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 ’ ء Sy 28 ش 13

 Y ي Ṣ 29 ص 14
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2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal 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  Fatḥah dan ya ai 

َ  و  Fatḥah dan wau au 

Contoh: 

  kaifa :   كيف

 haula  :هول 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

ا  Fatḥah dan alif ي /َ 

atau ya 

Ā 

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. 

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  اَْل  ْوض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : ر 

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

 al-Madīnatul Munawwarah 

ةْ   Ṭalḥah :  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. 

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

Indonesia tidak ditransliterasi.Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf. 
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ABSTRAK 

 

 

Nama : Aris Wanda 

NIM : 150603181 

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah 

Judul Skripsi      : Analisis Strategi Penghimpunan Dana 

Deposito pada BPRS Hikmah Wakilah       

Banda Aceh 

Tanggal Sidang  : 13 Januari 2020  

Tebal Skripsi  :  106 Lembar 

Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc., 

Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi 

penghimpunan dana deposito pada BPRS Hikmah Wakilah serta 

apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan 

penghimpunan dana tersebut. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara terhadap beberapa orang 

pihak BPRS Hikmah Wakilah dan nasabah. Metode penelitian yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian  menunjukkan strategi penghimpunan dana 

deposito pada BPRS Hikmah Wakilah adalah dengan melakukan 

promosi yang gencar dengan cara pemasangan iklan melalui 

beberapa media, melakukan sosialisasi, memberikan pelayan 

jemput bola dan strategi pelayanan dengan memberikan pelayanan 

sebaik mungkin, melakukan personal selling, melakukan publisitas, 

serta memberikan hadiah ketika nasabah berulang tahun. Adapun 

faktor penghambat yang tidak terlalu signifikan adalah kurangnya 

pengetahuan masyarakat terhadap BPRS, sedangkan faktor 

pendukungnya adalah deposito BPRSH Hikmah Wakilah bebas 

penalti, bagi hasil yang tinggi, keamanan dan resiko yang kecil, 

serta kecakapan pegawai dalam melayani.  

 

Kata Kunci: Strategi, Penghimpunan Dana, Deposito, BPRS 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada zaman yang serba modern ini, perbankan merupakan 

suatu lembaga keuangan yang menjadi kepercayaan masyarakat 

yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian. 

Sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem 

keuangan dalam aktivitasnya menerima simpanan dari masyarakat 

dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan sebagainya serta 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam 

bentuk pembiayaan/kredit. Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem 

perbankan (dual banking system) yang sah yaitu perbankan 

konvensional dan perbankan syariah. Dalam pasal 1 angka 7 UU 

No. 10 tahun 2008 disebutkan bahwa: “Bank Syariah adalah bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah”. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 

disebutkan pula : Bank Umum/Syariah adalah Bank Syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank 

yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah  yang 

berlaku dalam Islam, atau dengan kata lain bank yang tata cara 

beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam (Hasibuan, 
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2007). Adapun kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  

meliputi kegiatan 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 bank syariah  

lainnya (Machmud dan Rukmana, 2010). Pertumbuhan setiap Bank 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam 

menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, 

giro, dan deposito. 

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan hal yang 

sangat penting. Tanpa adanya dana yang cukup, bank tidak mampu 

menjalankan kegitan operasionalnya dengan baik. Dalam kegiatan 

usahanya, kegiatan penghimpunan dana meliputi: (Pangestu, 2018) 

1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip  syariah 

2) Investasi berupa deposito atau tbungan atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudarabah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Selain kegiatan di atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

dapat melakukan kegiatan dalam bentuk:  

1) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk 

titipan berdasarkan akad wadiah atau Investasi berdasarkan 

akad mudarabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah; 
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2) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, 

Bank Umum Konvensional, dan UUS;  

3) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank 

Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah 

berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. 

Salah satu BPRS yang beroperasi di Aceh yaitu Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah  (BPRS) Hikmah Wakilah yang 

berkedudukan di Jalan Ratu Safiatuddin Nomor 11-13, Peunayong, 

Kuta Alam, Kota Banda Aceh, merupakan salah satu lembaga 

keuangan yang ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat Aceh, terutama kelompok ekonomi lemah 

dengan transaksi keuangan yang menerapkan sistem jual beli dan 

bagi hasil. 

Dalam melaksanakan aktivitasnya, BPRS Hikmah Wakilah 

memberikan pelayanan yang saling menguntungkan kepada seluruh 

stackholder yang terkait yaitu para nasabah, pemegang saham, 

pegawai bank, pemerintah, rekanan serta masyarakat umum, sesuai 

dengan ketentuan atau prinsip-prinsip syariah  Islam. Salah satu 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah adalah 

menghimpun dana dari masyarakat (intermediasi) yang selanjutnya 

disebut dana  pihak ketiga dengan cara memasarkan berbagai 

produk-produk tabungan yang ada pada BPRS tersebut. BPRS 

Hikmah Wakilah menawarkan berbagai produk jasa salah satunya 
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ialah menerima simpanan deposito berjangka yang dapat dilakukan 

oleh siapa saja, baik pribadi maupun suatu badan yang diberi nama 

deposito profit. 

Pertumbuhan kinerja PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  

(BPRS) Hikmah Wakilah Banda Aceh, selama tahun 2018 dan 

dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini masuk dalam peringkat 

sangat baik. Hal tersebut ditandai dengan keberhasilan 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito 

sebesar Rp.76,33 Milyar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 32% 

dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp.57,68 Milyar. 

Dana deposito tersebut digunakan untuk pembiayaan yang 

disalurkan kepada pengusaha kecil dan mikro, bahkan pada tahun 

2017 BPRS Hikmah Wakilah telah menyalurkan sebesar Rp. 43,54 

Milyar dan meningkat menjadi Rp. 54,63 Milyar pada tahun 2018, 

dengan jumlah nasabah yang diberikan modal 1500 sampai 1700 

orang. Bahkan di tahun 2019 BPRS Hikmah Wakilah sangat 

optimis untuk mencapai target kerja pertumbuhan aset di atas 

Rp.100 Milyar. Berikut perkembangan dana deposito yang 

dihimpun oleh BPRS Hikmah Wakilah di tahun 2015-2018. 
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Grafik 1.1 

Pertumbuhan Dana Deposito Hkmah Wakilah Tahun 2015-

2018 

 

 Sumber: BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh (2019) 

Data pada grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa ada 

peningkatan jumlah dana deposito yang dihimpun oleh BPRS 

Hikmah Wakilah dalam tahun 2015 hingga 2018. Dalam rangka 

meningkatkan penghimpunan dana deposito tersebut pihak BPRS 

Hikmah Wakilah telah melakukan berbagai strategi. BPRS Hikmah 

Wakilah juga mendirikan kantor cabang yang saat ini telah terdapat 

lima jaringan kantor yang terdiri dari satu Kantor Pusat, satu 

Kantor Cabang dan dua Kantor Kas yang berlokasi di Kota Banda 

Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Selain itu BPRS Hikmah 

Wakilah juga produk menawarkan berbagai produk yang salah 

satunya berupa pembiayaan murabahah (Jual beli) khusus 

pembelian sepeda motor baru dengan jangka waktu sampai empat 

tahun. 

2015 2016 2017 2018 
20,195,000 

32,299,000 
44,274,000 

60,033,647 

1 2 3 4 

Dana Deposito Hikmah Wakilah, 2015-

2018 

Tahun Dana Deposito 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

mengangkat judul “Analisis Strategi Penghimpunan Dana 

Deposito Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh” dengan 

maksud ingin mengetahui apa saja strategi penghimpunan dana 

deposito yang diterapkan oleh BPRS Hikmah Wakilah sehingga 

mampu menarik minat nasabah untuk menabung/berinvestasi pada 

produk deposito mereka. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana deposito BPRS 

Hikmah Wakilah Banda Aceh ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi 

penghimpunan dana deposito BPRS Hikmah Wakilah Banda 

Aceh ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana deposito BPRS 

Hikmah Wakilah Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi 

penghimpunan dana deposito BPRS Hikmah Wakilah Banda 

Aceh. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak terkait di 

antaranya : 

1) Bagi pihak BPSR Hikmah Wakilah, kajian ini dapat berguna 

sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam 

penghimpunan dana deposito BPRS Hikmah Wakilah Banda 

Aceh. 

2) Bagi penulis untuk dapat  meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman yang ada strategi penghimpunan dana deposito 

BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. 

3) Bagi masyarakat, penelitian dapat berguna sebagai bahan 

masukan agar kedepannya memanfaakan jasa BPRS Hikmah 

Wakilah Banda Aceh. 

 

1.5 Sistematikan Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima 

bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sebelum 

memasuki bab pertama dapat didahului dengan antara lain yaitu: 

halaman judul, halaman pesetujuan, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar dan 

abstrak. 

Pada bab pertama atau pendahuluan yang berisi beberapa sub 

bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan. 
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Pada bab kedua atau tinjauan pustaka dan landasan teori 

dapat membuat uraian tentang teori yang relevan dengan pokok 

pembahasan, penemuan penelitian terdahulu yang tekait dengan 

tema pembahasan kerangka berpikir dan hipotesis. 

Pada bab ketiga metode penelitian yang dapat memuat secara 

rinci mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, 

teknik pengumpulan data, definisi konsep dan variabel penelitian 

serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pada bab keempat atau hasil dan pembahasan  yang berisi 

tentang hasil analisis serta pembahasan terkait strategi 

penghimpunan dana deposito BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. 

Pada bab kelima atau penutup yang berisi tentang kesimpulan 

atas pengujian dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. Dan bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perbankan Syariah 

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah 

Bank pada dasarnya adalah perusahaan yang melakukan 

kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kembali dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain 

melaksanakan fungsi intermediasi dalam kegiatan keuangan. 

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem 

operasional perbankan yang diakui oleh undang-undang, yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. Berdasarkan UU No. 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau 

prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl 

wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), 

serta tidak mengandung unsur garar, maysir, riba, zalim dan zat 

yang diharamkan dalam Islam. Selain itu, UU Perbankan Syariah 

juga mengatur bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial 

dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga baitul mal, yaitu 

menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau 

dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf  

sesuai kehendak pemberi wakaf. 

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco 

yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan 
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dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi 

sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di 

atas meja. Dalam bahasa Arab, bank biasa disebut dengan mashrof 

yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan 

cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan 

muamalat (Yanuari, 2001). Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank 

umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Sedangkan pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan 

berdasarkan hukum Islam. Bank syariah adalah bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan 

tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. 

Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah 

praktik-praktik yang mengandung unsur riba, spekulasi dan tipuan 

(Firdaus, 2005). 

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan 

pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-

prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi 

sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-

ketentuan yang ada dalam Alquran dan hadis. Dengan mengacu 
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kepada Alquran dan hadis, maka bank syariah diharapkan dapat 

menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan 

segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. 

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank 

konvensioanl terdiri dari beberapa hal yakni bank syariah tidak 

melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan 

bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki 

implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek 

operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. 

Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, 

kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi 

termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank 

syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu 

sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara 

Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan 

alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan 

yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga. 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi 

intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut 

Arifin (2007) peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai 

berikut: 

1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia 

usaha dalam bentuk tabungan (mudarabah), dan giro 

(wadi’ah), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang 

membutuhkan. 
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2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal 

maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-

alat investasi yang sesuai dengan syariah. 

3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam 

sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. 

4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan 

dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya 

adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, 

terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank syariah, 

bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan 

mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang 

berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga 

memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis 

yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak 

dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih 

menyentuh kepentingan masyarakat kecil. Dalam menjalankan 

kegiatannya, bank syariah diawasi oleh otoritas yang berwenang 

dalam hal tersebut agar terhindar dari berbagai pelanggaran. 

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan 

syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola 

yang baik dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

sebagaimana halnya pada perbankan umum/konvensional, namun 

dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuiakan 

dengan kekhususan sistem operasional perbankan syariah. Masalah 
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pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bagi bank 

syariah, karena hakikatnya bank syariah adalah bank yang 

memberikan produk yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. 

Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena 

hal inilah yang menjadi alasan dasar kehadiran bank syariah itu 

sendiri. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang 

sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma 

dasar dan prinsip syariah maka kemaslhahatan berupa kestabilan 

sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola 

yang baik dapat berwujud. 

Sistem dan mekanisme bank syariah untuk menjamin 

pemenuhan atas kepatuhan syariah yang menjadi masalah penting 

dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang 

memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) 

MUI. Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang 

fungsinya dijalankan oleh bagian khususnya yaitu DSN-MUI untuk 

menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk perbankankan. 

Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan 

bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan 

kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI 

dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap 

bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) yang fungsinya ada dua, yaitu pertama fungsi pengawasan 

syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank 
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dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya 

sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan 

pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk 

memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan 

syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus 

pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta 

dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah 

adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang 

syariah. 

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas 

Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 

dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan 

berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. 

Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank 

syariah penuh (full-pledged) dan terdapat pula dalam bentuk Unit 

Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian 

tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana 

halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga 

mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan 

dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi 

berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin 

dari OJK (ojk, 2019). 

 

2.1.2 Perkembangan Bank Syariah 

Sistem perbankan syariah pada dasarnya sudah dijalankan 

sejak masa Nabi Muhammad SAW meski belum berbentuk 
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kelembagaan bankseperti sekarang ini. Namun hakikatnya, 

Rasulullah lah yang pertama mencetuskan sitem bermuamalah 

yang sesuai dengan tuntunan Islam termasuk transaksi dengan 

lembaga perbankan. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, 

kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan 

uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta 

melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad 

yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman 

Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan 

julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima 

simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke 

Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan 

semua titipan itu kepada para pemiliknya. 

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam r.a., 

memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya 

dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan 

implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil 

uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak untuk 

memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia 

berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam 

riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan 

pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. 

melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin 

Zubair r.a. yang tinggal di Irak. 
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Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan 

meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, 

yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, 

dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. 

menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang 

berhak. Dengan menggunakan cek ini, merekamengambil gandum 

di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, 

pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, 

seperti mudharabah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal 

diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar. 

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu 

yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., 

meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi 

perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu 

menerima simpanan uang (deposit), menyaluran dana, dan 

melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan umat Islam. 

Di zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi perbankan biasanya 

dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru 

kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan 

dilakukan oleh satu individu. fungsi-fungsi perbankan yang 

dilakukan oleh satu individu dalam sejarah islam telah dikenal 

sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika 

beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu 

keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata 
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uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki 

kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai 

yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu 

disebut naqid, sarraf, dan zihbiz.  Aktivitas ekonomi ini merupakan 

cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran 

uang (money changer). 

Istilah Jihbiz itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah 

Muawiyah (661-680) yang sebenarnnya dipinjam dari bahasa 

Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintah Sasanid, istilah 

ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan 

pajak tanah. 

Peranan Bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada 

pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M).  Pada saat itu 

hampir setiap wazir (menteri) mempunyai banker sendiri. Misalnya 

Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab 

menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi 

mempunyai tiga orang banker sekaligus; dua orang beragama 

Yahudi dan satu orang Kristen. Kemajuan praktik perbankan pada 

zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas 

sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi 

tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan 

mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat 

ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan 

fisik uang tersebut.  Para money changer yang telah mendirikan 

kantor-kantor di banyak negeri telah memuaai penggunaan cek 
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sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. 

Dalam sejarah Perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-

Hamdani yang tercatat sebagi orang pertama yang menerbitkan cek 

untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Allepo 

(Spanyol). 

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan 

oleh perorangan  kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini 

dikenal dengan Bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan 

praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang 

dilakukan mulai menggunakan instrument bunga yang dalam 

pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya Haram. 

Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry 

VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (interest) meskipun 

tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak 

boleh berlipat ganda (excessive). Setelah wafat Raja Henry VIII 

digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan 

bunga uang.  Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia 

digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan 

praktik pembungaan uang. 

Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan 

mengalami renaissance,  bangsa Eropa melakukan penjelajahan 

dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas 

perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada 

saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan 

Negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke dalam cengkraman 
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penjajahan bangsa-bangsa eroopa. Akibatnya, institusi-institusi 

perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi 

ekonomi bangsa Eropa. 

Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. 

Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas 

negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang 

notabene berbasis bunga. 

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih 

dikategorikan sebagai riba yang berarti haram.  Di sejumlah Negara 

Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-

usaha untuk mendirikan lembaga Bank Alternatif non-ribawi. 

Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme 

bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan 

keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem 

perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak 

lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana 

nantinya Bank  Islam tersebut akan membiayai operasinya. 

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali 

pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang 

berdasarkan bagi hasil.  Berkenaan dengan ini dapat disebutkan 

pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi 

(1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian 

yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai 

perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la 

Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962). 
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Usaha modern pertama untuk mendirikan Bank tanpa bunga 

dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan 

tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses.  Perkembangan 

berikutnya usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan 

inovatif di masa modern ini  dilakukan di Mesir pada tahun 1963, 

dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini 

diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat 

pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di 

Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga 

operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank 

Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan 

prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga 

bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, 

akhirnya konsep nir-bunga kembali dibankitkan pada masa rezim 

Sadat melalui pendirian Naseer Social Bank. Tujuan Bank ini 

adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep 

yang telah dipraktikan oleh Mit Ghamr. 

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa 

bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. 

Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian 

Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir 

menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas 

berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang 

diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama 

internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga 
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bank. Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan 

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba 

nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh 

bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali 

dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf 

Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara 

mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-

Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh 

seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik 

sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu 

membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga. 

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat 

Muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran 

bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan 

dalam bisnis modern. 

Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi 

Internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda 

ekonominya adalah pendirian Bank Islam. 

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai 

Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok 

usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri 

dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan 

Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan 

Kuwait Finance House. Secara internasional, perkembangan 

perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang 
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Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam 

(OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir 

mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam 

Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International 

Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian 

Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks). Inti usulan 

yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem 

keuangan bedasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem 

kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun 

kerugian.Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) 

pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negera Islam 

pendiri.  Bank ini menyediakan bantuan financial untuk 

pembangunan Negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk 

mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan 

memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, 

perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di 

Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota. 

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha 

untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. 

Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan 

mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem 

nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut 

beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya 

seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi 

berdampingan dengan bank-bank konvensional.Kini, perbankan 
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syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan 

menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat,  

seperti Denmark, Inggris, Australia  yang berlomba-lomba menjadi 

Pusat keuangan Islam Dunia (Islamic Financial hub) untuk 

membuka bank Islam dan Islamic window agar dapat memberikan 

jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat 

Islam. 

Setelah sejarahnya yang begitu panjang, perbankan syariah 

juga mulai masuk dan diterapkan di Indonesia. Deregulasi 

perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI 

memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan 

suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi 

perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih 

efisien dan kuat dalam menopang perekonomian.  Pada tahun 1983 

tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan 

"sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari 

perbankan syariah. Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan 

Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang 

membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan 

harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan 

(liberalisasi sistem perbankan).  Meskipun lebih banyak bank 

konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang 

bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. 

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 

1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar 
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ekonomi Islam.  Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam 

dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di 

Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan  di Jakarta (Koperasi 

Ridho Gusti). 

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk 

kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada 

tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di 

Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian 

dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di 

Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi 

pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. 

Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan 

diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan 

semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI 

tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu 

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte 

pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 

1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 

106.126.382.000,- 

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah 

belumlah memperolehperhatian yang optimal dalam tatanan sektor 

perbankan nasional. Landasanhukum operasi bank yang 

menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam 

salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil"pada UU 
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No. 7 Tahun 1992; tanpa rincianlandasan hukum syariah serta 

jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah 

dan DewanPerwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 

7/1992 tersebutmenjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas 

menjelaskan bahwaterdapat dua sistem dalam perbankan di tanah 

air (dual banking system),yaitu sistem perbankan konvensional dan 

sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat 

perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam 

lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank 

BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD 

Aceh dll. 

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan 

kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan 

syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang 

Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan 

Jasa.  Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, 

maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin 

memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong 

pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres 

perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata 

pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun 

terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam 
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mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. 

Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah 

BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu 

kurang dari dua tahun (2009-2010). 

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di 

Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah 

nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek 

lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan 

sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat 

terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah 

kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui 

secara internasional.  Per Juni 2015, industri perbankan syariah 

terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang 

dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan 

total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. 

Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, 

pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga(BUS dan UUS) masing-

masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 

110,509 Triliun 

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan 

perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa 

Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah 

juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan 

terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan 

sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap 
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Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada 

Pasar Rakyat Syariah 2014.  Roadmap ini diharapkan menjadi  

panduan arah pengembangan yang berisi insiatif-inisiatif strategis 

untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan (ojk,2019). 

 

2.1.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Menurut jenisnya Bank syariah terdiri dari Bank Umum 

Syarih (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat 

(BPR) menurut Undang-undang (UU) perbankan Nomor 7 tahun 

1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan 

hanya dalam deposito berjangka, tabungan/bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha 

BPR. Sedangkan UU perbankan Nomor 10 tahun 1998, disebutkan 

bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan 

kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah. 

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 BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai 

lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang 

operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 

2003).  
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan UU 

Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah 

dengan UU Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya maksudnya 

adalah BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut 

serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha 

dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan 

usaha perasuransian dan melakukan usaha sebagaimana diluar 

kegiatan yang telah ditetapkan undang-undang. 

Adapun kegiatan usaha BPRS sebagai berikut : 

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa tabungan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lainnya, 

dan tabungan deposito berdasarkan akad mudarabah atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, 

musyarakah, murabahah, salam, dan istishna. Pembiayaan 

berdasarkan akad qard, pembiayaan penyewa barang yang 

bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad 

ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik 

serta pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. 

3) Menetapkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan 

berdasarkan akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad 
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mudharabah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepetingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah yang ada di Bank Syariah, Bank Umum 

Konvensional, dan UUS. 

5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank 

Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan 

persetujuan Bank Indonesia (Rahmat, 2014:51-54) 

 

2.2 Strategi Penghimpunan Dana  

2.2.1  Pengertian Strategi  

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang 

terbentuk dari kata stratos yang berarti militer dan–ag yang berarti 

memimpin (Grant, 2002:11). Menurut Lawrence R Jauch dan 

William F Glueck Strategi adalah rencana yang disatukan, 

menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi 

perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk 

memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Strategi dalam konteks 

awalnya diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan 

oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan 

musuh dan memenangkan perang. Tidaklah mengherankan jika 

pada awalnya strategi ini populer dalam dunia militer, sedang 

perkembangannya di dunia usaha dalam dekade 50-an dapat 

digunakan sebagai pijakan. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 650), Strategi 

adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan mencapai sasaran 

khusus. Konsep dan teori dalam ilmu strategi banyak yang berasal 

dari strategi militer. Keputusan strategis, baik dalam bidang militer 

maupun dunia usaha, berkaitan dengan tiga karakteristik umum 

yaitu : Strategi merupakan hal yang penting, strategi meliputi 

komitmen yang penting dari sumber daya, strategi tidak mudah 

diubah (Grant, 2002). 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, 

untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai 

peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus 

mampu menunjukkan bagaimana taktik operasional-nya (Effendy, 

2007:6). Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan 

utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif 

kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat 

mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal (Rangkuti, 2009). 

Meskipun istilah strategi yang dikemukakan oleh para ahli 

sebelumnya mempunyai arti yang bermacam-macam, namun 

esensinya tidak jauh berbeda. Secara singkat dapat dikatakan 

bahwa strategi merupakan sikap lembaga dalam menghadapi 

lingkungan atau keadaan sekelilingnya agar tujuan lembaga dapat 

tercapai.  

