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Abstrak  

 

PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah merupakan lembaga keuangan tersebut kegiatannya yaitu 

menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan akad-akad 

yang sudah ditentukan. PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah mulai dibuka dan diresmikan  pada 

tanggal 1 Februari 1993 dengan modal dasar sebesar Rp 250.000.000. Kebutuhan akan 

pemasaran tidak dapat dielakan karena perkembangan pasar dan pesaingan yang semakin 

berat. Pemasaran dibutuhkan tidak hanya oleh perusahaan-perusahaan akan tetapi digunakan 

oleh lembaga keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran 

produk dalam meningkatkan jumlah nasabah, untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi 

pemasaran produk dalam meningkatkan jumlah nasabah, serta bagaimana pertumbuhan jumlah 

nasabah produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang ada di PT. BPRS Bina Amwalul 

Hasanah. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, 

yang dilakukan secara penelitian lapangan (field research). Selain itu metode pengumpulan data 

yang digunakan oleh penulis berupa wawancara, observasi dengan pihak PT. BPRS Bina 

Amwalul Hasanah serta dokumentasi yang berkaitan dalam penelitian ini dan di identifikasi 

menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa strategi pemasaran produk yang diterapkan PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah dalam 

meningkatkan jumlah nasabah menggunakan bauran pemasaran 4P yaitu: produk, harga, 

tempat, promosi, dan STP (segmentation, targeting, positioning). Strategi pemasaran yang 

diterapkan PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah sudah sangat efektif karena pada point-point 

promosi sudah dilakukan dengan maksimal hanya saja kendala pada manajemen promosi yang 

harus dikuatkan untuk mengontrol kapan harus di follow up lagi ketika sudah membuat jadwal 

untuk memasarkan produknya.   
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I. PENDAHULUAN 

 

Hampir dalam kegiatan sehari-hari kita memerlukan keterlibatan jasa perbankan 

seperti menabung, mentransfer, meminjam uang dan seterusnya. Bank yang banyak 

kita kenal dewasa ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bank yang telah ada 

sejak zaman kerajaan di daratan Eropa, yang kemudian oleh para pedagang 

diperkenalkan ke wilayah Asia Barat.1 Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing 

lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan, di pedesaan sekalipun saat 

ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap 

orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa 

yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah 

karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak 

di bidang keuangan. Sebagai lembaga bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di 

negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat 

setiap kali bertransaksi. Bank adalah suatu lembaga yang mendapat izin untuk 

mengarahkan dana masyarakat berupa pinjaman sehingga sebagai perantara nasabah 

penyimpan dana dan pemakai akhir.2 Adapun perkembangan perbankan syariah saat 

ini meningkat, padahal sejak zaman Rasulullah SAW sudah menggunakan lembaga-

lembaga yang berpedoman atau berprinsip syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank 

umum syariah adalah bank yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, 

bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Sedangkan unit usaha syariah 

adalah unit kerja dari kantor pusat konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk 

dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.3 

Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya 

sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank 

Indonesia, telah memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan 

perbankan syariah antara lain melalui ijin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) 



oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua 

kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. 

Kedua, potensi market yang sangat besar, mayoritas penduduk Indonesia yang 

beragama Islam dan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah mulai 

berkembang pesat memiliki kekuatan tersendiri untuk membantu pengembangan 

perbankan syariah. Ketiga, inovasi produk pada industri perbankan syariah. Jika 

dibandingkan dengan produk yang dimiliki oleh industri perbankan konvensional, 

perbankan syariah relatif mempunyai variasi produk yang beraneka ragam. Untuk itu 

bank harus tumbuh dan berkembang dengan strategi pemasaran. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. BPRS 

hanya boleh dimiliki oleh kemitraan antara WNI atau Badan Hukum Indonesia 

dengan pemerintah daerah.5 Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur 

