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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

     

16 
 Ṭ ط

 Z ظ B 17 ب 2

 ‘__ ع T 18 ت 3

 G غ Ś 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق Ḥ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 __’ ء Sy 28 ش 13

 Y ي Ṣ 29          ص 14

    Ḍ ض 15
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2. Vokal  

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa  Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

َ  ي  Fath ah dan ya Ai 

َ  و  Faht ah dan wau Au 

  Contoh: 

  kaifa :   كيف

 haula :  هول 
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3. Maddah 

    Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

tanda 

ا  Fath ah dan alif atau ya Ā ي /َ 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

 

 Contoh: 

 qāla : ق ال  

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق ْيل  

 yaqūlu : ي ق ْول  

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu: 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah 

dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h.  
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta marbutah  (ة) itu ditransliterasikan dengan 

h. 

Contoh: 

ْطف الْ  ة  ْاَل  ْوض   rauḍah al-aṭfā l/ rau ḍatulaṭfāl : ر 

ة ن ّور  ْين ة  اْلم  د  َ  ا ْلم   : al-Mad īnah al-Munawwarah/ 

 al-Mad īnatul Munawwarah 

ةْ   Ṭal ḥah : ط ْلح 

  

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti  Mesir,  bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan 

sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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PT. BPRS Baiturrahman beralamat di jalan Mata Ie No 44 Keutapang 

Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. PT. BPRS ini juga melakukan 

penghimpunan dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip syariah. 

Selama mengikuti Kerja Praktik di PT. BPRS Baiturrahman, penulis 

melakukan  beberapa bagian pada Customer Service, bagian Account 

Officer, teller,  administrasi pembiayaan, dan bagian umum, kegiatan 

yang penulis lakukan adalah memberitahukan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam pembukaan buku rekening tabungan, pembukaan 

rekening deposito. Adapun latar belakang penulisan Laporan Kerja 

Praktik ini bertujuan untuk memperkenalkan keberadaan PT. BPRS 

Baiturrahman dan memposisikan diri sebagai bank alternatif bagi 

masyarakat untuk investasi yang  aman dan menguntungkan. Adapun 

tujuan dari penulisan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui strategi 

pemasaran dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga Pada PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang. Strategi pemasaran yang Dana Pihak Ketiga 

yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Baiturrahaman dalam memasarkan 

produknya sudah terarah dengan baik. Strategi pemasaran yang dilakukan 

oleh PT. BPRS Baiturrahman dilakukan melalui berbagai cara antara lain 

penghimpunan dana dengan cara outdoor (jemput bola) karena sangat 

mempermudah nasabah dalam menabung. PT. BPRS Baiturrahaman  

selalu mendapatkan  kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana 

yang disimpan oleh masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Bagi  masyarakat  kata perbankan bukanlah hal  asing lagi, 

karena bank merupakan hal salah satu aktifitas ekonomi yang 

penting dan sebagai suatu sistem yang dibutuhkan oleh satu negara. 

Kemajuan Bank di suatu  negara dapat dijadikan ukuran kemajuan 

negara yang bersangkutan (Kasmir, 2010:7). Bank adalah badan 

usaha yang menghimpunkan dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan  kepada masyarakat  dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak (Al Jambi, 2013:4). 

 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 

menyebutkan bahwa badan perbankan di Indonesia menganut dual 

banking sistem yaitu bank umum dan bank bagi hasil. Berubahnya 

Undang-Undang  Nomor   10  Tahun  1998 menyatakan bahwa 

sistem perbankan di Indonesia menyangkut dua sistem yaitu bank 

konvensional  dan bank syariah (Hasibuan, 2001:1), menurut 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2008 tentang Perbankan 

Syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. 

Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank 

Konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan 

mengkonversikan diri secara total  menjadi bank syariah. Prinsip 

utama yang menjadi keunggulan bank syariah adalah larangan 
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praktik riba dalam bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha jual 

beli berdasarkan perolehan yang sah. 

 Menurut jenisnya perbankan syariah terdiri dari atas bank 

umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank  

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank  Pembiayaan Rakyat  

Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatan 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran        (Soemitra, 2010:62). 

BPRS merupakan bank syariah yang telah lama berkembang  di 

masyarakat, BPRS  juga bank syariah  yang sangat diminati oleh 

masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah ke 

bawah.  Adapun kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah 

meliputi: menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana 

kepada masyarakat, menempatkan dana pada bank syariah lain 

dalam bentuk titipan atau investasi, memindahkan uang  serta 

menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha syariah 

lainnya. 

 

Tabel 1.1 

Perkembangan Dana Pihak Ketiga dari tahun ke tahun 

pada PT. BPRS Baiturrahman 

 

Produk 2015 2016 2017 

Tabungan  1450 orang 1486 orang 1499 orang 

Deposito  30 orang 73orang 80 orang 

  Sumber: PT. BPRS Baiturrahman (2018) 
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Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa Dana 

Pihak Ketiga pada PT. BPRS Baiturrahman mengalami kenaikan 

dari tahun ke tahun, poduk tabungan pada tahun 2015 yang 

berjumlah 1450 orang mengalami peningkatan pada tahun 2016 

menjadi 1486 orang, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan 

menjadi 1499 orang. Begitu juga dengan produk deposito juga 

mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang berjumlah 30 orang 

menjadi 73 orang pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 bertambah 

menjadi 80 orang. Perkembangan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk 

tabungan dan deposito dari tahun ke tahun tidak terlepas dari usaha 

dan kerja keras bagian pemasaran dalam melakukan strategi 

pemasaran. 

PT.  BPRS  Baiturrahman merupakan salah satu Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di kota Banda Aceh. 

BPRS ini juga melakukan penghimpunan dan penyaluran dana 

sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memperkenalkan keberadaan 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman, dan 

memposisikan diri sebagai bank alternatif  bagi masyarakat untuk 

investasi yang menguntungkan dan aman, tentunya membutuhkan 

strategi pemasaran yang tepat dan efektif. 

Strategi pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat 

digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang 

ditawarkan pelanggan diantaranya seperti  product, price, place, 

promotion (Tjiptono, 2014:41). Salah satu bentuk strategi 

pemasaran yang dilakukan BPRS  yaitu dengan sistem jemput bola 
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(door to door) melalui pemasaran langsung. Strategi pemasaran di 

mana kita sebagai penyedia jasa/penjual  produk melakukan 

kegiatan pemasaran secara aktif dengan  menghubungi calon 

pelanggan kita satu demi satu, survei  pasar dengan melihat potensi 

pasar, dan survei lapangan. 

Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak PT. 

BPRS Baiturrahman yaitu dengan menggunakan sistem jemput. 

Sistem jemput bola dirasakan sangat mempermudah nasabah, 

hampir di semua lembaga keuangan syariah mikro memakai sistem 

jemput bola. Fasilitas ini memberikan kemudahan kepada nasabah 

untuk menyimpan dana yang mereka miliki setiap harinya sebagai 

investasi di masa depan. Sistem jemput bola juga merupakan 

pelayanan langsung  yang diberikan oleh PT. BPRS Baiturrahman 

baik pelayanan pendanaan, pembiayaan, maupun Customer Service 

kepada nasabah. Kemudian ini dapat menumbuhkan sikap loyalitas 

nasabah terhadap PT. BPRS Baiturrahman. 

 Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

Laporan Kerja Praktik  (LKP) dengan judul “Strategi Pemasaran 

Dalam  Meningkatkan  Dana  Pihak  Ketiga  Pada PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang”. 

   

1.2  Tujuan  Kerja Praktik 

Berdasarkan hasil Kerja Praktik yang dilakukan selama 30 

hari di PT. BPRS Baiturahman maka tujuan penulisan LKP ini 

adalah  
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1. Untuk mengetahui strategi pemasaran  yang digunakan 

dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga pada PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang. 

2. Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh PT. BPRS          

Baiturrahman dari Perolehan Dana Pihak Ketiga. 

  

1.3 Kegunaan Kerja Praktik 

1. Khazanah ilmu pengetahuan 

     Hasil  Laporan  Kerja Praktik ini dapat menjadikan sumber 

bacaan  bagi pembaca khususunya   mahasiswa/i  

Diploma  III Perbankan  Syariah  khususnya  Strategi dari 

PT. BPRS Baiturrahman  dalam  meningkatkan  dana  dari  

pihak  ketiga. 