Seandainya suatu lembaga berusaha tanpa strategi, mungkin 

saja bisa sukses, akan tetapi kesuksesan itu bisa dikatakan sebagai 
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sukses yang kebetulan. Sasaran bisa saja tercapai tanpa strategi, 

tapi belum pasti efisien. Namun, strategi saja tidak cukup, 

dibutuhkan pengaturan atau manajemen yang memungkinkan 

perusahaan atau lembaga mencapai tujuan. Manajemen strategilah 

yang lebih tepat supaya strategi-strategi perusahaan atau lembaga 

dapat terlakasana dengan baik. Manajemen strategi adalah 

perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa 

depan yang jauh disebut visi dan ditetapkan sebagai keputusan 

pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan 

prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara 

efektif disebut misi dalam usaha menghasilkan sesuatu 

(perencanaan operaional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa 

serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada 

optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan 

berbagai sasaran (tujuan operasional) organsasi. 

Berdasarkan prespektif pertama, strategi dapat difenisikan 

sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan 

organisasi dan mengimplementasikan misinya. Maksudnya adalah 

bahwa para manajer memainkan peran yang aktif, sadar dan 

rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Dalam lingkungan 

yang turbulen dan selalu mengalami perubahan, pandangan ini 

lebih banyak diterapkan. Berdasarkan prespektif kedua, strategi 

didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi 

terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Jadi, strategi merupakan 

hal yang penting karena strategi mendukung tercapainya suatu 
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tujuan. Strategi mendukung sesuatu yang unik dan berbeda dari 

lawan. Strategi dapat pula mempengaruhi kesuksesan masing-

masing perusahaan karena pada dasarnya strategi dapat dikatakan 

sebagai rencana untuk jangka panjang. Adapun pendekatan dalam 

melakukan  strategi pada hakikatnya mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut:  

a. Memusatkan perhatian pada kekuatan atau power  

b. Memusatkan pada analisa dinamik, gerak dan analisa aksi  

c. Memusatkan pada tujuan yang ingin dicapai serta gerak 

untuk mencapai tujuan tersebut.  

d. Memperhatikan faktor waktu dan lingkungan.  

e. Berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi dari 

peristiwa yang ditafsirkan bedasarkan konsep, kemudian 

mengadakan analisa mengenai kemungkinan-kemungkinan 

dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka 

menuju tujuan itu sendiri 

 

2.2.2 Tahapan Strategi 

Dalam melakukan strategi terdapat tahapan-tahapan yang 

harus dikerjakan agar strategi yang dirumuskan menjadi efektif 

dan efisien. Proses manajemen strategi teridiri dari tiga tahapan 

yaitu: (Amin, 2014) 

1) Perumusan Strategi  

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan 

strategi, yang di dalamnya mencangkup kegiatan pengembangan 

tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan 
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kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu 

objektifitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi 

untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan 

suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau 

melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.  

2) Implementasi Strategi  

Langkah kedua setelah merumuskan strategi adalah 

melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap 

pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan 

komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat, dan anggota 

organisasi.  

3) Evaluasi Strategi  

Tahap terkahir dari strategi ini adalah evaluasi strategi, 

evaluasi strategi ini diperlukan karena menjadi tolak ukur untuk 

strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan 

evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang 

dinyatakan telah dicapai.  

Ada tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi yaitu:  

a) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi 

dasar strategi.  

b) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan 

dengan kenyataan).  

c) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa 

prestasi sesuai dengan rencana. 
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2.2.3 Bauran Pemasaran (marketing mix) 

Menurut Kottler dan Arm Strong (1997), bauran pemasaran 

(marketing mix) adalah seperangkat variabel pemasaran, yang dapat 

dikendalikan dan dipadukan perusahaan untuk menghasilkan 

tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Bauran 

pemasaran terdiri atas segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan terhadap 

produk/jasanya. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam definisi 

tersebut adalah keputusan dalam empat variabel, yaitu produk, 

harga, tempat, dan promosi. Untuk dapat mencapai tujuan 

perusahaan yaitu mencapai pasar yang dituju dan memenuhi atau 

melayani konsumen dengan efektif maka kegiatan-kegiatan ini 

perlu dikombinasikan, dipadukan, dan dikoordinasikan dengan 

baik. Dalam hal ini perusahaan atau organisasi tidak sekedar 

memiliki kombinasi yang terbaik saja, tetapi juga harus 

mengkoordinasikan berbagai macam elemen bauran pemasaran 

tersebut untuk melaksanakan program pemasaran secara efektif. 

Adapun variabel-variabel dalam marketing mix adalah produk, 

harga, distribusi 

Menurut Radio Sunu (1995) produk adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dapat diperhatikan, dibeli, 

atau dikonsumsikan. Irawan (1996) mengatakan bahwa produk 

adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak 

dapat diraba, termasuk pembungkus, warna, harga, prestasi 
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perusahaan, dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan.  

Variabel yang kedua adalah harga yang merupakan nilai 

suatu barang dan jasa yang diukur dengan sejumlah uang. 

Berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia 

melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Di 

dalam perusahaan, harga suatu barang atau jasa merupakan 

penentuan bagi permintaan pasar. Harga dapat mempengaruhi 

posisi persaingan perusahaan. Keputusan tentang harga tidak 

pernah boleh dilakukan secara kebetulan. Pada produk yang umum, 

penurunan harga dapat menaikkan penjualan, sedangkan pada 

produk yang membawa citra lebih, kenaikan harga akan menaikkan 

penjualan karena produk dengan harga tinggi akan menunjukkan 

prestasi seseorang.  

Variabel yang ketiga adalah tempat, yang mencerminkan 

kegiatan-kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia untuk 

konsumen sasaran. Sebagian dari tugas distribusi adalah memilih 

perantara yang akan digunakan dalam saluran distribusi yang 

secara fisik menangani dan mengangkat produk melalui saluran 

tersebut, maksudnya agar produk dapat mencapai pasar yang dituju 

tepat pada waktunya.  

Variabel yang kelima adalah promosi yang mencerminkan 

proses yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan 

membujuk konsumen untuk membeli produk tersebut. Jadi, 

promosi ini merupakan komponen yang dipakai untuk memberikan 
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dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. Adapun 

kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi adalah periklanan, 

promosi penjualan, personal selling dan publisitas (Haryadi, 2009).  

 

2.2.4 Strategi Promosi 

Strategi promosi adalah rencana penggunaan yang optimal 

atas sejumlah elemen-elemen promosi yaitu periklanan, hubungan 

masyarakat, penjualan pribadi dan promosi penjualan (Sanwani, 

2017). Promosi merupakan kegiatan memperkenalkan produk atau 

jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Promosi adalah langkah 

awal yang sangat penting bagi penyedia barang atau jasa dalam 

proses pemasaran. Promosi juga dilakukan untuk menarik minat 

nasabah (persuating). Tanpa adanya promosi maka barang atau 

jasa sulit untuk laku.  

Setidaknya ada empat jenis sarana promosi yang dapat 

digunakan oleh setiap bank syariah dalam mempromosikan baik 

produk maupun jasanya. Keempat sarana promosi ini memiliki 

tujuannya masing-masing. Adapun empat jenis sarana promosi 

yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: (Tarigan, 2018) 

1) Advertising (Periklanan), yaitu promosi yang dilakukan berupa 

tayangan, gambar atau kata-kata yang termuat dalam spanduk, 

brosur, koran, majalah, televisi, atau media-media iklan 

lainnya. 

2) Sales Promotion (Promosi Penjualan), yaitu promosi yang 

digunakan dengan tujuan meningkatkan penjualan melalui 

potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu atas barang-
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barang tertentu. 

3) Publicity (Publisitas), yaitu promosi yang dilakukan untuk 

menaikkan citra bank syariah di depan para calon nasabah atau 

nasabahnya melalui   kegiatan sponsorship atas suatu kegiatan. 

4) Personal Selling (Penjualan Pribadi), yaitu promosi yang 

dilakukan melalui pribadi karyawan bank syariah dalam 

melayani nasabah. 

  Para pengambil kebijakan pemasaran menentukan tujuan 

dan strategi promosi penjualan dari keseluruhan tujuan perusahaan 

atas bauran pemasaran yaitu produk, lokasi, promosi dan harga. 

Tujuan promosi yang diselenggarakan oleh bank syariah antara 

lain adalah untuk menyampaikan informasi, membujuk nasabah 

sasaran serta mengingatkan. 

Promosi adalah bagian dari marketing mix (bauran 

pemasaran) yang  merupakan bagian penting dalam proses 

memasarkan produk kepada konsumen. Promosi menjadi sangat 

penting karena promosi adalah langkah awal dalam tahapan 

mencari calon nasabah yang akan bertransasksi dengan sebuah 

perusahaan. 

 

2.3 Penghimpunan Dana Deposito 

2.3.1 Pengertian Penghimpunan Dana 

 Kegiatan usaha yang utama lembaga keuangan adalah 

penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan 

tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila 

dana telah dihimpun. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan 
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usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak 

deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur 

dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara 

pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana juga 

dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber 

daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, 

perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk 

membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada 

akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga 

tersebut. Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses 

mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau 

perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan 

dananya kepada sebuah organisasi (Amin, 2014). 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan 

dana di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan 

pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar 

demi keberlanjutan lagkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang 

kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan 

maksimal dalam memperoleh dana. Penghimpunan dana dari 

masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga 

efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana 

tersebut. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud itu 

dipengaruhi antara lain oleh hal-hal berikut ini: 

1) Kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan, 

gambaran sebuah bank secara umum di mata masyarakat 
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sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada 

bank tersebut. 

2) Perkiraan tingkat pendapatan, perkiraan tingkat pendapatan 

yang akan diperoleh oleh penyimpan dana relatif terhadap 

pendapatan dari alternatif investasi lain dengan tingkat risiko 

yang seimbang. 

3) Risiko penyimpanan dana, apabila sebuah bank dapat 

memberikan tingkat kepastian yang tinggi atas dana 

masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai waktu yang telah 

dijanjikan, maka masyarakat semakin bersedia untuk 

menempatkan dananya di bank tersebut. 

4) Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana, 

pelayanan yang baik akan membuat penyimpan dana merasa 

dihargai, diperhatikan dan dihormati sehingga merasa senang 

untuk terus bertransaksi keuangan dengan bank tersebut 

(Santoso, 2006).  

Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan 

cara-cara khusus sehingga proses penghimpunan tersebut menjadi 

efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana penggunaan dana 

tersebut. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud 

tersebut dipengaruhi antara lain oleh hal-hal berikut ini: 

a) Kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan 

Gambaran sebuah bank secaraumum dimata masyarakat sangat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank 

tersebut.  
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b) Perkiraan tingkat pendapatan. `Perkiraan tingkat pendapatan 

yangakan diperoleh oleh penyimpan dana relatif terhadap 

pendapatan dari alternatif investasi lain dengan tingkat risiko 

yang seimbang. 

c) Risiko penyimpanan dana  

Apabila sebuah bank dapat memberikantingkat kepastian yang 

tinggi atas dana masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai 

waktu yang telah dijanjikan, maka masyarakat semakin 

bersedia untuk menempatkan dananya di bank tersebut. d) 

Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana 

Pelayanan yang baik akan membuat penyimpan dana merasa 

dihargai, diperhatikan dan dihormati sehingga merasa senang 

untuk terus bertransaksi keuangan dengan bank tersebut. 

Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai 

suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Pada dasarnya dilihat 

dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas : 

a) Modal 

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). 

Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang 

didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh 

bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Modal 

juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu 

disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari 

modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan 

kepada pemilik dana lainnya (Antonio, 2009). 
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b) Titipan 

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam 

memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. 

Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah wadiah. Wadiah 

merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika 

pemiliknya menghendaki. Rukun yang harus dipenuhi dalam 

transaksi dengan prinsip wadiah adalah barang yang dititipkan, 

orang yang menitipkan/penitip, orang yang menerima 

titipan/penerima titipan, dan ijab qobul (Karim, 2006). 

c) Investasi 

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad 

yang sesuai dengan prinsip ini adalah mudarabah. Prinsip-prinsip 

mudarabah muthlaqah dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha 

perbankan untuk produk tabungan mudarabah dan deposito 

mudarabah (Karim, 2006). 

1) Tabungan Mudarabah, adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati 

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat 

dipersamakan dengan ini seperti dijelaskan dalam butir 

tabungan wadiah (Karim, 2006). 

2) Deposito Mudarabah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan 

deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian 
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antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Karim, 

2006). 