Bank  Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR 

syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, 

yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.  Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah memiliki fungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, dalam 

tingkat regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. BPRS juga merupakan 

bank yang khusus melayani masyarakat kecil dalam lingkup kecamatan maupun 

pedesaan, dengan jenis produk yang ditawarkan relatif sempit jika dibandingkan 

dengan bank umum. Selain itu juga ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh 

diselenggarakan oleh BPRS, seperti pembukaan rekening giro serta ikut dalam 

kliring.6 PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah merupakan lembaga keuangan tersebut 

kegiatannya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat 

dengan menggunakan akad-akad yang sudah ditentukan. PT BPRS Bina Amwalul 

Hasanah mulai dibuka dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 1993 dengan modal 

dasar sebesar Rp 250.000.000,-. PT BPRS Bina Amwalul Hasanah tidak memiliki 

kantor cabang dan hanya memiliki kantor pusat yang beralamatkan di Jl. Cinere Raya 

Blok D No. 102 B Cinere, Depok. Terdapat bermacam-macam jenis produk di PT. 



BPRS Bina Amwalul Hasanah, pertama produk penghimpunan dana (funding) yaitu 

Tabungan Hasanahku, Deposito Syariah Hasanah, Tabungan Haji Hasanah, dan 

Tabungan Umroh Hasanah, kedua pada produk penyaluran dana (financing) yaitu 

Pembiayaan Channelling, Kredit Motor Syariah, Pembiayaan Umroh dan Haji 

Khusus, dan Pembiayaan KPR iB.7 Diantara beberapa macam jenis produk yang 

ditawarkan PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah, salah satunya yang menjadi produk 

unggulan bagi nasabah yaitu Pembiayaan KPR iB. Karena dalam pengajuan 

pembiayaan KPR iB prosesnya lebih mudah, calon nasabah sudah mengetahui nilai 

angsuran yang disepakati di awal, menggunakan akad murabahah tanpa wakalah, dan 

angsuran tidak diminta atau tidak dibayar di awal. Kebutuhan akan pemasaran tidak 

dapat dielakan karena perkembangan pasar dan pesaingan yang semakin berat. 

Pemasaran dibutuhkan tidak hanya oleh perusahaan-perusahaan akan tetapi 

digunakan oleh lembaga keuangan. Suatu lembaga keuangan yang berorientasi 

terhadap perolehan laba (keuntungan) sudah pasti membutuhkan apa yang disebut 

strategi pemasaran bank, pengertian pemasaran bank itu sendiri yaitu suatu proses 

untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditunjukan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan 

kepuasan. Pemasaran berkontribusi signifikan bagi perusahaan, konsumen, dan 

masyarakat secara luas. Di dalam internal organisasi, fungsi pemasaran ialah 

berkoordinasi dan berintegrasi dengan fungsi-fungsi lainnya dalam rangka 

merancang, mengkomunikasikan, menentukan harga, dan mendistribusikan produk.9 

Beberapa lembaga keuangan mungkin mempunyai tujuan yang sama akan tetapi 

strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah tentu berbeda. Pada 

umumnya semua jajaran manajemen suatu lembaga keuangan akan selalu membuat 

rencana-rencana yang baik dan tepat, yang dimaksud strategi pemasaran adalah 

rencana menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang memberikan 

panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat mencapai tujuan 

pemasaran suatu perusahaan. Dalam strategi pemasaran yang ditetapkan harus 

ditinjau dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan pasar dan lingkungan pasar 

tersebut. Dengan demikian, strategi pemasaran harus dapat memberi gambaran yang 

jelas dan terarah tentang apa yang akan dilakukan perusahaan dalam menggunakan 



setiap kesempatan atau peluang pada beberapa pasar sasaran. Dalam hal ini 

dibutuhkan dua bagian yang sangat penting dan saling berkaitan, untuk mencapai 

keberhasilan kegiatan  pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu 

sasaran pasar yang dituju (target pasar), dan acuan pemasaran yang dijalankan 

(marketing mix) untuk sasaran pasar tersebut.11 Bertambahnya jumlah nasabah di 

PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah menandakan bahwa minat nasabah pada bank 

tersebut memiliki pengaruh besar terhadap strategi pemasaran di bank tersebut. 