2 Masyarakat 

     Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan 

informasi bagi masyarakat luas  dan  pihak-pihak  yang   

berkepentingan  lainnya  untuk  lebih  mengetahui  hal-hal  

yang  berhubungan  dengan  strategi  pemasaran  produk-

produk dan  akad-akad  yang  terkandung  di dalamnya. 

3 Intansi  tempat  Kerja  Praktik 

      Laporan  Kerja  Praktik (LKP)  dapat menjadikan acuan  

bagi  pihak PT. BPRS Baiturrahman Keutapang untuk  

mengembangkan  produk  di masa  yang  akan datang  

dan juga  memberikan  masukan  dan  kontruktif  kepada 

intansi untuk di implikasikan dalam  dunia  kerja. 
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4 Penulis 

      On the job training ini berguna untuk  memahami    Kerja 

Praktik yang  ada. Selain itu  Laporan Kerja  Praktik  ini 

merupakan salah  satu  persyaratan  akademis yang harus  

dilakukan oleh mahasiswa, untuk  menyelesaikan  studi  

pada program Studi   Diploma III Perbankan  Syariah  

Fakultas Ekonomi  dan Bisnis  Islam UIN Ar-Raniry 

Banda  Aceh  serta  memahaminya. 

  

1.4  Sistematika  Penulisan  Laporan  Kerja  Praktik 

Agar pembahasan  Laporan  Kerja  Praktik  ini  tersusun  dan  

terarah, maka  disusun sistematika yang  terdiri  dari  4 (empat) 

bab, dengan  rincian  sebagai  berikut: 

1. Bab  Satu  Pendahuluan, bab  ini  berisikan   latar  

belakang  masalah, tujuan Laporan Kerja Praktik, 

kegunaan Laporan  Kerja  Praktik, dan sistematika 

penulisan  Kerja  Praktik. 

2. Bab Dua Tinjauan Lokasi Kerja Praktik, bab ini 

menjelaskan tentang gambaran  umum  perusahaaan PT. 

BPRS  Baiturrahman  yang  terdiri dari  sejarah  singkat  

perusahaan, visi dan misi  perusahaan, struktur organisasi, 

kegiatan  usaha, dan keadaan  personalia  perusahaaan . 

3. Bab tiga kegiatan  Kerja  Praktik, bab  ini berisikan 

tentang  hasil  Kerja  Praktik   pada PT.BPRS 

Baiturrahman Keutapang  Aceh Besar, bidang  Kerja  
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Praktik, teori  yang  berkaitan, dan  evaluasi Kerja  

Praktik. 

4. Bab Empat  Penutup,  bab ini berisikan tentang penutup 

dari  keseluruhan yang  ada dalam  laporan Kerja Praktik 

ini, yang  berisikan  kesimpulan dan saran. Bab ini 

merupakan pernyataan-pernyataan  yang merupakan  

kesimpulan atas pembahasan  yang  dilakukan  di bab-bab 

utama yang  dirasa perlu  penulisan laporan ini. Karena itu 

penulis mengemas hasil Kerja Praktik ini menjadi komplit 

dan sederhana, sehingga memudahkan pembaca  

memahaminya. 
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BAB II 

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 

 

2.1   Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar  

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahaman pada 

saat itu berada di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar 

berdiri berdasarkan izin dari Gubernur Aceh pada saat itu adalah 

Prof DR H. Ibrahim Hasan, MBA dan ditinjak lanjuti  oleh 

cendikiawan, ulama, praktisi, swasta dan terutama Bank 

Pembangunan Daerah Aceh. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Baiturrahman, mulai beropasi sejak tanggal 5 April 1994, dengan 

jumlah pemegang saham pada waktu itu 16 orang, yang berlatar 

belakang di bidang birokratis, pembisnis, dan profesional. 

Berawal dari pemikiran pemegang saham di atas pada masa 

itu prakarsa pendirian PT. BPRS Baiturrahman dimaksudkan ikut 

membantu mengembangkan membantu ekonomi masyarakat 

dengan menerapkan transaksi tanpa bunga, melainkan mengikuti 

cara yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al Quran dan 

Hadist. Sampai saat ini jumlah pemegang saham sebanyak 142 

orang. Saat ini, PT. BPRS Baiturrahman berlokasi di jalan Mata Ie 

No. 44 Desa  Lambheu Kecamatan Darul Imarah  Kabupaten Aceh 

Besar. Modal  bank sesuai dengan  akte perubahan No. 36 tgl 19 

April 2013 sebesar  Rp2.800.000.000,- (Dua milyar delapan ratus 

juta rupiah) dan telah mendapat persetujuan Otoritas  Jasa 

Keuangan No.S-322/KO051/2016  tanggal 3 Desember  2016 
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perihal persetujuan dan permohonan penambahan modal disetor  

PT BPRS Baiturraman. Sedangkan modal sumbangan bank sebesar  

Rp1.062.747.747. 

PT. BPRS Baiturrahman  didirikan berdasarkan izin dan akta 

pendirian perusahaan sebagai berikut: 

1. Akta  Notaris  Husni Usman,SH No. 89 tgl 31 Maret 1993  

dan perubahan-perubahannya masing-masing No.  99 tgl 11 

Juli 1993  dan No 175 tanggal 13 September 1993. 

2. SK  Menteri Kehakiman  No. C2.10163.HT.01.01- Th  1993  

tanggal 04 Oktober 1993.  

3. SK  Menteri Keuangan No. KEP -060/KM.17/1994 tanggal 

04 Oktober 1993 

4. SK  Menteri Hukum  dan Hak Asasi Manusia  RI  No. AHU-

02754.AH 01.02. Tahun 2010 tanggal 19 januari 2010 

5. SK  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia  RI No. AHU-

05523.AH.01.02. Tahun 2014. 

6. SK  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  RI No. AHU-

AH.01.10-12595 Tahun 2014. 

7. SK  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  RI No. AHU-

05439.40.22.2014  tanggal  24 April 2014. 

8. SK  Hukum dan Hak  Asasi Manusia   RI No.   AHU-

AH.01.03-0961314  tanggal 02 September 2015.  

9.  SK  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI No. 

AHU-AH. 01.03-0961315 tanngal 02 September 2015 
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10.  SK Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia  RI No. AHU-   

AH.01.03-0961334  tanggal 02 September 2015. 

11.  SK  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia  RI No.  

AHU-AH.01.03-0961335 tanggal 02 September  2015. 

    

2.1.1 Visi  Misi  PT. BPRS Baiturrahman  Aceh  Besar  

Mengawali tahun 2017  PT. Bank Pembiayanan  Rakyat 

Syariah Baiturraham  memperluas gagasan dan ide-ide ke depan 

dengan lebih  aktif memperkenalkan identitas, visi, misi dan 

falsafah PT. BPRS Baiturrahman diselaraskan dengan tujuan 

perusahaan untuk dapat memberikan layanan kepada nasabah 

secara maksimum dan prima. PT. BPRS Baiturrahman terus 

menerus disiapkan untuk tumbuh dan berkembang  dengan 

pengelolaan yang profesional dan sehat serta memegang teguh 

prinsip  kehati-hatian dan pengelola  bisnis perbankan. 

a. Visi dan Misi 

PT. BPRS Baiturrahman adalah Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah PT. BPRS Baiturrahaman adalah mewujudkan Bank  

Pembiayaan Rakyat Syariah yang kompetitif  dengan predikat sehat 

serta efesien, mendukung sektor  usaha kecil dan mikro guna 

mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan. Misi PT. BPRS 

Baiturrahman adalah mewujudkan Bank  Pembiayaan  Rakyat  

Syariah yang tumbuh dan berkembang, berorientasi profit, 

memberikan kontribusi yang optimal  kepada pengurus, pemegang 

saham (share holder)  dan segenap karyawan, rekan kerja, nasabah 
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(stake holder) melalui kegiatan operasional (PT. BPRS 

Baiturrahman). 