 

2.3.2  Tujuan Penghimpunan Dana 

Adapun tujuan penghimpunan dana menurut Juwaini adalah 

sebagai berikut:  

a) Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling 

mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama 

dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan 

mengapa dalam pengelolaan fundraising harus dilakukan.  

b) Tujuan kedua adalah menambah calon donator atau 

menambah populasi donator. Lembaga yang melakukan 

fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya.  

c) Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa 

aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), baim secara langsung maupun 

tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.  

d) Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada 

seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi 

dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah 

organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga 

tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai 

kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga 

tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti 

ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga 
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meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus 

diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka 

tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan 

dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan 

fanatik terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, 

sebuah lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat 

menguntungkan dalam aktifitas fundraising. 

e) Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur, tujuan 

ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka 

panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis 

dilakukan seharihari. Mengapa kepuasan donatur itu penting? 

Karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai 

donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan 

mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-

ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap 

lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan demikian, 

secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan 

untuk memuaskan donator (Amin, 2014). 

 

2.3.3 Ruang Lingkup Penghimpunan Dana 

Pada dasarnya proses menghimpun dana tidak hanya identik 

dengan uang semata, ruang lingkupn penghimpunan dana begitu 

luas dan sangat mendalam, untuk memahaminya terlebih dahulu 

dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada penghimpunan 

dana tersebut. Adapun substansi penghimpunan dana menurut 

Miftahul Huda dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu: (Amin, 2014) 
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a) Motivasi  

Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-

nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur 

untuk mengeluarkan sebagian hartanya.                                                         

b) Program  

Substansi fundraising berupa program yaitu kegiatan dari 

implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga 

masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan 

sedekah.  

c) Metode   

Substansi fundraising berupa metode diartikan sebagai pola, 

bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam 

rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising 

harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan 

dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/muzakki. Metode ini 

pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode 

langsung (direct fundraising) adalah metode yang menggunakan 

teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur 

secara langsung, seperti direct mail, direct advertising, 

telefundraising dan presentasi langsung. Sedangkan metode tidak 

langsung (indirect fundraising) adalah suatu metode yang 

menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan 

partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya image 

compaign, penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, 

mediasi para tokoh, dan lain-lain. 
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2.3.4 Pengertian Deposito 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah 

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-

waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank 

yang bersangkutan. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan 

uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru 

dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering 

disebut tanggal jatuh tempo. 

Sebagai contoh jika seorang deposan yang bernama T. Fakhri 

mendepositokan uang tanggal 10 Mei 2019 untuk 3 bulan 

mendatang, maka jatuh temponya adalah setelah 6 bulan yaitu 

tanggal 10 agustus 2019 dan apabila dicairkan sebelum tanggal 

tersebut, maka si deposan akan dikenakan denda yang besarnya 

tergantung dari bank yang bersangkutan (Rahmadani, 2016). 

Sedangkan pengertian deposito mudarabah adalah simpanan 

berjangka yang ditujukan untuk berinvestasi bagi nasabah 

perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip 

mudarabah mutlaqah. Mudarabah mutlaqah merupakan simpanan 

dana masyarakat (shahibul maal) yang oleh bank syariah sebagai 

pengelola dana (mudarib) dapat dioperasikan untuk mendapatkan 

keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil 

antara pihak penabung dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang 
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disepakati di awal akad dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu atau 

merupakan deposito yang berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 

bulan dan 12 bulan serta mendapatkan bagi hasil (Karim, 2010) 

Keunggulan deposito ini adalah: 

1) Dapat diperpanjang secara otomatis, bila diinginkan. 

2) Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan 

yang dihitung secara harian. 

3) Deposito mudarabah yang diblokir tidak dapat dicairkan, 

namun tetap mendapatkan keuntungan bagi hasil. 

4) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang 

halal. 

5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. 

6) Aman karena tidak dapat dicairkan orang lain tanpa surat 

kuasa. 

Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 

Nasional (DSN) MUI yang menyatakan bahwa deposito yang 

dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudarabah. 

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudarib, sedangkan 

nasabah bertindak sebagai shahibul maal. 

Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank syariah dapat 

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan 

akad mudarabah dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bank 

syariah dalam kapasitasnya sebagai mudarib memiliki sifat sebagai 

seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau 
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bijaksana serta beritikad baik dan tanggung jawab atas segala 

sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu 

bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik 

dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal 

mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, 

terdapat dua bentuk mudarabah, yakni: 

a)  Mudarabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account) 

Dalam deposito mudarabah mutlaqah atau Unrestricted 

Investment Account (URIA), pemilik dana tidak memberikan 

batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam 

mengelola investasinya, baik yang berkaitan tempat, cara maupun 

obek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak 

dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini 

ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh 

keuntungan. 

Dalam menghitung bagi hasil deposito URIA, basis 

perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal 

tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan tanggal 

pembukaan deposito mudarabah mutlaqah (URIA) dan tanggal 

jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi 

angka penyebut atau angka pembagi adalah hari kalender bulan 

yang bersangkutan yaitu 28 hari, 29 hari, 30 hari atau 31 hari. 
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b) Mudarabah Muqayyadah (Restricted Investment Account) 

Dalam deposito mudarabah muqayyadah atau Restricted 

Investment Account (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau 

persyaratan tertentu kepada pihak bank syariah dalam mengelola 

investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun 

objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak 

mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam 

menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang 

diperkirakan akan memperoleh keuntungan. 

 

2.3.5 Jenis Deposito 

Deposito merupakan investasi dalam bentuk tabungan 

berganda. Ada beberapa jenis deposito yang berlaku di Indonesia, 

antara lain: 

a) Deposito Berjangka  

Deposito berjangka merupakan produk simpanan yang 

memiliki jangka waktu yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu sesuai tanggal yang disepakati antara deposan 

dan bank.syariah. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai 

dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan.  

Dilihat dari perlakuan setelah jatuh tempo maka deposito 

berjangka dapat dibedakan menjadi:  

1) Deposito Berjangka Otomatis (Auotomatic Roll Over) Pada saat 

jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka 

waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.  
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2) Deposito Berjangka Biasa (Await For Instruction) Deposito 

yang berakhir pada waktu diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat  

dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari 

penyimpan.  

b)  Serifikat Deposito  

Deposito yang menerbitkan sertifikat keterangan dari 

deposito itu sendiri dan dapat diperjualbelikan atau 

dipindahtangankan kepada pihak lain.  

c) Deposito On Call  

Deposan yang memiliki uang dalam jumlah yang besar dan 

sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposito on call 

memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 

1 bulan. 

Bank wajib memberitahukan kepada si pemilik dana 

mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau 

perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul 

dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik 

dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil 

investasi yang telah dilakukan oleh bank syariah. Bagi hasil akan 

diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal 

pada saat penempatan deposito tersebut.  

Dalam syariat Islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil 

ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan. Periode 

penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank 

dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito 
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kepada pemilik dana. Deposito mudarabah hanya dapat ditarik 

sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Atas bagi hasil yang 

diterima, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Perhitungan bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudarabah 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1) Dilakukan setiap tanggal pembukaan deposito mudarabah.  

2) Dilakukan setiap awal bulan atau akhir bulan berikutnya 

tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito 

mudarabah tersebut. 

 

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Deposito  

Setiap bank syariah perlu memprediksi volume dan 

komposisi sumber-sumber dana yang akan dapat dihimpun di masa 

yang akan datang, misalnya bulan depan, triwulan depan, atau 

tahun depan. Prediksi ini tentu saja tidak akan pernah tepat karena 

begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi.                                     

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana 

deposito di BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut: 

(Rahmadani, 2016) 

a) Faktor Harga  

  Karena BPRS Hikmah Wakilah menggunakan prinsip bagi  

  hasil, dalam menawarkan produk penghimpunan dananya harus  

  lebih menarik dan lebih tinggi nilai bagi hasilnya jika 

  dibandingkan dengan produk bank lainnya.  
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b) Faktor selain Harga   

Yaitu nasabah akan lebih cenderung memilih tingkat kualitas, 

persyaratan dan kemudahan dari jasa yang diberikan oleh 

pihak bank 

c) Kondisi Perekonomian    

Faktor ini sangat mempengaruhi besarnya pertumbuhan 

penghasilan dan juga pertumbuhan investasi dari masyarakat di 

sekitar lokasi kantor BPRS Hikmah Wakilah .   

d) Faktor Demografis  

Faktor ini seperti masalah pendistribusian umur dan tingkat 

pendidikan dari masyarakat di wilayah operasi BPRS Hikmah 

Wakilah. 

  

2.5 Penelitian Terdahulu  

Telah banyak dilakukan penelitian terkait strategi 

penghimpunan dana deposito di bank syariah yang hasil 

penelitiannya bervariasi dan memiliki perbedaan serta persamaan. 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

peneliti lain maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa strategi 

yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam penghimpunan dana 

Deposito. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian yang ditulis oleh Suci (2016) mengatakan strategi 

utama yang dilakukan lembaga keuangan ialah promosi berupa 

memasarkan produk dengan membagikan brosur.  

2) Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2018) juga 

mengatakan bahwa strategi dengan melakukan event-event 
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pengenalan program produk BTN dan melakukan promosi 

melalui media sosial serta media massa.  

3) Penelitian yang dilakukan oleh Hartama (2017) dan Tarigan 

(2018) juga mengatakan strategi utama dalam penghimpunan 

dana deposito ialah promosi produk yang ditawarkan kepada 

nasabah.  

4) Penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2016) yang mengatakan 

strategi utama ialah persaingan produk serta jasa layanan.  

5) Penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2018) mengatakan 

bahwa strategi utama dalam penghimpunan dana deposito 

yaitu dengan strategi promosi penjualan yang mana dengan 

memberikan bagi hasil yang tinggi kepada nasabah deposan 

dan pemberian cinderamata bagi para nasabah deposan. 

6) Penelitian yang dilakukan oleh Bariyah (2016) mengatakan 

bahwa strategi utama dalam penghimpunan dana deposito 

yaitu dengan promosi melalui media yang digunakan seperti 

media cetak, elektronik, internet, dan media komunikasi 

 Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, mengatakan bahwa strategi yang paling dominan 

atau utama dalam proses penghimpunan dana yaitu strategi 

promosi/iklan. Sedangkan kajian yang akan peneliti lakukan 

melihat tidak hanya mengkaji aspek strategi berupa promosi, 

melainkan juga mengkaji strategi internal dan eksternal yang 

dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam 
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menghimpun dana deposito serta faktor yang menjadi pendukung 

dan penghambat dari strategi promosi tersebut. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

No 
Pengarang & 

Judul Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Dwi Suci 

Rahmadani 

(2016) “Strategi 

Penghimpunan 

Dana Deposito 

Mudarabah Di 

Bni Syariah 

Cabang 

Banjarmasin” 

Penelitian 

ini 

merupakan 

penelitian 

lapangan 

(field 

research) 

yang 

menggunaka

n metode 

kualitatif 

Strategi yang digunakan 

oleh BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin diantaranya, 

Memasarkan produk kepada 

instansi-instansi, 

membagikan brosur, 

promosi lewat spanduk, 

menggunakan iklan, 

promosi penjualan (sales 

promotion), dan hubungan 

masyarakat (public 

relations).  

2.  Aldi Alfian 

(2016) “Strategi 

Penghimpunan 

Dana Pihak 

Ketiga Pada PT. 

Bank Rakyat 

Indonesia 

(Persero), TBK. 

Unit Cibinong 

Kantor Cabang 

Cibinong Graha 

Inda”. 

Penelitian 

ini 

menggunaka

n metode 

kualitatif 

Strategi pemasaran dan 

strategi alternatif Bank BRI 

unit Cibinong. Pada Bank 

BRI unit Cibinong, disadari 

perlunya bersaing pada 

pemasaran produk-produk 

serta jasa layanannya 

sehingga diperlukan strategi 

pemasaran pada produk dan 

jasa Bank BRI unit 

Cibinong. Dan dana pihak 

ketiga merupakan sumber 

pendanaan yang 

utama/penting Bank BRI 

unit Cibinong khususnya 

pada produk simpanan 

tabungan.  