Karena meningkatnya jumlah nasabah dapat terjadi karena strategi pemasaran yang 

efektif dan baik dari bank itu sendiri.  Adapun pertumbuhan jumlah nasabah produk 

penghimpunan dana dan penyaluran dana pada PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah 

pada tahun 2018-2020, dapat kita lihat pada tabel berikut :   

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti ingin mengetahui sejauh 

mana strategi pemasaran produk di PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah sehingga dapat 

dikatakan efektif. Dari penelitian tersebut kemudian peneliti dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat agar lebih mengerti strategi pemasaran produk yang ada 

di PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah, maka peneliti memfokuskan objek penelitian 

ini, agar wawasan menjadi lebih spesifik terhadap permasalahan yang ada.   Oleh 

karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengkaji dan meneliti 

lebih jauh lagi dalam sebuah skripsi yang berjudul “Efektivitas Strategi Pemasaran 

Produk Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Kasus PT. BPRS Bina 

Amwalul Hasanah).”   

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Bank harus tumbuh dan berkembang dengan strategi pemasaran.  

2. Beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS, seperti 

pembukaan rekening giro serta ikut dalam kliring.  

3. PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah tidak memiliki kantor cabang.  



4. Untuk mencapai keberhasilan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan, yaitu sasaran pasar yang dituju (target pasar), dan acuan pemasaran yang 

dijalankan (marketing mix).  

5. Jumlah nasabah produk pembiayaan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami 

penurunan.    

 

C. Batasan Masalah Melihat identifikasi masalah di atas dan disesuaikan dengan 

beberapa faktor antara lain faktor biaya, keterbatasan waktu penelitian dan 

kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini pada Produk Tabungan 

dan Pembiayaan di PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah.   

 

D. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas berikut ini 

diberikan rumusan masalah adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah produk 

penghimpunan dana dan penyaluran dana di PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah?  

2. Bagaimana pertumbuhan jumlah nasabah produk penghimpunan dana dan 

penyaluran dana di PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah?  

3. Bagaimana efektivitas strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah 

produk penghimpunan dana dan pnyaluran dana di PT. BPRS Bina Amwalul 

Hasanah? 

 

II. PEMBAHASAN 

1. Strategi Pemasaran PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah dalam Meningkatkan 

Jumlah Nasabah Promosi merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam 

pemasaran bank syariah, dan dikatakan sebagai suatu proses yang berlanjutan. 

Disebabkan karena promosi akan menimbulkan rangkaian kegiatan kedepannya dari 

bank syariah. Tujuan diadakannya promosi ini untuk memberikan informasi, 

meningkatkan pangsa pasar, menstabilkan pasar, mempromosikan produk jasa dan 

membentuk citra perbankan syariah. Untuk menjaring nasabah dan penabung 

sebanyak-banyaknya, pihak bank harus melakukan langkah-langkah strategis. Dengan 

tujuan, masyarakat akan berduyung-duyung mendatangi kantor bank tersebut untuk 



mendaftar sebagai nasabah. Strategi meningkatkan jumlah nasabah bank dan 

penabung akan membuat persaingan antar bank menjadi lebih sengit. Semua bank 

akan terus berlomba-lomba untuk mendapatkan nasabah dan penabung sebanyak-

banyaknya. Namun demikian, mereka harus tetap menjaga persaingan berjalan 

dengan sehat. Dalam arti, persaingan tersebut harus sesuai kaidah dan etika yang 

berlaku dalam bisnis perbankan. Strategi yang diterapkan pada PT. BPRS Bina 

Amwalul Hasanah dalam meningkatkan jumlah nasabah menggunakan beberapa 

pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pada penelitian ini terdapat 