 

2.2  Struktur  Organisasi  PT.BPRS Baiturrahman Aceh  Besar  

Pada struktur organisasi  PT.BPRS  Baiturrahman, terdapat 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, 

Dewan Direksi dan Dewan Pengurus Syariah, manajemen tengah 

terdapat Kepala Bagian Operasional, Kepala Bagian Pembiayaan  

dan Internal Audit.  

PT. BPRS Baiturrahman  memiliki struktur  organisasi 

sebagai berikut:                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. BPRS Baiturrahman Keutapang  Aceh Besar  (2018) 

 

 

RUPS  

 

Dewan Komisaris  

Tarmizi, SE 

H. Anwar Alie, SE 

 

Dewan Pengawas Syariah 

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.A 

H. Masrul Aidi, Lc 

 

Audit Internal  

 Yopi Zufadlin, SE 
Dewan Direksi  

Rachmad Hardyanto, SP.M.Si 

Yusri SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kepala Bagian Operasional  

Rajuwin Sani  

Kepala Bagian Pembiayaan  

Scarwadi  
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi  PT. BPRS Baiturrahman Keutapang 

Aceh  Besar 

 

 Berdasarkan Gambar  2.1 dapat di jelaskan bahwa  Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan rapat dari pada 

pemilik kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yaitu pemegang 

saham, yang memiliki hak tertinggi untuk pengambilan keputusan 

penting terutama yang berkaitan dengan modal yang di tanam, 

sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan 

di serahkan kepada manajemen eksekutif yaitu dewan komisaris 

dan direksi. 

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada kepada direktur 

perseroan terbatas, kedudukan Dewan komisaris sejajar dengan 

Dewan Pengawas Syariah. Dewan direksi mempunyai tugas untuk 

pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan 

kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh den komisaris.  

Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu dewan yang 

dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank Islam agar 

sesuai dengan prinsip Islam. Anggota dewan ini terdiri para ahli 

syariah dan juga mngetahui masalah hukum dagang dan kontrak 

ahli yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan kontrak 

bisnis. Dewan ini bertugas untuk mendiskusikan masalah transaksi 

bisnis yang dihadapi bank, untuk kemudian melihat kesesuiannya 

dengan syariat Islam. Dewan ini  mempunyai wewenang seperti 

memberi pedoman atau garis-garis besar syariah untuk 
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mengarahkan dana maupun untuk penyaluran serta kegiatan bank 

lain, dan mengadakan perbaikan suatu produk yang sedang 

dijalankan bertentangan dengan Islam. 

Internal Auditor bertugas memeriksa secara detail dan 

menyeluruh, melakukan analisis penilaian yang mengajukan saran-

saran tentang kondisi keuangan bank yang meliputi area 

pemasaran, pengeluaran, biaya operasional, pendapatan dan 

penggunaan bank aset bank. Bidang operasional bertugas 

mengarahkan serta mengevaluasi hasil pencatatan dan pembukuan 

atas semua transaksi keuangan bank secara akurat, mengatur 

pengadan barang yang bertujuan untuk kelancaran operasional 

bank serta mengatur dan mengawasi yang berkaitan dengan 

pengawasan.  

Kepala bagian pembiayaan terbagi kepada 2 (dua) bagian 

yaitu Account Officer  dan bagian administrasi pembiayaan. 

Adapun tugas Account Officer yaitu memimpin, mengawasi dan 

mengkoordinsi bagian-bagian administrasi pembiayaan dan analisa, 

merencanakan promosi pemasaran melalui brosur-brosur, 

menyimpan data seluruh permohonan yang menjadi sasaran yang 

sesuai dengan rencana kerja dan keterangan seluruh data, meriview 

pinjaman-pinjaman yang telah diberikan. Bagian administrasi 

pembiayaan bertugas memeriksa kelengkapan dan keaslian dari 

surat-surat jaminan pembiayaan, menyimpan dan bertugas atas 

surat-surat atau jaminan pembiayaan, membuat laporan 
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pembiayaan ke bank Indonesia baik bulanan dan tahunan, dan 

bertanggung jawab kepada kepala bagian pembiayaan.  

Setiap tahun sekali, bank  mengadakan  Rapat Umum 

Pemegang Saham  untuk mendiskusikan  dan menerima agenda 

strategis untuk menerima atau menolak laporan kinerja tim 

manajemen pada tahun yang lalu. Pemegang saham dan bank 

mendelegasikan otoritas kepada dewan komisaris  dan direksi  

untuk mengontrol dan menjalankan operasional  bank secara baik 

dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dewan komisaris membuat batasan-batasan terhadap direksi 

untuk menjalankan operasional bank sehari-hari dan pencairan 

pembiayaan. Untuk setiap pekerja yang melebihi batas wewenang 

maka direksi harus melibatkan dewan komisaris untuk diminta 

persetujuan agar transaksi  tersebut dapat dijalankan. Dewan 

komisaris sedikit sekali seminggu harus mengunjungi bank untuk 

mendiskusikan dan membicarakan perihal operasional bank. 

 

2.3  Kegiatan PT. BPRS Baiturrahman  Keutapang   

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas utama 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan, dan 

kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman 

(Kasmir, 2002:33). Masalah yang paling utama bank sebagai 

lembaga  keuangan  adalah dana. Apabila bank tidak mempunyai 

dana yang cukup maka bank tersebut tidak akan berfungsi dengan 

baik dan bahkan tidak akan berfungsi sama sekali. Perbankan 
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syariah  juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta memberikan layanan jasa agar dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut adalah produk 

penghimpunan dana, penyaluran dana, serta layanan jasa yang 

disediakan PT. BPRS Baiturrahman. 

 

2.3.1 Penghimpunan Dana  

Sebagai lembaga keuangan, kebutuhan bank yang paling 

utama yaitu dana. Tanpa adanya dana yang cukup, maka sebuah 

bank tidak dapat beroperasi sama sekali. Sebagai sebuah bank 

lembaga keuangan, perbankan Islam juga melakukan 

penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik. Penghimpunan dana pada PT. BPRS Baiturrahman, antara 

lain: 

1. Tabara (Tabungan Baiturrahaman) merupakan Tabungan 

Baiturrahman yang dapat disetor dan ditarik kapan saja dan 

dapat digunakan untuk lalu lintas pembayaran  dengan setor 

awal Rp 25.000. 

2. Tabungan Qurban merupakan simpanan/titipan (wadīah) 

pihak ketiga pada PT.BPRS Baiturrahman yang dihimpunkan 

pada ibadah qurban dan penarikan dilakukan untuk nasabah 

akan menunaikan ibadah qurban atau atas kesepakatan antar 

pihak bank dan nasabah. Dengan setoran sebesar Rp100.000. 
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3. Tabungan Kelompok merupakan tabungan dengan tujuan 

utamanya  digunakan untuk tanggung renteng  peminjam  

kolompok yang berbasis gremeen bank.  

4. Tabungan-Ku  merupakan tabungan dengan tujuan utamanya 

diperuntukan untuk masyarakat dan siswa, tanpa dikenakan 

biaya administrasi  dengan tingkat bagi hasil disertakan 

dengan perbankan lainnya. Dengan setoran awal Rp25.000. 

5. Deposito Mudarabah  merupakan bentuk investasi sesuai 

syariah dengan prinsip mudarabah. Investasi ini diperuntukan 

bagi nasabah perorangan atau non badan (non perorangan)  

dengan pilihan waktu penempatan berjangka 1, 3, 6, dan 12 

bulan. Dengan persyaratan saldo pembukaan minimum 

Rp1.000.000. 

Setiap tabungan dan deposito pada PT. BPRS Baiturrahman  

mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 

sehingga dana nasabah akan terjamin aman.  

 

2.3.2 Penyaluran dana  

PT. BPRS Baiturahman tidak hanya menjalankan fungsinya 

sebagai penghimpunan dana, namun juga sebagai tempat di mana 

masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan 

peningkatan usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan konsumtif 

seperti rumah dan kendaraan maupun rehabilitas bangunan. 

Adapun produk penyaluran dana yang di gunakan di PT. BPRS 

Baiturrahman yaitu: 
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1. Pembiayaan Murabahah merupakan transaksi  penjualan 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli.  

2. Pembiayaan Qardhul Hasan  merupakan pinjamn tanpa 

dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok 

utangnya), pinjaman uang inilah  yang sesuai dengan 

ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau 

meminjamkan uang tidak boleh meminta pengembalian yang 

lebih besar dari pinjaman yang diberikan. 