3. Wijayanti (2018) Penelitian Hasil penelitian 
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“Strategi 

Penghimpunan 

Dana Pihak 

Ketiga Pada Pt. 

BTN (Persero) 

TBK. Cabang 

Magelang”. 

ini 

menggunaka

n metode 

kualitatif 

menunjukkan bahwa  

Strategi penghimpunan 

dana pihak ketiga pada PT. 

BTN (Persero) Tbk Cabang 

Magelang terdiri dari : a) 

Tellemarketing. b) Bermitra 

dengan beberapa instansi. c) 

Melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat. d) 

Melakukan event-event 

pengenalan program produk 

BTN) e) Melakkan promosi 

melalui media sosial serta 

media massa. 

4. Dwi Prasetya 

Hartama (2017) 

“Strategi 

Penghimpunan 

Dana Pada 

Produk Tabungan 

Bsm Dengan 

Akad 

Mudharabah 

Muthlaqah Di 

Bank Syariah 

Mandiri Kc 

Pematangsiantar”. 

Penelitian 

ini 

menggunaka

n metode 

kualitatif 

Bank syariah mandiri 

mempunyai strategi 

pemasaran misalnya 

pemasaran dalam 

mengembangakan produk 

dengan cara individu, 

kelompok, presentasi, dan 

menyebarkan brosur. 

Sasaran pemasaran dari 

mulut kemulut yaitu 

mempromosikan kepada 

orang terdekat rekan dan 

kerabatnya mengenai hal-

hal yang mereka ketahui, 

sehingga semakin banyak 

yang mengetahui informasi 

tentang Bank Syariah 

Mandiri. Dan 

menginformasikan produk 

atau jasanya. 

5. Pebi Resque 

Tarigan (2018) 

“Strategi 

Penelitian 

ini 

menggunaka

Strategi promosi yang 

dilakukan Bank Syariah 

Mandiri Kcp Medan 
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Penghimpunan 

Dana Pihak Ke 

Tiga pada Pt 

Bank Syariah 

Mandiri kcp 

Medan 

Ringroad”. 

n metode 

kualitatif 

Ringroad dengan brosur–

brosu/iklan–iklan yang 

menarik dan agamis, 

website, diadakannya 

ceramah 

keagamaan/pengajian 

secara rutin kepada 

masyarakat, memberikan 

persentase ke sekolah-

sekolah, dan penjualan 

pribadi oleh seluruh 

pegawai Bank Syariah 

Mandiri Kcp Medan 

Ringroad.  

6. Ulfi Candra Dwi 

Pangestu (2018) 

“Strategi 

Penghimpunan 

Pada Produk 

Deposito 

Mudharabah Di 

PT Bprs Bumi 

Artha Sampang 

Kantor Cabang 

Purwokerto” 

Penelitian 

ini 

menggunaka

n metode 

kualitatif 

Hasil dari penelitian ini 

adalah strategi 

penghimpunan dana pada 

produk 

deposito mudharabah di 

BPRS Bumi Artha 

Sampang yaitu dilakukan 

dengan 

strategi promosi penjualan 

yang mana dengan 

memberikan bagi hasil yang 

tinggi 

kepada nasabah deposan 

dan pemberian cinderamata 

bagi para nasabah deposan. 

7.  N.Oneng Nurul 

Bariyah (2016). 

Strategi 

Penghimpunan 

Dana Sosial 

Ummat Pada 

Lembaga-

Lembaga 

Penelitian 

ini 

menggunaka

n metode 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

bentuk-bentuk 

penghimpunan dana yang 

dilakukan, yaitu: Media 

yang digunakan: Cetak, 

elektronik, internet, dan 

media komunikasi. Dalam 
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Fillantrofi Di 

Indonesia (Studi 

Kasus Dompet 

Peduli Ummat 

Daarut Tauhid, 

Dompet Dhuafa 

Republika, 

Baznas, Dan 

Bazis Dki 

Jakarta).  

hal ini ada 

beberapa cara, yaitu: Media 

Compaign, Direct Mail, 

Telefundrinsing, Direct 

fundrising, 

kerjasama program, Special 

event, Religius Fund, 

Pembentukan Unit 

Pengumpul Zakat 

(UPZ), Kerjasama Program 

PKBL dan CSR, Donasi 

ritail dana kemanusiaan, 

Melalui 

bank: ATM  

(transfer, phone dan internet  

banking 

), layanan donasi lewat sms 

dan Zakat 

online. 
Sumber: Penelitian Terdahulu (2019) 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana PT. BPRS 

Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam melakukan strategi 

penghimpunan dana deposito. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh 

internal dan eksternal. Dalam penelitian ini peneliti juga mengkaji 

faktor pendukung dan penghambat  dalam melakukan strategi 

tersebut dengan menggunakan analisis sehingga mendapatkan hasil 

bentuk strategi yang digunakan oleh BPRS Hikmah Wakilah Banda 

Aceh dalam mempengaruhi minat menabung masyarakat. 

Adapun kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam 

penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Moleong (2013:6), 

penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia 

sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, 

persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Menurut 

Nawawi (2012:17) penelitian deskriptif merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek /obyek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini diadakan pada Bank Pembiayaan Rakyat 

Syari’ah  (BPRS) Hikmah Wakilah yang berkedudukan di Jalan 

Ratu Safiatuddin Nomor 11-13, Peunayong, Kuta Alam, Kota 

Banda Aceh. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Bugin (2011) data primer adalah data yang langsung 

diperoleh dari sember data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa hasil wawancara dengan informan kunci data laporan 

BPRS Hikmah Wakilah dan hasil pengamatan terkait strategi 
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perhimpunan dana deposito oleh BPRS Hikmah Wakilah Kota 

Banda Aceh. 

3.4 Informan Penelitian 

Menurut Moleong (2013) Informan adalah subjek dalam 

penelitian kualitatif. Informan adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar 

penelitian, informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh 

penulis dalam sebuah penelitian”. Dalam penelitian ini penulis 

memilih beberapa informan yang memilikin pengetahuan baik yang 

terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat langsung, 

namun  memiliki pengetahuan terkait objek penelitian. Pemilihan 

sampel dengan menggunakan teknik Porposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti 

menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi 

ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan 

dalam penelitian sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1  

Informan Penelitian  

No. Jabatan Jumlah Tujuan 

1. 

Direktur Utama 

BPRS Hikmah 

Wakilah 

1 orang 

Untuk mengetahui strategi 

penghimpunan dana serta 

Pertumbuhan Kinerja BPRS 

Hikmah Wakilah Banda 

Aceh 

2. Kepala Bagian 

(Kabag) 

Pemasaran  

1 orang 

Untuk mengetahui strategi 

dalam menawarkan produk 

tabungan dan deposito. 
 

Adapun karakteristik informan ialah pihak BPRS yang 

memiliki hubungan dan pengetahuan dengan perhimpunan dana 

deposito di BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

3.5.1 Wawancara 

Menurut Koentjaraningrat (2013), metode wawancara 

merupakan cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk 

bertujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan 

atau pendirian secara lisan dari seseorang responden, dengan 

bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Adapun cara 

kerja dalam wawancara ini terdiri dari: dalam kegiatan ini penulis 

akan mengadakan wawancara terbuka dan mendalam dengan 

memberikan pertanyaan menyangkut strategi perhimpunan dana 

deposito oleh BPRS Hikmah Wakilah kepada beberapa informan 

dengan terlebih dahulu mempersiapkan instrumen wawancara 

berupa daftar instrumen dan alat wawancara berupa alat perekam 
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tape recorder agar hasil wawancara dapat diperoleh secara 

menyeluruh dan utuh.  

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 

Direktur BPRS Hikmah Wakilah dan Kabag Pemasaran BPRS 

Hikmah Wakilah 

3.5.2 Dokumentasi 

Basrowi & Suwandi (2015) mendefinisikan teknik 

dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, 

sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Kegiatan dokumentasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini berupa pengumpulan berbagai data 

berupa dana deposito, laporan kegiatan yang dilakukan oleh BPRS 

Hikmah Wakilah, data nasabah, profil BPRS Hikmah Wakilah dan 

foto-foto penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2012:152), analisis kualitatif terbagi 

menjadi empat bagian, yaitu data collection, data reduction, 

display dan verifikasi data seperti berikut ini: 

3.6.1 Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data (data collection), penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik wawancara dibantu dengan observasi 

lapangan terhadap objek kajian. Dalam tahap ini peneliti 

melakukan sejumlah aktivitas baik secara administrasi atau pun 

secara teknis di lapangan guna memperoleh data sebanyak-
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banyaknya dan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan atau 

target penelitian ini. Setelah hasil penelitian disusun secara 

sistematis, data-data diperiksa kelengkapannya. Jika masih terdapat 

kekurangan, maka peneliti harus mencari data tambahan sampai 

data tersebut dianggap mencukupi. 

 

3.6.2 Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data (data reduction) adalah proses penyaringan 

data atau proses seleksi terhadap data. Diawali dengan proses 

pemilihan sejumlah data yang dapat diolah dan digabungkan 

menjadi satu informasi dalam mendukung suatu proses 

penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti.  

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan 

reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan, mengkode, 

menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, serta 

membuat memo. Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus 

sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian (Sutopo, 2002) 

Penyederhanaan sejumlah data sangat penting agar 

penelitian lebih terfokus terhadap sasaran data-data yang 

disederhanakan tersebut dan lebih mengacu kepada sistem 

terpusat. Apabila telah terkondisi, maka akan mudah membuat 

suatu gambaran secara umum.  
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3.6.3 Penyajian Data (Display)  

Display data adalah pendeskripsian terhadap sekumpulan 

data atau informasi tersusun dan terstruktur yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks 

naratif. Penyajian data dalam penelitian ini juga dilakukan sebagai 

suatu langkah kongkrit untuk dapat memberikan gambaran 

mengenai data agar lebih mempermudah dalam memahami data-

data yang telah diperoleh. Sementara penyajian data sangat 

bervariasi, ada data yang dapat disajikan dalam bentuk tulisan, 

tabel, diagram alir atau flow chart dan grafik. 

3.6.4 Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam 

proses analisis data di mana kesimpulan yang akan diperoleh 

berasal dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. 

Hasil penelitian  yang  sudah  terkumpul  dan  diringkas  harus  

diulang kembali untuk mencocokan dari reduksi dan penyajian data 

yang dilakukan agar kesimpulan yang  telah  didapat  akan  ditulis  

sebagai  laporan  yang memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat BPRS Hikmah Wakilah 

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 

September 1994 di Banda Aceh. Sejak saat itu BPRS Hikmah 

Wakilah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang 

beralamat di JL. Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitussalam 

Kabupaten Aceh Besar. Pendirian BPRS Hikmah Wakilah ini telah 

mendapat izin dan akta pendirian lembaga dari pemerintah yaitu: 

(bprshw, 2019) 

a) SK. Mentri Kehakiman RI. No. C-218-714. HT 03. 03 Tahun 

1994, tanggal 21 Desember 1994,  tentang  izin pendirian 

BPRS  Hikmah Wakilah. 

b) SK. Mentri Keuangan RI. Nomor. Kep-199/KM. 17/ 1995, 

tanggal 18 Juli 1995. Tentang izin pendirian operasional 

BPRS Hikmah Wakilah. 

c) SK.  Mentri Kehakiman  RI. No. W-00030 HT.  01. 4-TH. 

2007 tanggal 14 Februari 2007, tentang persetujuan akta 

perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.  

Pada masa itu kondisi Aceh sedang mengalami konflik yang 

berkepanjangan dan menyebabkan situasi Aceh menjadi tidak 

aman. Lalu pada tahun 2001 lokasi kantor pusat dipindahkan ke JL. 

T. Nyak Arief No. 195 E, Jeulingke Banda Aceh. Kemudian pada 
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tahun 2005 saat terjadinya gempa bumi dan tsunami kantor Pusat 

Hikmah Wakilah mengalami kerusakan yang cukup parah dan 

mengakibatkan data serta arsip nasabah hilang. Banyak nasabah 

dan karyawan menjadi korban pada bencana ini.   