kesamaan dengan penelitian Maulida Zulfa Rahmannisa (2018) yang pada 

penelitiannya menggunakan bauran pemasaran (marketing mix) 4P yaitu product, 

place, price dan promotion. Berdasarkan strategi yang diterapkan pada PT. BPRS 

Bina Amwalul Hasanah sudah cukup efektif untuk meningkatkan jumlah nasabahnya, 

namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap strategi    
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mungkin akan diubah untuk berjaga-jaga seiring perkembangan teknologi. a. Dari 

segi produk (product) PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah sudah cukup efektif dalam 

strategi pemasaran produknya yang dimana PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah hadir 

sebagai bentuk upaya pemberian pelayanan dengan produk-produk terbaik yang 

sesuai pada kebutuhan masyarakat sehingga dapat dijangkau oleh seluruh kalangan 

masyarakat. Produk-produk yang dimiliki PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah pun 

sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah baik produk pembiayaan maupun pendanaan. 

Produk yang menjadi keunggulan dari PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah adalah 

produk pembiayaan kepemilikan rumah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan 

penjualan. b. Dari segi harga (price), harga yang diberikan oleh PT. BPRS Bina 

Amwalul Hasanah sangat terjangkau terutama dalam pembiayaan kendaraan, PT. 

BPRS Bina Amwalul Hasanah mampu memberikan harga yang selisih 

perbandingannya jauh dari harga pasaran, dibuktikan dengan minimnya nasabah yang 

mengalami kendala dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan. Serta biaya 

angsuran yang murah dan tetap selama pembiayaan berjalan. c. Dari segi tempat 

(place), pemilihan lokasi sangatlah penting karena apabila salah dalam suatu lokasi, 

maka akan hanya menambah biaya operasional yang rutin dikeluarkan. Dengan 



menentukan lokasi yang tepat, bank dapat mengembangkan usahanya dan 

memasarkan produk-produk unggulan. PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah dalam 

meningkatkan jumlah nasabah hanya memiliki kantor pusat saja namun PT. BPRS 

Bina Amwalul Hasanah telah bekerja sama dengan Koperasi Rabani dan Koperasi 

Karya Usaha Mandiri yang berada di wilayah Tanggerang Banten, Subang, dan 

Bogor. Melalui kerja sama dengan beberapa koperasi tersebut PT. BPRS Bina 

Amwalul Hasnah mampu menarik nasabah nya melalui kerja sama dengan koperasi 

tersebut. Kantor pusat dan masing-masing kantor koperasi juga  
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memiliki lokasi yang strategis dimana mudah terjangkau oleh masyarkat umum baik 

pengguna kendaraan pribadi maupun umum. d. Dari segi promosi (promotion), 

promosi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada calon nasabah yang 

diharapkan berminat terhadap produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Bina Amwalul 

Hasanah. Promosi yang digunakan oleh PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah dalam 

memasarkan produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, antara lain: 1) 

Periklanan Kegiatan dalam periklanan yang dilakukan oleh PT. BPRS Bina Amwalul 

Hasanah yaitu: a) Media cetak yaitu dengan menyebar brosur-brosur di sekitar 

lingkungan yang ramai agar bisa dibaca dan dilihat oleh masyarakat. Bentuk brosur 

tersebut ditampilkan semenarik mungkin sehingga konsumen tertarik untuk 

membacanya serta memuat tentang persyarakat, produk, keuntungan. Dengan 

demikian, calon nasabah dapat memahami produk yang telah dipilihnya berdasarkan 

informasi yang tertera pada brosur. b) Media online yaitu iklan yang dilakukan 

melalui internet. Dengan adanya situs web PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah 

masyarakat luas dapat mengakses kapan dan dimana saja dengan alamat situs web. 