 

2.3.3 Pelayanan Jasa  

PT. BPRS Baiturrahaman juga menyediakan berbagai 

pelayanan jasa lainnya untuk memudahkan nasabah dalam 

melakukan kegiatan transaksi yang dilakukan sehari-hari. Adapun 

pemberian layanan jasa yang diberikan oleh PT. BPRS 

Baiturrahaman, yaitu: 

1. Menerima setoran seperti pembayaran listrik, pembayaran 

telepon, pembayaran televisi dan menerima pembelian 

voucher pulsa. 

2. Transfer juga merupakan salah satu layanan jasa yang 

disediakan oleh PT. BPRS Baiturrahman yang bekerja sama 

dengan PT. Bank Aceh dan PT. Bank Negara Indonesia 

(BPRS Baiturrahman, 2018). 

 

 



18 

 

 
 

2.3.4 Keadaan Personalia  PT. BPRS Baiturrahman Keutapang  

         Aceh Besar  

PT. BPRS Baiturrahman berdiri dan beroperasi sejak tanggal 

15 April 1994, hanya ada beberapa karyawan pada saat itu dan 

makin bertambah hingga pada saat ini berjumlah 26 orang, terdiri 

dari karyawan dan karyawati. Gambaran posisi yang ditempati oleh 

karyawan di antaranya yaitu komisaris utama, komisaris, dewan 

pengawas syariah, direktur utama, direktur operasional, internal 

audit, kepala bagian operasional, kepala bagian pembiayaan, 

akutansi/pelapor, IT, SDM /umum, Customer Service, teller, admin 

pembiayaan, koordinator kelompok, remedial, Account Officer, 

pengamanan, kebersihan, dan driver. Setiap hari selama hari kerja 

efektif berlangsung karyawan selalu hadir dan menjalankan 

tugasnya hingga jam kerja selasai. Keadaan personalia berdasarkan 

gender dan jumlah karyawan serta keadaan personalia berdasarkan 

jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2 

 

Tabel  2.1 

Keadaan Personalia Berdasarkan Gender dan 

Jumlah Karyawan pada PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang Aceh Besar 

 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki    23 

Perempuan     7 

Jumlah    30 

Sumber:  PT. BPRS Baiturrahman, (2018). 
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Berdasarkan Tabel  2.1 jumlah karyawan dan karyawati pada 

PT. BPRS Baiturrahman terhitung jumlah karwayan laki-laki yang 

berjumlah 23 orang pekerja dan termasuk komisaris dan pekerja 

laki-laki lainnya, sedangkan karyawan perempuan berjumlah 7 

orang.  

Tabel 2.2 

Keadaan Personalia Berdasarkan Jenjang 

Pendidikan pada PT. BPRS Baiturraaman Keutapang 

Aceh Besar 

 

Jenjang Pendidikan Jumlah 

S3 0 Orang 

        S2 2 Orang 

S1 13 Orang 

D3 2 Orang 

SMA 13 Orang 

JUMLAH 30 Orang 

 Sumber: PT. BPRS Baiturrahman, ( 2018) 

Berdasarkan Tabel  2.2 keadaan personalia jenjang 

pendidikan karyawan  PT. BPRS Baiturrahman  yaitu yang SMA 

berjumlah 13 karyawan baik karyawan laki-laki maupun karyawan 

perempuan, sedangkan Diploma III berjumlah 2 orang, karyawan 

yang memegang pendidikan Strata Sarjana berjumlah 13 karyawan, 

dan yang pendidikan Strata Magister/master berjumlah 2 orang 

karyawan, dan yang tidak ada pendidikan  karyawan yang Strata 

Doktor pada PT. BPRS Baiturrahman. 
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BAB III 

HASIL KERJA PRAKTIK 

 

3.1  Kegiatan Kerja Praktik 

        Pada saat Kerja Praktik kurang lebih selama 30 hari kerja yang 

dimulai  tanggal  10 September 2018 sampai dengan tanggal  22 

Oktober 2018 pada PT. BPRS Baiturrahman, penulis melakukan 

beberapa kegiatan yang didampingi oleh PT. BPRS Baiturrahman. 

Kegiatan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut: 

 

3.1.1 Bagian Teller    

Tugas seorang teller adalah melayani transaksi nasabah yang 

diinginkan baik itu penyetoran maupun transaksi lain, dan penulis 

di tempatkan pada bagian teller selama 5 hari adapun tugas yang 

penulis lakukan pada saat berada pada bagian teller adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengikuti mobil kas keliling ke sekolah tingkat SD, SMP, 

dan SMA.  

2. Memanggil orang audit ke bagian teller  untuk memasukan 

sandi penarikan di komputer  teller  

3. Menerima slip setoran dari nasabah  

4. Menulis angka nominal di slip setoran  

5. Meletakkan data transaksi di ruang audit 

6. Menghitung uang nasabah 
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3.1.2 Bagian Umum 

 Selama menjalankan Kerja Praktik di PT. BPRS 

Baiturrahman penulis di tempatkan pada bagian umum selama 10 

hari, adapun tugas yang penulis lakukan adalah 

1. Mencatat data nasabah di buku besar 

2. Mencatat biaya operasional kantor  

3. Mengumpulkan kasbon untuk dicatat di buku kegiatan 

operasional  

4. Menyusun barang-barang di gudang 

 

3.1.3 Bagian AO ( Account Officer ) 

Account Officer  bertugas dalam penjemputan anggsuran ke 

rumah nasabah dan betugas untuk menjual produk yang ditawarkan 

oleh PT. BPRS Baiturrahman. Saat melaksanakan Kerja Praktik 

pada bagian pembiayaan penulis di tempatkan selama 8 hari berada 

pada bagian pembiayaan individu. Adapun tugas yang penulis 

lakukan pada saat berada pada bagian pembiayaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Antar  jemput  setoran dan ambil angsuran kredit di rumah 

nasabah 

2. Mencatat huruf nominal  

3. Menstempel alamat di kop surat 

4. Memasukan surat ke amplop 

5. Mengkali angka nominal di slip setoran  

6. Mengantar uang ke bagian teller 
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7. Menjumlahkan rekap prediksi untuk pembayaran ke depan  

8. Menulis slip setoran  

 

3.1.4 Bagian Customer  Service  

Tugas seorang Customer Service  adalah melayani dan 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah. Selama 

melaksanakan kerja praktik pada  bagian Customer Service penulis 

di tempatkan selama 7 hari. Adapun tugas yang penulis lakukan 

saat berada pada bagian  Customer Service  adalah sebagai berikut: 

1. Membantu nasabah dalam pengisian formulir pembukaan 

buku tabungan  

2. Memprint buku tabungan 

3. Memeriksa rekening  tabungan  

4. Membantu  Customer Service  dalam pembuatan deposito  

5. Mengurutkan nomor seri slip setoran AO individu  

6. Mengantar berkas ke ruang Operasional  

7. Memasukan specimen ke file TABARA  

8. Mengurutkan nomor seri  

9. Menstempel buku tabungan baru 

10. Mengantar buku nasabah ke meja AO  
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3.1.5 Bagian Administrasi Pembiayaan  

 Selama melaksanakan Kerja Praktik pada PT. BPRS 

Baiturrahman penulis di tempatkan pada bagian Administrasi 

Pembiayaan selama 5 hari. Adapun tugas penulis yang lakukan 

adalah 

1. Mengantar berkas ke direktur operasional  

2. Memanggil orang audit untuk memasukan sandi pencairan 

pembiayaan  

3. Memasukan kop surat  ke mesin printer 

4. Mencatat data nasabah yang mengambil pencairan dana  

5. Mengantar berkas ke AO (Account Officer ) 

6. Menempel materai  

7. Memasukan surat pengikatan ke amplop 

 

3.1  Bidang Kerja Praktik  

Selama mengikuti kerja praktik pada PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang Aceh Besar, penulis ditempatkan pada bagian umum, 

AO (Account Officer), teller, Cuctomer Service, dan Administrasi 

Pembiayaan, namun penulis lebih banyak mengikuti bagian 

administrasi pembiayaan. Pada bagian administrasi lebih banyak 

membantu dalam mencatat data nasabah yang mau melakukan 

pencairan dana maupun dalam membuka usaha dan untuk 

kepentingan lainnya.  
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3.1.1 Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana pihak ketiga adalah sebagai perantara atau biasa 

dikatakan dengan dana yang terkumpul dari masyarakat luas baik 

dari kalangan perorangan maupun badan usaha yang diperoleh oleh 

bank. Setelah dana dari masyarakat terkumpul, barulah bank 

menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan, 

untuk melakukan suatu usaha, tentunya ada keuntungan yang 

diperoleh bank maupun nasabah, dengan istilah bagi hasil sesuai 

dengan kesepakatan. Dalam mengelola dana bank menggunakan 

sistem syariah, Dana Pihak Ketiga dikelola untuk mendapatkan 

keuntungan, apabila tidak mendapatkan maka sama-sama tidak 

mendapatkan keuntungan. 