Setelah kejadin itu berlalu, Hikmah Wakilah dibangun 

kembali di lokasi yang berbeda yaitu di JL. Sri Ratu Safiatuddin 

No. 50 Peunayong, Banda Aceh hingga saat ini (bprshw, 2019). 

BPRS Hikmah Wakilah sudah memiliki jaringan di beberapa titik 

di Banda Aceh dengan membuka Kantor Cabang Lambaro dan 

beberapa Kantor Kas  Adapaun jaringan kantor kas tersebut adalah: 

1) Kantor Kas Ulee Kareng Jl. T. Iskandar, Lamglumpang Ulee 

Kareng Banda Aceh 

2) Kantor Kas Keutapang, Jl. Mata Ie No. 55 Keutapang Dua, 

Aceh Besar 

3) Kantor Kas Darussalam, Jl. T. Nyak Arief No. 10 Dusun 

Rukoh, Darussalam, Banda Aceh. 

Hikmah Wakilah memiliki produk-produk unggulan antara 

lain pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM dengan margin yang 

kompetitif. Produk tabungan dengan layanan antar-jemput yang 

bisa dilakukan di mana saja nasabah berada dengan bagi hasil yang 

mampu bersaing  dengan bank-bank syariah lain. Produk deposito 

dengan bagi hasil yang menjanjikan bagi nasabah. Selain itu 

Hikmah Wakilah juga melayani nasabah yang ingin melakukan 

transfer antar bank serta melayani pembayaran seperti rekening 

listrik, telefon, air dan sebagainya. 
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4.1.2 Visi dan Misi BPRS Hikmah Wakilah 

Visi dan misi adalah tujuan yang menjadi dasar berdirinya 

suatu perusahaan. Maka dari itu sangat penting bagi suatu 

perusahaan untuk selalau berusaha mewujudkan visi dan misi yang 

telah dibuat. Visi adalah rencana jangka panjang yang disusun 

untuk dicapai di masa yang akan datang. Visi ini menjadi sangat 

penting karena dengannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang 

jelas. Sedangkan misi adalah tujuan jangka pendek atau menengah 

yang dicapai dalam kegiatan operasional sehari-hari. Misi ini 

merupakan jabaran dari visi yang telah disusun sebelumny. Kedua 

hal tersebut adalah saling berkaitan satu sama lain dalam tujuan 

sebuah perusahaan atau oranisasi. Adapun visi BPRS Hikmah 

Wakilah adalah  

1) Menjadi BPR Syariah yang sehat dan terbaik di Indonesia. 

2) Menjadikan BPR Syariah yang dapat melayani masyarakat 

ekonomi kecil menengah di provinsi Aceh. 

Sedangkan misi BPRS Hikmah Wakilah adalah: 

1) Menjalankan prinsip syariah secara kafah dan konsisten.  

2) Fokus terhadap usaha kecil dan mikro.  

3) Menjadikan pasar-pasar tradisional sebagai captive market 

PT. BPRS Hikmah Wakilah.  

4) Memiliki jaringan pemasaran/Kantor Cabang dan Kas di 

seluruh Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik untuk 

jangka panjang (bprshw, 2019). 
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4.1.3 Struktur Organisasi BPRS Hikmah Wakilah 

Struktur organisasi adalah bangunan dalam sebuah 

perusahaan/organisasi yang menjelaskan klasifikasi tanggung 

jawab dan wewenang. Setiap perusahaan mempunyai struktur 

organisasi yang berbeda tergantung pada jenis skala perusahaan 

tersebut. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara 

wewenangd dan tanggung jawab dari setiap bagian di dalamnya. 

Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI. 32/36/1999 struktur 

organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan 

Komisaris dan Direksi di dampingi kepengurusan. BPRS wajib 

pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang fungsinya adalah 

untuk mengawasi setiap kegiatan yang dijalankan BPRS agar tidak 

menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Berikut ini dapat dilihat 

susunan dan tugas dari struktur organisasi PT. BPRS Hikmah 

Wakilah: 

a) Dewan Pengawas Syariah 

Mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar 

selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan 

pengawas syariah harus membuat pernyataan secara berkala 

(biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan 

sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain dewan pengawas 

syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk 

baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian dewan 

pengawas syariah bertindak sebagai penyaring utama sebelum 
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suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan 

Syariah Nasional (DSN) (Anotonio, 2001). 

b) Dewan Komisaris 

Menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawasan 

tehadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pihak 

yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan 

bank menyimpang dari garis ketentuan. 

c) Dewan Direksi.  

Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam 

kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang 

telah digariskan oleh dewan komisaris.  

d) Internal Audit 

Menurut Standar Operasional Prosedur pembiayaan (2016) 

mengemukakan bahwa bagian ini mempunyai tugas melakukan 

pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan 

pelunasannya serta melaporkan ke direksi, melakukan 

monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, 

pendebetan rekening nasabah dan lainnya.   

e) Bagian Akuntansi dan Keuangan 

Bagian ini mempuyai tugas antara lain mengumpul bukti-bukti 

transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian 

dibuat jurnal, buku besar dan sub buku besar, membuat laporan 

bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak 

yang terkait dengan bank serta laporan lainnya yang berkenan 

dengan akuntansi, membuat 
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laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan 

melampirkan realisasi pencapaian target.  

f) Teller 

Teller merupakan petugas yang melakukan kegiatan yang 

berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang 

dilakukan oleh nasabah. Adapun fungsi dan tugas teller 

yaitu:  

1) Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan 

nasabah atas rekening tabungan dan deposito. 

2) Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada 

nasabah dalam setiap proses transaksi. 

3) Membantu dan merespon keluhan nasabah sertamensortir 

uang.  

g) Customer Service (CS) 

Setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan 

untukmemberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan 

yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. 

Berikut 

ini fungsi customer service:  

1) Sebagai resepsionis, dalam hal ini CS menerima 

tamu/nasabah yang datang ke bank dengan ramah 

tamah, sopan, tenang, simpatik, dan menyenangkan. 

2) Sebagai deksman tugasnya CS antara lain memberikan 

informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan 

manfaat dan ciri-ciri produk bank.  
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3) Sebagai salesman, tugas CS bank adalah menjual 

produk perbankan, melakukan cross selling, 

mengadakan pendekatan dan mencari nasabah baru.  

4) Sebagai customer relation officer dalam hal ini tugas 

seorang CS harus menjaga image bank dengan cara 

membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, 

sehingga nasabah merasa senang, puas, dan makin 

percaya kepada bank. Yang terpenting adalah sebagai 

penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.  

5) Sebagai komunikator, tugas CS sebagai komunikator 

adalah memberikan kemudahan kepada nasabah. Di 

samping itu, juga sebagai tempat menampung keluhan, 

keberatan, atau konsultasi. (Kasmir, 2010)  

h) Bagian Admin Pembiayaan 

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan 

membukukan transasksi yang diterima dari perjanjian atau  

akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan   

dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan 

diberikan.  

i) Bagian Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum 

Bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi 

kantor dan perlengkapan, mengurusi urusan rumah tangga 

perusahaan serta melayani biaya dan gaji yang telah 

disetujui oleh direksi, mengkoordinir petugas lapangan 

dalam membuat rekap harian, serta jumlah nasabah yang 
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dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun 

pada hari tersebut 

j) Bagian Marketing dan Account Officer 

Bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga 

memproses nasabah pembiayaan, menganalisa nasabah, 

melakukan pengontrolan serta bertugas melakukan 

penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan 

bermasalah.  

k) Legal Officer 

Bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum 

khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan 

secara intern, maupun secara notaris.  

l) Informasi teknologi (IT) 

Bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh software 

IT di bank, memperbaiki serta merawat sistem IT di bank, 

dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan informasi 

teknologi.   

m) Security 

Petugas yang menjaga keamanan serta ketertiban kantor, 

dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan 

informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami 

berbagai kendala atau masalah. 

n) Office Boy (OB) 
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Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, 

serta memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan 

olehkaryawan selama masa jam kerja kantor. 

 

4.2 Strategi Penghimpunan Dana Deposito di BPRS Hikmah 

Wakilah  
 

Dunia perbankan tidak terlepas dari persaingan yang 

menuntut setiap bank harus memiliki cara untuk mampu bertahan. 

Berbagai usaha dilakukan agar keberadaan bank tetap eksis dan 

mampu bersaing dengan sesama bank yang menjadi kompetitornya. 

Begitu pula bank syariah, harus memiliki strategi yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip muamalah agar keberadaannya mampu 

bertahan dan menarik minat masyarakat untuk menggunakan 

layanan/ produknya. Oleh karena itu, BPRS Hikmah wakilah 

memiliki strategi khusus dalam melakukan penghimpunan dana.  

BPRS Hikmah Wakilah memiliki produk deposito yang 

merupakan salah satu produk unggulan dan karena itu mereka 

menerapkan strategi khusus untuk mengajak masyarakat agar 

menjadi nasabah deposito. Deposito merupakan produk tabungan 

berjangka yang penarikannya hanya dilakukan pada jangka waktu 

tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dari nilai bagi hasil 

dengan prinsip mudarabah.  

Sebagai lembaga keuangan syariah yang melayani usaha-

usaha mikro, BPRS Hikmah Wakilah tidak hanya bersaing dengan 

sesama lembaga BPRS tetapi juga bersaing dengan Bank Umum 

Syariah. Dengan persaingan yang begitu ketat, maka BPRS 
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Hikmah Wakilah harus menerapkan strategi khusus dalam 

mengimpun dana masyarakat untuk produk deposito mereka.      

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh BPRS Hikmah 

Wakilah dalam strategi penghimpunan dana deposito adalah 

dengan gencar melakukan promosi kepada masyarakat tentang 

keunggulan-keunggulan produk mereka serta memberikan 

pelayanan terbaik mereka untuk membuat para nasabah merasa 

puas. 

 

4.2.1 Strategi Promosi 

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan bank syariah 

yang bertujuan untuk memperkenalkan produk mereka kepada 

calon nasabah. Promosi ini menjadi sangat penting karena promosi 

adalah langkah awal bagi bank syariah untuk mencari nasabah. 

Masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang serta tingkat 

pengetahuan  tentang produk-produk bank syariah yang berbeda 

pula menjadi tantangan dan tugas dari para marketter untuk 

menyampaikan dan mensosialisasikan produk perbankan tersebut 

kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 

BPRS Hikmah Wakilah yaitu Bapak Sugito, SE dan Bapak Rizal, 

S.Si selaku Direktur Utama dan Kabag Pemasaran dari BPRS 

Hikmah Wakilah menjelaskan beberapa jenis promosi yang 

diterapkan yaitu sebagai berikut:  

1) Pemasangan iklan berupa baliho/spanduk di beberapa tempat 

yang ramai dilalui oleh masyarakat dengan tujuan 

menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang 
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produk deposito. Kemudian juga penyampaian informasi 

melalui media radio. Radio sampai saat ini masih digunakan 

oleh sebagian orang untuk mencari informasi, maka oleh 

sebab itu periklanan melalui radio dirasa penting untuk 

menyampaikan kepada masyarakat luas tentang produk 

deposito.  

Selain itu, BPRS Hikmah Wakilah juga menggunakan media 

koran untuk menyampaikan informasi tentang produk deposito 

mereka kepada masyarakat luas yang mungkin sebagian dari 

mereka belum begitu mengenal produk deposito. Berdasarkan 

fungsinya, promosi melalui sarana periklanan memiliki tiga fungsi 

yaitu menyampaikan, mengajak, serta mengingatkan. Hal inilah 

yang dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah dalam rangka 

mengupayakan penghimpunan dana masyarakat yang ingin 

berinvestasi melalui produk deposito. 

2) Melkukan kegiatan sosialisasi ke berbagai tempat yang 

mearupakan target pasar mereka seperti pasar, perkampungan, 

serta lembaga-lembaga lain. BPRS Hikmah Wakilah datang ke 

pasar untuk berinteraksi langsung dengan para pelaku usaha 

mikro untuk menawarkan produk deposito mereka. Para 

pedagang yang umumnya menjadi nasabah pembiayaan di 

BPRS Hikmah Wakilah dikenalkan dengan produk deposito 

dengan tujuan investasi bagi mereka. Selain datang ke pasar, 

pihak BPRS juga mendatangi tempat lain seperti desa-desa 

yang umumya masyarakat di sana masih belum kenal dengan 
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produk deposito. Selain itu juga melakukan presentasi ke 

berbagai lembaga untuk menjelaskan produk deposito yang 

merupakan sarana investasi bagi calon nasabah. 