Pada situs tersebut berisi penjelasan secara lengkap mengenai produk PT. BPRS Bina 

Amwalul Hasanahdan informasi lainnya yang tentu sangat berguna bagi calon 

nasabah yang ingin tahu lebih rinci. 2) Promosi Penjualan Pada promosi penjualan ini 

bank memberikan dorongan atau ajakan untuk berminat menggunakan produk yang 

ditawarkan. Marketing PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah biasanya menawarkan 

produk pada saat ada acara yang bersifat   
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terbuka, misalnya menawarkan dalam acara majelis taklim atau masyarakat yang 

pada umumnya aktif dalam jamaah pengajian. 3) Penjualan Pribadi Dalam kegiatan 

penjualan pribadi ini pemasaran melakukan door to door. Dimana kegiatan ini 

dilakukan dengan interaksi secara langsung atau melakukan pendekatan secara 

personal antara nasabah dengan marketing. Biasanya dalam hal ini ada nasabah yang 

ingin melakukan penyetoran atau penarikan, namun tanpa harus ke bank melainkan 

melalui marketing.  4) Pemasaran Langsung Pada kegiatan pemasaran langsung ini 

saat mempromosikan produknya menggunakan media pemasaran. PT. BPRS Bina 

Amwalul Hasanah memasarkannya melalui alat penghubung. Misalnya menggunakan 

e-mail. Sedangkan strategi pemasaran berikutnya menggunakan STP (Segmentation, 

Targeting, Positioning), yaitu: a) Segmentation (Pemilahan Pasar) Segmen pasar yang 

ingin dimasuki oleh PT. BPRS Bina Amwalul Hasnah adalah masyarakat menengah 

ke atas dengan minimum pembiayaannya Rp 100.000,- karena segmen masyarkaat 

menengah ke atas resiko untuk terjadinya kredit macet lebih kecil. b) Targeting (Pasar 

Sasaran) Untuk target pasar, PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah terhadap produknya, 

targetnya adalah masyarakat umum, UMKM, dan instansi-instansi pemerintah 

maupun swasta. c) Positioning (Posisi Pasar) PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah ingin 

memposisikan diri sebagai bank yang memberikan nisbah yang kompetitif. Sesuai 

dengan prinsipnya yang syariah maka PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah hanya akan 

memberikan pembiayaan dengan perkreditan yang jelas.  
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2. Pertumbuhan Jumlah Nasabah Pendanaan dan Pembiayaan PT. BPRS Bina 

Amwalul Hasanah 

 

III. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang efektivitas strategi pemasaran produk dalam 

meningkatkan jumlah nasabah di PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 1. Efektivitas strategi pemasaran produk dalam 

meningkatkan jumlah nasabah di PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah yaitu dengan 

menggunakan konsep bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari 4P 

(product, price, place, promotion). a. Strategi Produk PT. BPRS Bina Amwalul 



Hasanah memiliki produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dengan akad 

mudharabah dan murabahah tanpa wakalah, bagi hasil yang kompetitif, dan bebas 

dari unsur riba. b. Strategi Harga Harga yang ditawarkan sangat terjangkau dengan 

setoran awal Rp 100.000,- dan biaya administrasi hanya Rp 2.500, dan nisbah yang 

ditawarkan juga berusaha lebih tinggi. c. Strategi Tempat PT. BPRS Bina Amwalul 

Hasanah terletak di Jl. Cinere Raya Blok D No 102 B, Cinere Kota Depok. Lokasi ini 

cukup strategis guna meningkatkan penjualan produk dan menarik minat nasabah, 

karena dekat dengan jalan raya, pasar, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Selain itu 

PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah juga bekerja sama dengan koperasi Rabani dan 

koperasi Karya Usaha Mandiri yang ada di wilayah Tanggerang, Banten, Subang, dan 

Bogor guna menarik nasabah sebanyak-banyaknya. d. Strategi Promosi Promosi yang 

digunakan oleh PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah dalam memasarkan produknya, 

antara lain periklanan  
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(media cetak, media online), promosi penjualan, penjualan pribadi dan pemasaran 

langsung. Sedangkan strategi pemasaran selanjutnya menggunakan STP 

(segmentation, targeting, positioning), yaitu:  a. Segmentation: masyarakat menengah 

ke atas dengan minimum pembiayaannya Rp 100.000,-. b. Targeting: targetnya 

adalah masyarkat umum, UMKM, dan instansiinstansi pemerintah maupun swasta. c. 