Adapun yang termasuk sumber Dana Pihak Ketiga pada PT. 

BPRS Baiturrahman. 

1. Tabungan, simpanan pihak ketiga pada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan 

syarat-syarat tertentu, untuk setoran awal pembukaan 

rekening tabungan minimal Rp25.000. PT. BPRS 

Baiturrahman  menerapkan akad mudarabah dan akad wadīah 

dalam mengelola produk tabungan, untuk bagi hasil bank 

menggunakan akad mudarabah. Akad mudarabah adalah 

dimana bank bertindak sebagai mudharib/pengelola dan 

nasabah bertindak sebagai shahibbul mal. Dari hasil 

pengelolaan dana mudarabah, bank akan membagikan hasil 
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kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah 

disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.  

2. Deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara 

bank dan nasabah. Pada PT.BPRS Baiturrahman, rekening 

deposito menggunakan akad mudarabah. Akad mudarabah 

adalah akad antara Satu pihak dengan pihak lainnya, bank 

bertindak sebagai shahibbul maal/pengelola dana mudarabah, 

bank akan membagikan hasil kepada sahibbul maal sesuai 

dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam 

akad pembukaan rekening, sedangkan kerugian ditanggung 

oleh pemilik modal.  

  

3.2.1 Strategi  Pemasaran Dana Pihak Ketiga (DPK) Dalam 

Meningkatkan Dana Pihak Ketiga Pada PT. BPRS 

Baiturrahaman  

   

Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan 

akhir (sasaran). Tetapi strategi bukanlah sekedar suatu rencana. 

Strategi ialah suatu rencana yang menyatukan atau mengikat suatu 

bagian untuk menjadi satu. Strategi yang dilakukan oleh PT. BPRS 

Baiturrahman dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga adalah 

sebagai berikut:
1
 

1. Pendekatan dengan nasabah, pihak bank akan melakukan 

pendekatan dengan nasabah dengan cara mempromosikan 

______________ 
 1

Hasil Wawancara dengan bapak Scarwadi, administrasi pembiayaan 

PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar. Pada tanggal 20 Oktober 2018. 
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produk keunggulan mereka untuk menarik nasabah menanam 

modal mereka di bank meraka dengan bagi hasil yang akan 

disepakti.   

2. Pelayanan jemput bola, yaitu dengan cara mendatangi 

nasabah ke tempat sahamnya atau di tempat yang telah 

dilakukan perjanjian untuk melakukan setoran atau penarikan 

tabungan  (deposito) termasuk angsuran pembiayaan, 

pelayanan ini mempermudah nasabah karena nasabah tidak 

perlu lagi meninggalkan pekerjaaan mereka untuk 

mendatangi bank tersebut. 

3. Memberikan layanan yang baik, yang bertujuan membuat 

nasabah puas berhubungan dengan bank, caranya: 

a. Menanamkan persepsi para seluruh karyawan bahwa 

nasabah orang yang penting dan harus dipentingkan, 

karena harus dilayani dengan baik. 

b. Memberikan training-training service excellent,  product 

knowledge, seling skil, dan lain-lain.  

c. Membuat prosedur layanan tabungan dan deposito yang 

baik dan sederhana, sehingga kecepatan dan ketetapan 

layanan dan dapat dilakukan dengan optimal.  

d. Penerapan sistem komputerisasi Local Area Network, dan 

percetakan buku tabungan dengan printer passbook, 

sehingga akan terlihat indah dan rapi.  
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4. Memasarkan lewat spanduk, tujuannya adalah untuk 

memperkenalkan keberadaan PT. BPRS Baiturrahman 

sebagai bank syariah kepada pejabat pemerintah, pengusaha, 

5. lembaga pendidikan, para ulama,  mahasiswa dan masyarakat 

luas dengan cara bersilaturrahmi.  

6. Melakukan strategi membangun hubungan antara nasabah 

dan marketing, kunjungan setiap hari memberikan layanan 

yang bagus terhadap nasabah, jika pelayanannya bagus 

nasabah tentu akan mengkonfirmasikan serta menyarankan ke 

nasabah lainnya unruk menyimpan dananya di PT. BPRS 

Baiturrahman, dan juga menjadi konsultan keuangan mereka.  

7. Training kepada karyawan, bank juga menyadari bahwa 

pengurus dan karyawan adalah salah satu aset yang paling 

utama, bank juga melakukan program pelatihan sebagai 

bagian dari sebuah upaya yang berkesinambungan untuk 

meningkatkan keahlian dan pengetahuan pengurus dan 

karyawan terhadap pengelolan operasional bank secara 

menyeluruh. 

8. Promosi, pada tahap awal promosi bertujuan untuk 

memperkenalkan keberadaan PT. BPRS Baiturrahman, dan 

memposisikan diri sebagai bank alternatif bagi masyarakat 

untuk investasi yang menguntungkan dan aman. Mengingat 

jaringan kantor PT. BPRS Baiturrahman yang berkantor pusat 

di Banda Aceh dan baru memiliki satu kantor di Keutapang 

Aceh Besar. Oleh karena itu promosi dilakukan secara efektif 
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dengan menggunakan media yang sesuai dengan target pasar 

yang dituju antara lain: 

a. Promosi ke lokasi pusat kegiatan keramaian 

b. Iklan dan advertorial di media yang sesuai dengan target 

market. 

c. Pembuatan tool marketing untuk mendukung penjualan 

(brosur, leaflet, dan lain-lain). 

9. Menarik simpati masyarakat melalui keikutsertaan PT. BPRS 

Baiturrahaman pada kegiatan sosial dan ceremonial khas 

daerah.  

10. Mensosialisasikan  produk PT.BPRS Baiturrahman. Tujuan 

adalah untuk memperkenalkan produk-produk perbankan 

syariah. Sehingga masyarakat luas paham perbedaan produk 

bank syariah dengan bank konvensional, caranya: 

a. Isi dan tampilan brosur bernuasa islami dan menarik. 

b. Pemasangan spanduk di tempat-tempat yang stratgis. 

c. Pemberian sumbangan sosial. 

d. Pemberian souvenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 
 

3.2.4. Keuntungan yang diperoleh PT. BPRS Baiturrahman 

dari  perolehan Dana Pihak Ketiga 

 

Keuntungan adalah laba yang diperoleh bank dalam investasi, 

adapun keuntungan yang diperoleh oleh PT.BPRS Baiturrahman 

dari perolehan Dana Pihak Ketiga yaitu: 

1. Untuk disalurkan ke pembiayaan, dengan adanya Dana Pihak 

Ketiga pihak BPRS Baiturrahman akan menggunakan dana 

itu untuk disalurkan ke bagian pembiayaan. 

2. Setiap memberikan pembiayaan itu pasti bukan untuk 

merugikan pemegang saham, tetapi untuk mencari 

keuntungan.  

3. Menambah aset bank, dengan adanya Dana Pihak Ketiga akan 

menambah aset bank bila bank dalam keadaan krisis maka 

bisa diambil dana tersebut untuk disalurkan ke pembiayaan.  

4. Untuk menjaga kecukupan likuiditas ketika ada nasabah yang 

ingin melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar. 

5. Ekspansi pembiayaan dalam rangka meningkatkan 

outstanding pembiayaan sesuai dengan rencana kerja dan 

anggaran tahun berjalan atau RBB bank.  

