS Online dengan 

pengenalan melalui event-event misalnya seminar di instansi-instansi 

terkait tabungan dan BRIS Online. 

d. Penjualan pribadi (personal selling) merupakan bentuk promosi 

dengan melakukan kegiatan penjualan langsung secara personal atau 

secara pribadi kepada konsumen. Keterlibatan karyawan secara 

pribadi dalam personal selling ini dilakukan dalam rangka 

memperkuat citra perusahaaan. Hal positif yang dinilai konsumen 

dengan adanya personal selling adalah bahwa produk dan perusahaan 

tidak perlu diragukan lagi, terbukti dari karyawan yang terlibat 

langsung dalam proses penjualan. Sedangkan, penjualan pribadi yang 

dilakukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Madiun adalah 
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pemberitahuan secara langsung dalam bentuk face to face antara 

customer service dengan nasabah dan pihak funding kepada nasabah. 

Dari penjelasan diatas bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun telah dilakukan dengan tepat dan dapat 

menarik minat nasabah dalam penggunaan aplikasi mobile banking. Berdasarkan 

wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa hampir semua responden nasabah 

hanya mengetahui aplikasi mobile banking ini melalui informasi dari customer 

service. Adapun nasabah yang menggunakan aplikasi mobile banking ini 

dikarenakan ada beberapa alasan yaitu pertama, untuk kebutuhanya dalam usaha 

jual beli online yang memudahkan nasabah melakukan transaksi dengan cepat. 

Kedua, nasabah memasang aplikasi mobile banking berdasarkan keinginannya 

sendiri. Ketiga, nasabah memasang aplikasi mobile banking karena faktor 

lingkungan yang mempengaruhinya seperti nasabah mendapatkan informasi 

tentang aplikasi mobile banking dari temannya yang telah menjelaskan beberapa 

kemudahan yang terdapat pada aplikasi mobile banking dan akhirnya nasabah 

tertarik untuk memasang dan menggunakan aplikasi tersebut. Keempat, nasabah 

menggunakan aplikasi mobile banking karena mendapatkan penawaran dari 

customer service ketika membuka rekening tabungan untuk pertama kalinya. 

Namun, ada beberapa nasabah menerima informasi mengenai aplikasi 

mobile banking tidak secara mendalam tentang apa saja kelebihan yang ada pada 

aplikasi mobile banking, sehingga itu mempengaruhi minat mereka dalam 

menggunakan atau tidaknya aplikasi tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah 

peneliti lakukan dengan nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dapat 
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dilihat bahwa ada berbagai macam alasan nasabah tidak menggunakan aplikasi 

mobile banking yaitu pertama, nasabah memiliki handphone biasa bukan 

handphone android sehingga nasabah tidak bisa memasang aplikasi mobile 

banking. Kedua, nasabah merasa keberatan untuk memasang aplikasi mobile 

banking karena ada tambahan biaya saat pendaftaran aplikasi mobile banking 

untuk pertama kalinya. Ketiga, dengan adanya mobile banking nasabah akan 

semakin boros dalam melakukan pembelian melalui transaksi online. Keempat, 

rumah nasabah berdekatan dengan kantor BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

sehingga tidak perlu untuk memasang aplikasi mobile banking. Kelima, nasabah 

belum ada ketertarikan untuk memasang aplikasi mobile banking. 

Apabila dikaji secara lanjut dan dihubungkan dengan hasil wawancara 

keseluruhan maka bisa dilihat kebanyakan responden yang memutuskan untuk 

tidak menggunakan aplikasi mobile banking dikarenakan aplikasi ini belum 

sepenuhnya mereka butuhkan. Oleh karena itu, tindakan yang harus dilakukan 

pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun untuk meningkatkan nasabah 

pengguna aplikasi mobile banking ialah lebih mempromosikan lagi dengan cara 

memberi informasi secara detail apa saja fitur dan kelebihan serta keuntungan apa 

saja yang akan di dapat nasabah apabila menggunakan aplikasi ini. Pemberian 

informasi ini alangkah baiknya juga disertai pengenalan khusus dengan fitur yang 

berhubungan dengan apa produk yang nasabah gunakan saat ini, sehingga akan 

timbul hasrat dan dorongan dari dalam diri mereka bahwa aplikasi ini benar-benar 

mereka butuhkan untuk transaksi sehari-harinya.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Segmentasi pasar yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun terhadap aplikasi mobile banking berdasarkan pertama, 

segmentasi geografis yang meliputi wilayah. Kedua, segmentasi 

demografis yang meliputi usia, jenis kelamin dan penghasilan. Ketiga, 

segmentasi psikografis yang meliputi gaya hidup dan status soasial. 

Keempat, segmentasi perilaku yang meliputi tanggap terhadap suatu 

produk. 

2. Target pasar sasaran yang dilakukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun terhadap aplikasi mobile banking ialah semua nasabah yang 

memiliki tabungan. Dan untuk pola penetapan target pasar BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun yaitu menawarkan aplikasi mobile banking 

kepada nasabah yang memenuhi kriteria dan memiliki tabungan Faedah. 