Positioning: lembaga yang memberikan nisbah yang kompetitif sesuai dengan 

prinsipnya yang syariah maka PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah hanya akan 

memberikan pembiayaan dengan perkreditan yang jelas. 2. Dari strategi pemasaran 

yang dilakukan oleh PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah diketahui sudah efektif, 

karena semua strategi pemasaran dan promosi sudah dilakukan  dengan maksimal 

dalam usaha penawaran produk-produk yang ada di PT. BPRS Bina Amwalul 

Hasanah, hasilnya pun bisa dibilang sangat baik.  3. Target pertumbuhan jumlah 

nasabah PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah pada tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah 

10%. Pencapaian yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah dari 

tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut. Dari perhitungan total jumlah nasabah 

tabungan pada tahun 2018 adalah 718 nasabah. Kemudian pada tahun 2019 menjadi 

1.583 nasabah meningkat sebanyak 20,4%.  Pada tahun 2020 meningkat kembali 



menjadi 1.653 nasabah meningkat sebanyak 04,4%. Untuk perhitungan total jumlah 

nasabah pembiayaan pada tahun 2018 adalah 27.514 nasabah. Kemudian pada tahun 

2019 mengalami penurunan menjadi 19.920 nasabah. Lalu pada tahun 2020 juga 

mengalami penurunan menjadi 17.899 nasabah. Pencapaian tersebut sudah sesuai 

dengan standar pencapaian dari bank itu sendiri. Kemudian untuk pencapaian 

dibagian marketing, dalam meningkatkan jumlah nasabah PT. BPRS Bina Amwalul 

Hasanah menggunakan sistem IT yaitu bank mempunyai Regist Online. Jadi, nasabah 

tidak perlu datang  
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ke bank jika ingin melakukan pembukaan tabungan dan pengajuan pembiayaan. 

Regist Online tersebut juga sudah dilengkapi dengan tanda tangan digital. 

Peningkatan jumlah nasabah produk tabungan di PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah 

dipengaruhi oleh faktor pelayanan yang baik terutama dalam bidang teknologi yang 

lebih ditingkatkan. Pelayanan yang prima menjadi kunci utama dalam menarik 

masyarakat agar menjadi nasabah PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah baik dalam 

pendanaan maupun pembiayaan. Kenyamanan dan kepuasan nasabah terhadap 

pelayanan bank membuat nasabah akan semakin percaya dan setia kepada bank 

pilihannya. Menurunnya jumlah nasabah pembiayaan di PT. BPRS Bina Amwalul 

Hasanah disebabkan karena bank tidak memiliki kantor cabang untuk memperluas 

pangsa pasar.     

B. Saran  

Dari uraian yang penyusun sampaikan pada tugas akhir ini, maka penyusun 

menyampaikan beberapa saran yang semoga bermanfaat. Saran tersebut adalah 

sebagai berikut: 1. Bagi Universitas Islam As-Syafi’Iyah (UIA) Jakarta: a. Untuk 

meneruskan perjuangan mencetak akademisi yang lebih professional dan siap bekerja 

ataupun siap membuka lapangan pekerjaan baru. b. Meningkatkan kualitas 

pendidikan agar lebih baik dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain pada 

umumnya dan pada Fakultas Agama Islam pada pada khususnya. 2. Bagi PT. BPRS 

Bina Amwalul Hasanah: c. Tingkatkan manajemen promosi dan kegiatan promosi 

agar banyak nasabah yang tertarik untuk menjadi nasabahnya. d. Terus tingkatkan 



kinerja yang sudah terprogram dan yang sesuai syariah agar dapat survive sehingga 

dapat terus menyediakan kebutuhan modal bagi masyarakat sekitar.    
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