6. Semakin  banyak yang menabung di bank, maka semakin 

banyak bank itu menyalurkan kembali dananya kepada 

masyarakat yang lebih membutuhkan. 

7. Dana Pihak Ketiga tersebut akan terbantu dana dan pinjaman 

kepada Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah.  

8. Dana tersebut juga dapat didepositokan ke bank lain 
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3.3 Teori  yang  Berkaitan  

3.3.1 Strategi Pemasaran Syariah  

Strategi merupakan suatu bentuk atau rencana yang 

mengintegrasi tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan 

rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan 

yang utuh. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk 

mencapai sasaran yang dituju, jadi pada dasarnya strategi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan (Nevizand, 2002:10), 

sedangkan pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang 

dilakukan pengusaha untuk usahanya dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. 

Keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam pencapaian 

tujuan bisnisnya tergantung pada kemampuan mereka dalam 

bidang  pemasaran, keuangan maupun bidang-bidang lainnya. 

Menurut Henry Mintzberg strategi pemasaran yaitu: (Suryana, 

2006:173) 

a. Strategi adalah Perencanaan (Plan) 

     Konsep pemasaran tidak terlepas dari aspek perencanan, 

arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai 

tujuan dimasa depan.  

b. Strategi adalah Posisi (Position) 

      Menempatkan suatu produk tertentu ke pasar tertentu yang 

dituju. Strategi ini cendrung melihat penentuan posisi dalam 

konteks persaingan.  

c. Strategi adalah Perspektif (Perspective) 
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     Dalam strategi ini melihat bagaimana suatu organisasi 

menjalanakan kegiatannya.  

d. Strategi adalah Permainan (Play) 

      Strategi sebagai suatu maneuver untuk memperdaya lawan 

atau pesaing. 

Penetapan strategi ini juga dilakukan dalam hal kegiatan 

pemasaran. Strategi pemasaran sangat penting dilakukan oleh suatu 

perusahaan karena merupakan ujung tombak mendapatkan 

konsumen sebanyak-banyaknya dari mewujudkan rencana yang 

terarah dibidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. 

(Anoraga, 2004:230). Pemasaran sendiri merupakan muamalah 

yang dibenarkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan 

prinsp syariah, pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis 

strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan 

perubahan nilai dari suatu inisiator kepada stake holdernya, yang 

didalam keseluruhannya proses sesuai dengan akad dan prinsip-

prinsip muamalah dalam Islam (Kartajaya dan Saula, 2006:139).  

Strategi pemasaran syariah itu berdasarkan teladan Rasulullah 

Saw. Yaitu Shiddiq, amanah, tabliq, dan fatanah.  

a. Shiddiq (benar dan jujur), jika seorang pengusaha senantiasa 

berprilaku benar dan jujur dalam sepanjang kegiatannya. Jika 

seorang pemasar bersifat shiddiq haruslah menjiwai seluruh 

prilakunya dalam melakukan pemasaran, dalam berhubungan 

dengan pelanggan, dalam bertransaksi dengan nasabah, dan 

dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnis. 
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b. Amanah (terpercaya, kredibel), artinya dapat dipercaya, 

bertanggung jawab, dan kredibel, juga bermakna keinginan 

untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. 

Diantaranya nilai yang berkaitan dengan kejujuran dan 

melengkapinya adalah amanah. 

c. Fatanah (cerdas), dapat diartikan sebagai intelektual, 

kecerdikan atau bijaksana. Pemimpin yang  fatanah adalah 

pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara 

mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. 

Dalam bisnis, implikasi ekonomi bersifat fatanah adalah 

bahwa segala aktifitas dalam manajemen suatu perusahaan 

harus dengan kecerdasan, dengan mengoptimalkan semua 

potensi akal yang ada untuk memenuhi tujuan.  

d. Tabliq (komunikatif),  artinya komunikatif dan argumentatif 

dengan tutur kata yang tepat dan mudah dipahami. Dalam 

bisnis, haruslah menjadi seorang yang mampu 

mengomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada 

karyawan dan stake holder lainnya. Juga menyampaikan 

keunggulan-keunggulan pokoknya dengan jujur dan tidak 

harus berbohong maupun menipu pelanggan (Kartajaya dan 

Saula, 2006:120).  

 Ada 4 karakteristik yang terdapat pada pemasaran syariah 

yang menjadi panduan bagi para pemasar sebagai berikut: 

1. Teistis (rabbaniyah) adalah jiwa seorang syariah marketer 

menyakini bahwa hukum-hukum syariah yang teistis atau 
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bersifat ketuhanan ini adalah yang paling adil, paling 

sempurna, paling selaras dengan bentuk kebaikan, paling 

dapat mencegah segala bentuk kerusakan, memusnahkan 

kebatilan dan menyebarluaskan kemaslahatan. 

2. Etis (akhlaqiyyah)  adalah keistimewaan lain dari syariah 

marketer karena selain teistis juga karena ia sangat 

mengedepankan masalah akhlak (moral etika) dalam seluruh 

aspek kegiatannya, karena nilai-nilai moral dan etika adalah 

nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua 

agama. 

3. Realistis (al-waqiyyah) syariah market adalah konsep 

pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan 

keluwesan. Syariah market adalah para pemasar yang 

professional dengan penampilan yang bersih, rapi dan 

bersahaja,apapun model ataupun gayaselalu mengedepankan 

aspek moral dan kejujuran dalam segala aktifitas pemasar. 

4. Humanistis (insaniyyah) keistimewaan syariah market yang 

lain adalah sifatnya yang humanistis universal, yaitu bahwa 

syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, 

sifat kemanusiaanya terjaga dan terpelihara, syariat Islam 

diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa 

menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan dan status. Hal 

inilah yang membuat syariah memiliki sifat universal 

sehingga menjadi syariah humanistis universal.  

 



34 

 

 
 

3.3.2  Dana Pihak Ketiga   

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, 

dalam arti masyarakat adalah individu, perusahaan, pemerintah, 

rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata 

uang rupiah maupun dalam valuta asing. Sumber dana bank ada 

yang berasal dari pihak pertama, yaitu sumber dana dari bank itu 

sendiri, maksudnya adalah dana yang menjadi modal dari 

pemegang saham. Dana dari pihak kedua, yaitu dana yang berasal 

dari dari lembaga lainnya, sumber dana yang kedua ini merupakan 

tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber 

dana pertama. Dan pihak ketiga adalah masyarakat atau nasabah 

merupakan dana yang terpenting dalam kegiatan operasi bank dan 

merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai 

operasinya dari sumber dana ini.   

1. menurut Kasmir, Dana Pihak Ketiga adalah dana yang 

dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarkat, yang terdiri 

dari simpanan giro, simpanan tabungan dan deposito                

(Kasmir, 2002). 

2. menurut  UU perbankan RI NO. 10 Tahun 1998, Dana Pihak 

Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam   

bentuk deposito, tabungan, sertifikat deposito, dan bentuk 

lainnya.  
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     Jenis-jenis produk untuk menghimpunkan Dana Pihak Ketiga 

yaitu melalui produk: 

1. Tabungan  

     Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh 

pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut 

syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan nasabah, 

penarikan tabungan dapat dilakukan menurut syarat-syarat 

tertentu yang disepakati. Penarikan tabungan dapat dilakukan 

setiap saat menggunakan sarana penarikan berupa slip 

penarikan, surat kuasa, dan sarana lainnya yang dipersamakan 

dengan itu (Ismail, 2010).  

     Berbagai regulasi pemerintah beserta ketatnya persaingan 

antar bank, membuat bank melakukan inovasi terhadap 

produk tabungan sehingga produk tabungan menjadi 

bervariasi. Semua bank diperkenankan mengembangkan jenis 

produk tabungannya tanpa perlu persetujuan dari bank 

Indonesia. Hal ini pula, yang mendorong perkembangan jenis 

produk tabungan menjadi beragam.  

2. Simpanan deposito 

     Simpanan deposito adalah simpanan berjangka yang 

dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka 

waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. 

      Berbeda dengan satu jenis simpanan sebelumnya, dimana 

simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh 
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tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau 

satiap hari (Kasmir, 2002:80). Artinya jika nasabah deposan 

menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka 

uang tersebut dapat di cairkan setelah jangka waktu  tersebut  

berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.  