3. Penetapan posisi pasar yang dilakukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun terhadap aplikasi mobile banking ialah menjadikan aplikasi ini 

sebagai sarana dan fasilitas dengan mengembangkan fitur-fitur aplikasi 

BRIS Online yang akan mempermudah transaksi nasabah sehingga lebih 

cepat dan efisien.  
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4. Bauran pemasaran yang dilakukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun yaitu pertama, berdasarkan aspek produk. Produk BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun salah satunya tabungan Faedah yang memiliki 

kelebihan fitur yaitu diciptakannya aplikasi mobile banking yang 

mempermudah nasabah melakukan transaksi. Kedua berdasarkan harga, 

penentuan harga pada aplikasi mobile banking berdasarkan harga pada 

umumnya. Ketiga berdasarkan tempat, aplikasi mobile banking dapat 

diakses dimanapun dan kapanpun. Ketiga berdasarkan promosi, langkah 

yang dilakukan BRI Syariah dalam memasarkan aplikasi mobile banking 

melalui website, instagram, pemberitahuan secara langsung dari customer 

service dan funding kepada nasabah, serta melalui event-event tertentu. 

B. Saran 

1. Untuk pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, hendaknya pihak 

bank menekankan kepada semua pegawai bank bahwa tanggung jawab 

dalam menarik minat nasabah untuk menggunakan aplikasi BRIS Online 

bukan hanya menjadi tugas customer service dan funding saja, mengingat 

tujuan ini ialah harapan perusahaan secara keseluruhan yang nantinya 

akan berdampak pada pegawai yang lain, karena apabila semakin banyak 

nasabah yang sadar akan pentingnya aplikasi ini maka akan meringankan 

pekerjaan teller. 

2. Untuk masyarakat/ calon nasabah yang ingin mendaftarkan aplikasi BRIS 

Online sebaiknya mempersiapkan persyaratannya sebaik mungkin. 
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3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan literatur 

dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang 

berbeda, sehingga dapat menambah pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Sumber Buku 

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

Alfabeta. 2012. 

 

Amstrong, Gary dan Philip Kotler. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Jakarta: Erlangga. 

2006. 

 

Assauri, Sofjan. Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi. Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada. 2011. 

Burgin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

2010. 

 

Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. Semarang: Toba Putra. 

1995. 

 

Hanum, Latifah dan Rahmah Johar. Strategi Belajar Mengajar. Yogyakarta: 

Deepublish. 2016. 

 

Ilmi, Makhalul. Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII 

Press. 2001. 

 

Joseph P. Cannon, dkk. Pemasaran Dasar Edisi 16, terj. Afia R. Fitriani dan Ria 

Cahyani. Jakarta: Salemba Empat. 2008. 

 

Kasmir. Pemasaran Bank. Jakarta: Kencana. 2004. 

--------. Pemasaran Bank. Jakarta: Prenada Media. 2004. 

Keller, Kevin Lane dan Philip Kotler. Manajemen Pemasaran. Edisi Ketiga Belas 

Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2008. 

 

Meleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Sigma. 1996. 

Nurastuti, Wiji. Teknologi Perbankan. Yogyarkarta: Graha Ilmu. 2011. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 2017. 

 

Tjiptono, Fandy. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi. 2000. 

Wardiah, Mia Lasmi. Dasar-Dasar Perbankan. Bandung: Pustaka Setia. 2013. 



85 
 

 
 

Widjajakusuma, Muhammad Karebet dan Muhammad Ismail Yusanto, 

Menggagas Bisnis Islami. Jakarta: Gema Insani Press. 2002. 

 

Wulansari, Andhita Dessy. Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian. 

Yogyakarta: Pustaka Felicha. 2016. 

 

Yusmad, Muammar Arrafat. Aspek Hukum Perbankan Syariah. Yogyakarta: CV 

Budi Utama. 2018. 

 

Sumber Internet 

Dwi, Aryanto. “Teknologi Perbankan”, dalam dwiaryantodwi.blogspot.co.id. 

Diakses pada 24 Januari 2019, pukul 19.23 WIB. 

 

www.brisyariah.co.id 

www.kamusbesarbahasaIndonesia.co.id 

 

Sumber Skripsi 

Hafidz WR, Ahmad R. “Analisis Mobile BRIS dalam Memudahkan Transaksi 

Nasabah di PT. Bank BRI Syariah KCP Gateway Waru,” Skripsi. 

Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2013. 

 

Lutfhi, Amsary. “Analisis Strategi Pemasaran Pada BMT Al-Hasanah  Lampung 

Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Perspektif Ekonomi Islam,” 

Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. 2017. 

 

Midawiyah. “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji pada Bank Negara 

Indonesia Syariah Cabang Makassar,” Skripsi. Makassar: UIN Alauddin 

Makassar. 2012. 

 

Oktavia, Ita, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan BSM PT Bank 

Syariah Mandiri KCP Lebak-Banten,” Skripsi. Bogor: Institut Pertanian 

Bogor. 2012. 

 

Rohman, Mochammad Fachtur. “Analisis Kepuasan Nasabah pada Kualitas 

Layanan Mobile Banking GPRS Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya 

Barat,” Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2013. 

 

Sumber Jurnal 

Iriani, Sri Setyo dan Indra Wijaya. “Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas 

Konsumen”. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 1 No.3 Mei 2013. 

http://www.kamusbesarbahasaindonesia.co.id/


86 
 

 
 

Mulyadi, Dedi, dkk. “Analisis Strategi Pemasaran  Jasa Lembaga Non Bank Pada 

PT Oto Multiartha Karawang”. Jurnal Manajemen. Vol. 09 No. 2 Januari 

2012. 

 

Salam, Abdus. “Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: 

Optimalisasi dan Tantangan,” Jurnal Al-Amwal, Volume 10, No. 1 Tahun 

2018. 
 