3) Melakukan publisitas dengan mengadakan kegiatan-kegiatan 

sosial bagi masyarakat guna menaikkan citra BPRS Hikmah 

Wakilah di mata para calon nasabah. Dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial dan santunan anak yatim 

akan menjadi sarana bagi pihak BPRS Hikmah Wakilah untuk 

menyampaikan informasi mengenai produk deposito kepada 

masyarakat sekaligus menaikkan penilaian dari masyarakat 

terhadap BPRS Hikmah Wakilah ini. Ketiga hal yang telah 

dijelaskan sebelumnya merupakan strategi penghimpunan yang 

diterapkan oleh BPRS sebagai strategi eksternal mereka.  

4) Melakukan personal selling (penjualan pribadi) oleh seluruh 

pegawai BPRS Hikmah Wakilah mulai dari cleaning service, 

satpam, salles hingga manajer atau direktur. Selain hal-hal 

yang sudah disebutkan sebelumnya, Bapak Rizal selaku Kabag 

Pemasaran juga menyebutkan hal yang sama namun beliau 

menambahkan satu strategi lain yaitu personal selling ini. Bagi 

sebuah bank yang merupakan perusahaan profit oriented 

tujuan utama mereka selain memberi pelayanan dalam 

transasksi keuangan juga untuk mengumpulkan laba. Maka 

untuk mendapatkan nasabah setiap pegawai melakukan 

penawaran produk oleh diri mereka masing-masing kepada 

masyarakat luas mulai dari teman, tetangga dan saudara. 



76 
 

 
 

4.2.2 Strategi Pelayanan 

Dalam upaya menghimpun dana deposito dari masyarakat, 

pihak BPRS juga menerapkan strategi lain yang merupakan strategi 

internal BPRS Hikmah Wakilah yang dapat membantu proses 

penghimpunan dana menjadi lebih baik yaitu dengan memberikan 

pelayanan dengan tingkat paling baik. Sebagaimana hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugito, SE dan Bapak 

Rizal, S.Si selaku Direktur Utama dan Kabag Pemasaran  BPRS 

Hikmah Wakilah ada beberapa pelayanan yang diberikan khusus 

oleh BPRS kepada nasabahnya yaitu: 

1) Memberikan pelayanan lebih berupa “jemput bola” yang 

dilakukan dengan mendatangi tempat para calon nasabah yang 

ingin menggunakan produk deposito. Pihak BPRS Hikmah 

Wakilah akan datang ke tempat di mana nasabah berada untuk 

menjemput tabungan atau mengantarkan uang bagi hasil yang 

ingin ditarik oleh si nasabah. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

agar nasabah menjadi lebih mudah dalam proses transasksi dan 

mendapat kenyamanan dalam pelayanan karena tidak perlu 

datang dan mengantri di kantor. 

2) Pemberian hadiah/kado bagi para nasabah deposito yang 

berulang tahun. BPRS Hikmah Wakilah melakukan pendataan 

tanggal lahir para nasabah mereka guna mengetahui kapan para 

nasabahnya berulang tahun. Pada hari ulang tahun nasabah, 

pihak BPRS memberikan bingkisan berupa kado ulang tahun 

bagi nasabah mereka. Hal ini dilakukan guna membuat 
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nasabah mereka menjadi senang sehingga membuat mereka 

lebih loyal terhadap BPRS Hikmah Wakilah karena perhatian 

yang mereka terima dari pihak BPRS Hikmah Wakilah. 

3) Memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam berinteraksi 

dengan para nasabah sehingga nasabah merasa puas dan akan 

loyal terhadap BPRS Hikmah Wakilah. Dengan mendapat 

pelayan yang baik, maka tentunya para nasabah akan 

merekomendasikan kepada orang-orang terdekat mereka 

bahwa BPRS Hikmah Wakilah memberikan good service. 

Maka, atas dasar pengalaman dari para nasabah dan 

rekomendasi mereka, masyarakat yang belum manjdi nasabah 

di BPRS Hikmah Wakilah akan tertarik dengan produk 

deposito dan pada akhirnya akan menjadi nasabah produk 

deposito di BPRS Hikmah Wakilah. 

4) Menyediakan satu unit mobil kas keliling dengan sistem online 

yang akan berkeliling ke tempat-tempat strategis seperti pasar 

tradisional, sekolah, kampus serta instansi-instansi lain guna 

mendukung kelancaran transaksi nasabah dengan pihak BPRS 

Hikmah Wakilah. Selain hal-hal yang sudah disebutkan 

sebelumnya, Bapak Rizal selaku Kabag Pemasaran juga 

menyebutkan hal yang sama namun beliau menambahkan satu 

strategi lain yaitu penyediaan mobil kas keliling ini. 

Dari semua strategi yang telah dijelaskan sebelumnya, 

adapun strategi yang paling dominan dan paling memberi pengaruh 

besar dalam menghimpun dana masyarakat adalah strategi promosi 
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dengan periklanan baik melalui media pemasangan baliho/spanduk, 

radio maupun surat kabar/koran. Dari hasil melihat iklanlah calon 

nasabah tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang produk 

deposito. Artinya, iklan berpengaruh besar bagi peningkatan 

jumlah nasabah deposito, terlepas dari keunggulan produk deposito 

itu sendiri. Adapun keunggulan dari produk deposito di BPRS 

Hikmah wakilah adalah: 

a) Bebas dari penalti 

Deposito adalah produk investasi berupa tabungan berjangka 

yang penarikannya hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu 

yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan seterusnya. 

Ketentuannya apabila nasabah ingin melakukan penarikan tidak 

sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan tersebut maka 

nasabah akan dikenakan penalti denda. Tetapi tidak sama halnya 

dengan kebijakan pihak BPRS Hikmah Wakilah yang memberi 

keleluasaan nasabah dengan kebutuhan mendesak untuk menarik 

uangnya sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan denda apapun. 

Inilah yang menjadi keunggulan produk deposito di BPRS Hikmah 

Wakilah dengan deposito pada bank-bank lain. 

b) Bagi hasil yang tinggi 

Deposito adalah sarana investasi bagi nasabah dengan 

menempatkan dananya di BPRS Hikmah Wakilah yang 

penarikannya mengikuti jangka waktu tertentu yang sudah 

ditetapkan dengan keuntungan mendapat bagi hasil yang tinggi. 

Dalam produk deposito syariah, akad yang digunakan adalah 
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mudarabah yaitu suatu kerja sama antara pemilik modal (nasabah) 

dengan pengelola modal (pihak bank) dengan perjanjian nisbah 

bagi hasil yang disepakati di awal akad. 

Di balik keunggulannya, BPRS Hikmah Wakilah juga 

memiliki sedikit kelemahan berupa tidak adanya layanan Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM). Oleh karena itu, maka nasabah hanya dapat 

menarik uangnya dengan datang ke kantor atau dengan pelayanan 

antar-jemput yang dimiliki BPRS Hikmah Wakilah.  

 

4.2.3 Faktor Penghambat Strategi Penghimpunan Dana 

Deposito  
 

Dalam praktiknya pihak BPRS Hikmah Wakilaj mengalami 

hambatan-hambatan yang menyebabkan proses penghimpunan 

dana menjadi sedikit kurang gesit. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pihak BPRS Hikmah Wakilah sebenarnya tidak ada 

hambatan yang berarti dalam penghimpunan dana deposito. Tetapi 

berdasarkan penjelasan pihak BPRS lebih secara lanjut hal yang 

sedikit menjadi penghambat dalam proses penghimpunan dana 

depsoito tersebut juga ada dan hal ini juga mungkin dialami oleh 

BPRS-BPRS lain yang ada di Banda Aceh. Adapun faktor yang 

menyebabkan hal tersebut adalah: 

1) Masih minimnya mayarakat yang memiliki pengetahuan 

tentang BPRS dan produk-produknya.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian masyarakat hanya 

mengetahui bank-bank umum syariah saja tetapi kurang 

mengetahui informasi tentang BPRS. Bahkan berdasarkan hasil 
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observasi, sebagian masyarakat masih belum tahu apa itu BPRS. 

BPRS sebenarnya memiliki fungi yang sama dengan bank-bank 

umum syariah yaitu melakukan kegiatan intermediasi yaitu 

transasksi sinpan-pinjam.  

Kurangnya pengetahuan tentang BPRS ini pada akhirnya 

menyebabkan rasa percaya masyarakat belum tinggi sehingga 

masih belum yakin untuk bertransasksi dengan BPRS Hikmah 

Wakilah serta menggunakan produk-produknya termasuk produk 

deposito. Namun begitu, pihak BPRS selalu mengupayakan agar 

selalu melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat terutama 

para pelaku usaha mikro untuk menyampaikan informasi sebanyak-

banyaknya agar bisa menarik minat mereka sehingga mau 

menggunakan produk deposito di BPRS Hikmah Wakilah.  

 

4.2.4 Faktor Pendukung Strategi Penghimpunan Dana 

Deposito 
 

Di balik hambatan yang dialami, pihak BPRS Hikmah 

Wakilah juga memiliki beberapa faktor yang menjadi pendukung 

dalam keberhasilan mereka menghimpun dana masyarakat untuk 

produk deposito.  Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 

BPRS Hikmah Wakilah ada beberapa faktor yang menjadi 

pendukung dalam proses penghimpunan dana deposito. Faktor 

pendukung yang dimaksud berasal dari keunggulan produk 

deposito itu sendiri seperti : 

1) Tidak adanya penalti bagi nasabah yang ingin melakuan 

penarikan dana deposito sebelum jatuh tempo. Hal ini 
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menjadi kelebihan sekaligus pendukung untuk penghimpunan 

dana produk deposito mereka.  

2) Nilai bagi hasil yang didapatkan sanagat kompetitif karena 

lebih tinggi dari bagi hasil deposito di bank-bank yang lain. 

Setiap nasabah tentunya ingin memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya dari setiap investasi yang mereka jalankan. 

Oleh karena itu pihak BPRS sangat memahami akan hal 

tesebut dan mereka akan memberikan bagi hasil yang cukup 

tinggi dibandingkan dengan bank-bank lain. 

3) Produk deposito juga sangat aman bagi nasabah karena 

kepastian bagi hasil dan tidak akan merugi. Produk deposito 

selalu mendapat bagi hasil yang nilainya juga dipengaruhi 

oleh besarnya laba yang diterima pihak BPRS Hikmah 

Wakilah. Jika terjadi kerugian di pihak BPRS maka nasabah 

tidak akan terkena kerugian dan dana yang mereka tempatkan 

di deposito tidak akan berkurang. 

4) BPRS Hikmah Wakilah memiliki pegawai-pegawai yang 

berkompetensi tinggi yang mampu memberi penjelasan 

dengan baik bagi para calon nasabah mereka. Pegawai BPRS 

juga memiliki nilai-nilai yang baik dalam berinteraksi dengan 

calon nasabah karena mengedepankan prinsip-prinsip 

syariah. Dengan bermodalkan hal tersebut, pihak BPRS 

Hikmah Wakilah menjadi sangat baik dalam melakukan 

kegiatannya dalam melayani para nasabah. Berbagai faktor 

pendukung ini menjadikan strategi penghimpunan dana 
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deposito di BPRS Hikmah Wakilah menjadi sangat terbantu 

yang pada akhirnya pihak BPRS mampu mengumpulkan 

dana deposito dari masyarakat dan mampu bersaing dengan 

bank-bank syariah lain dalam melakukan penghimpunan 

dana. 

 

4.3 Analisis Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti akan melakukan analisis yang lebih 

dalam terhadap hasil penelitian yang sudah didapatkan sebelumnya 

mengenai strategi penghimpunan dana deposito serta faktor 

penghambat dan pendukung dalam melakukan penghimpunana 

dana deposito di BPRS Hikmah Wakilah. Berdasarkan hasil 

wawancara dalam penelitin ini dapat diketahui bahwa pihak BPRS 

melakukan strategi khusus dalam mengumpulkan dana dari 

masyarakat pada produk deposito.  