      Sarana atau alat uang yang disimpan untuk deposito sangat 

tergantung dari jenis depositonya, artinya setiap jenis 

deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga 

diperlukan sarana yang berbeda pula. Sabagai contoh untuk 

deposito berjangka sertifikat deposito. 

 

3.3.3 Konsep Pemasaran  

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang 

dilakukan pengusaha untuk usahanya dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. 

Keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam pencapaian 

tujuan bisnisnya tergantung  pada kemampuan mereka dalam 

bidang pemasaran, keuangan maupun bidang-bidang lainnya.  

Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha 

yang berorientasi profit, maupun usaha-usaha sosial. Bagi dunia 

perbankan yang berorientasi profit, kegiatan pemasaran sudah 

merupakan suatu kebutuhan utama dan suatu keharusan untuk 

dijalankan. Secara umum pengertian pemasaran bank adalah suatu 

proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk dan jasa 
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bank yang dituju untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

nasabah dengan cara memberikan kepuasan.      (Kasmir, 2008:55). 

Pemasaran berpangkal pada kebutuhan pembeli yang belum 

terpenuhi dalam hal produk, kualitas, harga, kemudahan 

mendapatkan suku cadang dan sebagainya. Produk bukanlah satu-

satunya penjamin kepuasan konsumen, akan tetapi ada beberapa 

variabel lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen yakni harga 

produk, lokasi, distribusi dan sebagainya. Apabila konsumen 

merasa puas, maka akan kembali dan tetap bertahan dengan produk 

suatu perusahaan dan memberitahu pihak lain untuk membeli 

kepada perusahaan tersebut. Pemasaran sendiri mempunyai arti 

suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan 

menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai 

satu sama lain (Kolter, 2000:19).  

Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep dasar 

yang melandasi  kegiatan-kegiatan pemasaran suatu perusahan 

yang umumnya. Adapun menurut Kolter konsep tersebut adalah:  

1. Konsep produksi  

Konsep ini merupakan konsep yang paling tua, dalam konsep 

ini dikemukakan bahwa konsumen akan memilih produk  

yang mudah didapat dengan harga murah.  
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2. Konsep Produk  

      Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih 

produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan ciri-ciri 

terbaik.  

3. Konsep Penjualan  

     Menurut konsep ini bila konsumen dibiarkan begitu saja, 

maka konsumen tidak akan membeli produk perusahan dalam 

jumlah yang cukup, perusahaan harus melakukan kegiatan 

penjualan dan promosi yang agresif.  

4. Konsep pemasaran  

      Menurut konsep ini, kunci untuk mencapai tujuan organisasi 

tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran dan pemberian kepuasan yang diinginkan secara 

efektif dan efesien dari yang dilakukan pesaing.  

5. Konsep pemasaran masyarakat 

      Merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan, konsep ini 

menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan dan 

minat pasar serta memberikan kepuasan, sehingga 

memberikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.  

     Berbagai macam konsep ini timbul satu periode ke periode 

lainnya akibat perkembangan pengetahuan baik produsen 

maupun konsumen. Penggunaan konsep ini tergantung 

kepada perusahaan yang juga dikaitkan dengan jenis usaha 

dan tujuan  perusahaan yang bersangkutan. 
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3.3.5 Tujuan Pemasaran  

Suatu perusahan atau lembaga jasa keuangan seperti bank 

yang melakukan kegiatan pemasaran tentu saja memiliki beberapa 

tujuan. Secara umum tujuan pemasaran adalah: 

1. memaksimumkan komsumsi atau dengan kata lain 

memudahkan dan merangsang komsumsi, sehingga dapat 

menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan 

bank secara beulang-ulang. 

2. Memaksimumkan kepuasan pelanggan yang diinginkan 

nasabah. Nasabah yang merasa puas akan menjadi ujung 

tombak pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan 

ditularkan kepada nasabah lainnya.  

3. Memaksimumkan pilihan dalam arti bank menyediakan 

berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki 

berbagai pilihan anda.   

4. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai 

kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang 

efesien. 

  

3.3.4 Landasan Strategi Pemasaran Dalam Islam  

Segala aktivitas kehidupan didasari dengan perencanaan yang 

baik termasuk dalam hal perencanaan pemasaran. Pada kegiatan 

pemasaran tentu terlebih dahulu menyusun perencanaan strategi 

untuk memberi arahan tentang kegiatan perusahaan 

menyeluruhagar mencapai tujuan sasaran pemasaran (Kartajaya 
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dan Syakir, 2006:58). Didalam Islam bukanlah larangan bila 

seorang hamba mempunyai rencana untuk berhasil dalam 

usahanya,  namun dengan syarat yang tidak bertentangan dengan 

Islam,  sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surah An Najm 

ayat 24: 

           

 

 Artinya  “ atau apakah manusia yang akan mendapat 

segala yang dicita-citakanya”. (Q.S An-Najm [53]:24) 

Bila dikaitkan dengan strategi pemasaran, maksud dari ayat 

tersebut merupakan interaksi yang berusaha menciptakan atau 

mencapai sasaran pemasaran seperti yang diharapkan untuk 

mencapai keberhasilan, berhasil atau tidaknya, ada pada ketentuan 

Allah Swt. Dalam pelaksanaannya strategi pemasaran dalam Islam 

harus konsisten dengan jiwa Islam yang tidak terlepas dengan 

tuntutan Al-Quran dan Hadits, juga sesuai dengan kode etik Islam. 

Selain itu, dalam kegiatan pemasaran Islam melarang adanya 

unsur manipulasi, Islam menganjurkan umatnya untuk memasarkan 

atau memepromosikan produk dengan menetapkan harga dengan 

jujur. Karena salah satu karakter pemasaran yang terpenting 

diridhai oleh Allah SWT adalah kebenaran. Pemasaran dalam 

bisnis juga mengedepankan konsep rahmat dan ridha, baik dari 

penjualan maupun pembeli. 
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3.3.7 Strategi  Pemasaran Bank 

Sacara umum pemasaran bank adalah suatu proses untuk 

menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah 

dengan cara memberikan kepuasan. Produk bank terdiri dari 

produk simpanan  (tabungan dan deposito), pinjaman,  dan jasa-

jasa bank lainnya. Pada prinsipnya ada enam macam strategi 

pemasaran yang dapat dilakukan oleh bank yaitu: (Buchory dan 

Saladin, 2006:30). 

1. Strategi penetrasi pasar 

     Penetrasi pasar atau pencerobohan pasar merupakan usaha 

bank meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas 

maupun kualitas pada pasar saat ini melalui promosi dan 

distribusi secara aktif.  

2. Strategi pengembangan produk  

      Strategi pengembangan produk perbankan merupakan usaha 

meningkatkan jumlah  nasabah dengan cara pengembangan 

produk atau memperkenalkan produk baru bank. 

3. Strategi pengembangan pasar 

     Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu usaha 

untuk membawa produk ke arah pasar baru dengan membuka 

atau mendirikan anak cabang baru yang dianggap cukup 

strategis atau menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam 

rangka untuk menyerap nasabah baru. 

4. Strategi integrasi 
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      Strategi intagrasi merupakan suatu strategi pilihan akhir yang 

biasanya ditempuh oleh bank yang mengalami kesulitan 

likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah 

strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan bank-

bank. 

5. Strategi diversifikasi 

     Diversifikasi konsentrasi yang dimaksud disini adalah bank 

memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan 

menawarkan berbagai varian produk bank dengan 

memfokuskan dirinya dalam memberikan varian produk 

perbankan kepada kelompok konglomerat.  

6. Bauran pemasaran  

      Bauran pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan 

secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara bersama 

di antara elemen-elemen yang ada dalam marketing  mix itu 

sendiri. Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri 

tanpa elemen yang lain, sedangkan menurut saladin 

marketing mix adalah serangkaian dari variabel pemasaran 

yang dapat dikuasai oleh bank digunakan untuk mencapai 

tujuan dalam pasar sasaran. 

Kolter menyebutkan konsep bauran pemasaran terdiri dari 

empat P, yaitu: Product,  Price,  Place, dan Promotion  (Kolter, 

2000: 15). 
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a. Strategi Product 

     Produk secara umum diartikan sebagai suatu yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Artinya 

apapun wujudnya selama itu dapat memenuhi keinginan 

pelanggan dan kebutuhan kita diartikan sebagai produk. 

Untuk merekut calon nasabah, maka bank harus berusaha 

keras. Nasabah tidak akan datang sendiri tanpa ada yang 

menarik perhatian, sehingga berminat untuk membeli produk 

bank. Strategi produk yang dilakukan oleh bank dalam 

mengembangkan suatu produk adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan logo dan moto 

 Logo merupakan ciri khas bank, sedangkan moto 

merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan visi dan 

misi dalam melayani masyaraka. Pertimbangan 

pembuatan logo dan moto harus memiliki arti, menarik 

perhatian dan mudah diingat. 

2. Merek merupakan sesuatu untuk mengenal barang atau 

jasa yang ditawakan, penciptaan merek harus mudah 

diingat, terkesan hebat dan modern, 

3. Menciptakan kemasan 

      Dalam dunia perbankan kemasan lebih diartikan kepada 

pemberian pelayanan atau  jasa kepada nasabah 

disamping juga sebagai pembungkus untuk beberapa  

jenis jasanya seperti buku tabungan. 
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4. Keputusan label 

      Label meupakan sesuatu yang dilengketkan pada produk 

yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. 

Pada label dijelaskan siapa yang membuat, dimana di 

buat, kapan dibuat, cara menggunakan, dan informasinya.  

b. Strategi harga 

      Harga merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

kegiatan marketing mix. Penentuan harga jadi sangat penting 

untuk diperhatikan, menentukan laku tidaknya produk dan 

jasa perbankan. Salah dalam penentuan harga akan berakibat 

fatal terhadap produk yang ditawarkan. 

c. Strategi lokasi dan layout 

      Pemasaran bank, lokasi yang dimaksud adalah jejaringan 

dimana produk bank dan jasa bank disediakan dapat 

dimanfaatkan oleh nasabah. Termasuk lokasi disini adalah 

letak kantor bank mulai dari kantor pusat, kantor cabang, 

kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Termasuk di 

dalamnya adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM). 

Penentuan lokasi bank merupakan kebijakan yang harus 

diambil dengan hari-hati, kantor bank harus dibangun 

ditempat yang strategis, yang dekat dengan nasabah berada, 

mudah pencapaiannya aksesisbilitas, dan dekat dengan 

penyedian tenaga kerja.   

 Selain penentuan tempat kantor bank, penentuan kata letak               

(layout)  kantor diluar (out door) dan tata letak kantor di 
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dalam menjadi pembahasan penting  pada perbankan. 

Nasabah harus merasa nyaman dengan tata letak bank, mulai 

saat nasabah memasuki halaman bank memakirkan 

kendaraannya, keteduhan halaman, keamanan halaman, 

kemudahan pencapaian kantor depan dimana nasabah bisa 

melakukan transaksi perbankan, kenyamanan  ruang dalam, 

tata letak teller, CS, dan rak-rak aplikasi, meja untuk 

ketersedian media televisi di ruang tunggu layanan sampai  

pada sistem antrian layanan  (Wahyono, 2001:26). 

d. Strategi promosi  

     Tanpa promosi masyarakat tidak akan mengenal bank. Oleh 

karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh 

untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu 

tujuan promosi bank adalah menginformasikan  segala jenis 

produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah 

yang baru. Paling tidak ada empat macam sarana promosi 

yang dapat digunakan oleh bank dalam mempromosikan 

produk maupun jasanya. Ke empat macam sarana promosi 

yang digunakan adalah: 

1. Periklanan  

     Sarana untuk menginformasikan dan menarik calon 

nasabah.  

2. Promosi penjualan 
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     Promosi penjualan dilakukan melalui pemberian harga 

khusus, pemberian undian kepada setiap pelanggan, atau 

pemberian cendramata kepada konsumen yang loyal.  

3. Publisitas 

     Kegiatan promosi publisitas untuk memancing nasabah 

melalui kegiatan, seperti: pameran bakti sosial, serta 

kegiatan lainnya. 

4. Penjualan pribadi Penjualan pribadi secara umum 

dilakukan oleh personal selling yaitu petugas di bagian 

Customer Service.  

  

3.4 Evaluasi Kerja Praktik 

Selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. BPRS 

Baiturrahaman Keutapang  Aceh Besar, penulis melakukan 

berbagai macam kegiatan dan mendapat banyak pengalaman 

seperti yang sudah dijelaskan di atas. Banyak keunggulan yang 

diketahui penulis selama melaksanakan Kerja Praktik pada PT. 

BPRS Baiturrahman,  mulai dari sikap ramah karyawan bank 

tersebut dalam melayani nasabah, kerja sama tim yang sangat baik, 

dan kedisiplinan serta adanya komunikasi yang baik sama 

karyawan. Menurut penulis, PT. BPRS Baiturrahman dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya baik menghimpun dana dari 

masyarakat maupun menyalurkan dana kembali kepada para 

nasabah sesuai dengan prinsip syariah.   
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Setelah menjalankan lebih lanjut tentang strategi pemasaran 

dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga, penulis tidak melihat 

kesenjangan antara teori dan praktiknya. Karena strategi pemasaran 

merupakan seperangkat alat yang digunakan pemasar dalam 

membentuk karakter jasa yang ditawarkan oleh PT. BPRS 

Baiturrahman kepada nasabah seperti produk, price, place dan 

promotion. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. BPRS 

Baiturrahman dalam memasarkan produknya sangat baik dan 

terarah hal ini dapat dilihat dari perkembangan Dana Pihak Ketiga 

di PT. BPRS Baiturrahman setelah menggunakan strategi 

pemasaran tersebut mulai meningkat setiap tahunnya. Karena 

jumlah Dana Pihak Ketiga menjadi tolak ukur keberhasilan dari 

usaha pemasaran dalam rangka mempengaruhi Dana Pihak Ketiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB EMPAT 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

       Setelah mempelajari teori dan praktik pada PT. BPRS 

Baiturrahman, penulis dapat mengambil kesimpulan sabagai 

berikut: 

1. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. BPRS  

dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga adalah dengan cara:  

pendekatan dengan nasabah, pelayanan dengan sistem jemput 

bola, memberikan layanan yang baik bertujuan membuat 

nasabah puas berhubungan dengan bank, memesarkan lewat 

spanduk-spanduk,  membangun hubungan antara nasabah dan 

marketing, dengan cara promosi, dan menarik simpati 

masyarakat dengan keikutsertaan PT. BPRS Baiturrahman 

dalam kegiataan sosial daerah. Mensosialisasikan produk PT. 

BPRS Baiturrahman dengan tujuan untuk memperkenalkan 

produk-produk perbankan syariah agar masyarakat dapat 

membedakan perbedaan produk syariah dengan produk 

konvensional. 

2.  Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh PT. BPRS 

Baiturrahman  dari perolehan Dana Pihak Ketiga adalah 

sebagai berikut: untuk menjaga kecukupan likuiditas, untuk 

menambah aset bank, untuk disalurkan ke bagian 

pembiayaan, dengan adanya Dana Pihak Ketiga maka akan 
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terbantu bank bila nasabah ingin melakukan pinjaman,  dan 

dana itu juga akan didepositokan pada bank lain. 

 

4.2  Saran 

       Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada PT. BPRS 

Baiturrahman, selama melakukan kegiatan Kerja Praktik maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

a. PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar dalam harus 

melakukan inovasi-inovasi dan meningkatkan promosi 

melalui berbagai media guna mempertahankan nasabahnya.  

b. PT. BPRS Baiturrahaman diharapkan agar lebih banyak 

melakukan pengenalan atau promosi produk kepada 

masyarakat, karena menurut penulis banyak masyarakat yang 

tertarik dengan dengan  produk  Baiturrahman, namun hanya 

sedikit yang mengetahuinya. 

c. PT. BPRS Baiturrahaman agar lebih meningkatkan tenaga 

kerja karyawan dalam menghimpun dana dari masyarakat 

dengan dengan cara mempromosikan produk mereka kepada 

masyarakat.  
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