Adapun strategi yang diterapkan oleh BPRS Hikmah Wakilah 

adalah dengan gencar melakukan promosi kepada seluruh 

masyarakat baik yang sudah mengetahui ataupun yang masih 

sangat awam serta memberikan pelayanan terbaik dalam 

berinteraksi dengan nasabahnya sebagai strategi khusus yang 

mereka terapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa masih ada 

sebagian masyarakat yang belum terlalu mengenal apa itu BPRS. 

Padahal di Banda Aceh Sendiri sudah mulai bermunculan beberapa 

BPRS yang sudah berjalan hingga saat ini. 

Oleh karena itu pihak BPRS Hikmah Wakilah menerapkan 

strategi yang pertama dan stretegi ini adalah yang paling dominan 
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diterapkan yaitu promosi dengan sarana periklanan dengan 

berbagai media seperti pemasangan spanduk/baliho di beberapa 

titik ramai yang sering dilalui oleh masyarakat Kota Banda Aceh. 

Upaya ini dilakuakan agar dapat menginformasikan kepada 

masyarakat bahwa terdapat produk investasi yang menjanjikan di 

BPRS Hikmah Wakilah dengan tingkat resiko yang tergolong kecil. 

Selain itu, pihak BPRS juga menggunakan media radio sebagai 

sarana untuk menyampaikan informasi mengenai produk deposito 

dengan saluran suara. Hingga saat ini, radio masih menjadi salah 

satu media yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan 

berbagai informasi yang dibutuhkan. Banyak hal-hal penting yang 

bisa didapatkan dari siaran radio. Maka oleh karenanya pihak 

BPRS Wakilah merasa penting untuk menyampaikan iklan pada 

radio-radio yang ada di Banda Aceh. Media lain yang digunakan 

adalah surat kabar/koran. Pihak BPRS menyampaikan informasi 

kepada masyarakat melalui tulisan dan gambar untuk lebih menarik 

minat masyarakat agar tertarik dengan produk deposito BPRS 

Hikmah Wakilah. Strategi promosi dengan periklanan (advertising) 

ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam penelitian Tarigan 

(2018) bahwa periklanan adalah salah satu media promosi yang 

paling efektif untuk diterapkan dalam menarik minat 

konsumen/nasabah atas produk yang dijual oleh sebuah 

perusahaan/bank. 

Strategi kedua yang dilakukan yang diterapkan adalah 

melakukan sosialisasi ke berbagai tempat yang dianggap berpotensi 
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seperti datang ke pasar, ke perkampungan warga, dan ke lembaga-

lembaga yang ada di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. 

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat 

luas tentang keunggulan dan manfaat melakukan investasi di BPRS 

Hikmah Wakilah pada produk deposito. Dengan itu, masyarakat 

yang ingin berinvestasi dengan resiko yang tergolong kecil bisa 

menempatkan dananya pada produk deposito. 

Strategi yang ketiga adalah melakukan publisitas dengan cara 

turun ke masyarakat dan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial bagi 

masyarakat yang ada di lingkungan sekitar BPRS Hikmah Wakilah. 

Tujuannya adalah untuk menumbuhkan citra yang baik di 

masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan memberi penilaian 

dan pandangan yang baik terhadap BPRS Hikmah Wakilah dan 

pada akhirnya masyarakat ingin mengetahui lebih jauh tentang 

produk-produk yang ada pada BPRS termasuk produk deposito.  

Strategi yang keempat adalah dengan memberi pelayanan 

istimewa berupa “jemput bola” dengan cara mendatangi para calon 

nasabah di mana saja mereka berada. Pihak BPRS Hikmah Wakilah 

akan untuk menjemput tabungan atau mengantarkan uang bagi 

hasil yang ingin ditarik oleh si nasabah deposito. Cara ini dilakukan 

dengan tujuan agar nasabah lebih mudah dan nyaman dalam 

bertransaksi di BPRS Hikmah Wakilah. 

Strategi kelima adalah melakukan penjualan pribadi 

(personal selling) oleh seluruh pegawai BPRS Hikmah Wakilah 

mulai dari tingkat yang di bawah hingga level manajer atau 
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direktur. Bagi sebuah perusahaan  yang profit oriented seperti bank 

selain memfasilitasi masyarakat dalam transaksi keuangan bank 

juga bertujuan untuk memperoleh laba untuk terus bisa 

menjalankan kegiatana usahanya. Maka untuk menarik nasabah 

setiap pegawai melakukan penawaran produk-produk bank oleh 

diri mereka masing-masing kepada masyarakat luas mulai dari 

kenalan, teman dekat, tetangga dan saudara. 

Strategi keenam adalah memberikan pelayanan terbaik ketika 

berinteraksi dengan para nasabah agar nasabah merasa puas dan 

akan loyal terhadap BPRS Hikmah Wakilah. Loyalitas adalah 

sebuah hal yang sangat diperlukan oleh bank sebagai pemberi jasi 

dari nasabah sebagai pengguna jasa. Loyalitas akan mencerminkan 

baik atau tidaknya, disukai atau tidaknya suatu produk/jasa dari 

sebuah perusahaan. 

Strategi ketujuh adalah pemberian hadiah/kado bagi para 

nasabah deposito yang berulang tahun. BPRS Hikmah Wakilah 

melakukan pendataan tanggal lahir para nasabah mereka guna 

mengetahui kapan para nasabahnya berulang tahun. Pada hari ulang 

tahun nasabah, pihak BPRS memberikan bingkisan berupa kado 

ulang tahun bagi nasabah mereka. Hal ini dilakukan guna membuat 

nasabah mereka menjadi merasa senang sehingga membuat mereka 

menjadi lebih loyal terhadap BPRS Hikmah Wakilah. 

Strategi kedelapan adalah menyediakan mobil kas keliling 

yang akan mendatangi tempat-tempat yang dianggap paling 

strategis untuk lebih dekat dengan para calon nasabah serta untuk 



86 
 

 
 

mempermudah proses transaksi antara nasabah dengan pihak BPRS 

Hikmah Wakilah guna mendukung proses operasional mereka 

berjalan dengan lancar. 

 Dengan mendapat pelayan yang baik, tentunya para nasabah 

akan memebrikan rekomendasi kepada orang-orang terdekat 

mereka. Maka, atas dasar pengalaman dari para nasabah 

sebelumnya dan rekomendasi dari mereka pula, masyarakat yang 

belum manjadi nasabah di BPRS Hikmah Wakilah tentunya akan 

tertarik dengan produk deposito dan pada akhirnya akan menjadi 

nasabah produk deposito di BPRS Hikmah Wakilah. 

Dalam menjalankan kegiatannya, pihak BPRS Hikmah 

Wakilah pernah mengalami beberapa hal yang dianggap sebagai 

kendala namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk 

selalu berusaha menghimpun dana msyarakat pada produk 

deposito. Adapun kendala yang pernah dialami adalah faktor 

eksternal seperti pemahaman masyarakat yang masih kurang 

tentang BPRS. Sebagian dari masyarakat masih belum mengetahui 

apa itu BPRS. Maka inilah yang kemudian menjadi penyebab 

kurangnya rasa percaya dan belum tertariknya masyrakat untuk 

bertransaksi di BPRS Hikmah Wakilah termasuk pada produk 

deposito. Namun demikian, hal tersebut bukanlah kendala yang 

signifikan dalam mereka melakukan proses penghimpunan dana 

deposito dari masyarakat. Oleh karena itu pihak BPRS Himah 

menjadikannya sebagai tantangan besar dalam melakukan proses 

penghimpunan dana. 
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Selain memiliki kendala seperti yang dijelaskan sebelumnya, 

pihak BPRS juga memiliki faktor pendukung yang menjadi 

kekuatan bagi BPRS Hikmah Wakilah yaitu keunggulan dari 

produk deposito itu sendiri seperti produk deposito memiliki 

kebijakan bebas penalti apabila nasabah ingin melakukan penarikan 

sebelum masa jatuh tempo. Kemudian, produk deposito juga 

memiliki tingkat bagi hasil yang sangat kompetitif dan memiliki 

resiko yang tergolong kecil. Sebagaimana kita ketahui ada banyak 

sarana investasi yang bisa menajdi pilihan masyarakat dengan 

berbagai tingkat resiko yang bisa terjadi. Deposito merupakan 

produk tabungan yang juga merupakan sarana investasi dengan 

resiko yang rendah. Produk deposito juga sangat aman karena 

kepastian hasil yang didapatkan. Nasabah tidak perlu khawatir atau 

takut uang yang mereka simpan akan berkurang. Malah sebaliknya, 

dana mereka akan selalu selalu bertambh sehingga nasabah selalau 

mendapat keuntungan dari nilai bagi hasil. BPRS Hikmah Wakilah 

juga memiliki pegawai-pegawai yang sangat berkompetensi, 

interegitas serta memiliki nilai-nilai yang tinggi dalam bingkai 

syariah sehingga senantiasa mengedepankan kesopansantunan, 

keramahan, moralitas dan sikap yang baik.  

Dari beberapa macam strategi penghimpunan yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka dapat kita lihat bahwa strategi/cara 

yang mereka gunakan dalam mencari nasabah untuk produk 

deposito sudah sangat baik dan bisa dikatakan berhasil. Hal itu 

tercermin dari pertumbuhan jumlah nasabah produk deposito yang 
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mengalami kenaikkan tiap tahunnya. Pihak BPRS Hikmah Wakilah 

bisa menjadi contoh bagi bank-bank lain yang ingin menerapkan 

strategi khusus dalam mengimpun dana deposito sehingga menjadi 

produk unggulan yang sangat diminati. Kemudian untuk faktor 

penghambat yang dialami, maka pihak BPRS Hikmah Wakilah 

sudah sangat baik dalam melakukan sosialisasi untuk mengenalkan 

lebih jauh tentang BPRS dan produk deposito mereka. Adapun 

fakttor-faktor pendukung dari keberhasilan penghimpunan dana 

deposito mereka harus selalu dilakukan evaluasi untuk menjaga 

keberlangsungan faktor-faktor tersebut yang akan membawa BPRS 

Hikmah Wakilah menjadi lembaga keuangan yang terbaik di Aceh 

dan Indonesia seperti visi mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa poin penting 

yang menjadi kesimpulan, yaitu: 

1) Strategi penghimpunan dana deposito yang diterapkan oleh 

BPRS Hikmah Wakilah adalah dengan promosi menggunakan 

sarana: 

a. Pemasangan iklan berupa baliho/spanduk di beberapa 

tempat yang sering dilalui oleh masyarakat. Kemudian, 

menyampaikan informasi melalui media radio. Selain itu, 

BPRS Hikmah Wakilah juga menggunakan media surat 

kabar/koran untuk menyampaikan informasi tentang produk 

deposito mereka kepada masyarakat luas yang mungkin 

sebagian dari mereka belum begitu mengetahui produk 

deposito.  

b. Melakukan kegiatan sosialisasi ke berbagai tempat yang 

menjadi target mereka seperti pasar, perkampungan, serta 

lembaga-lembaga lain.  

c. Melakukan publisitas dengan menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan sosial bagi masyarakat guna menaikkan citra/nilai 

BPRS Hikmah Wakilah di mata para calon nasabah. 
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d. Melakukan personal selling (penjualan pribadi) oleh 

seluruh pegawai BPRS Hikmah Wakilah mulai dari 

cleaning service, satpam, salles hingga manajer atau 

direktur.  

Selain promosi, BPRS Hikmah Wakilah juga menerapkan 

strateg pelayanan yaitu: 

a. Memberikan pelayanan lebih berupa “jemput bola” yang 

dilakukan dengan mendatangi tempat para calon nasabah 

yang ingin menggunakan produk deposito di manapun 

mereka berada.  

b. Memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam berinteraksi 

dengan para nasabah sehingga nasabah merasa puas dan 

akan loyal terhadap BPRS Hikmah Wakilah.  

c. Memberian hadiah/kado bagi para nasabah deposito yang 

berulang tahun. BPRS Hikmah Wakilah melakukan 

pendataan tanggal lahir para nasabah mereka guna 

mengetahui kapan para nasabahnya berulang tahun. Hal ini 

dilakukan dalam rangka guna membuat nasabah mereka 

menjadi merasa senang sehingga membuat mereka menjadi 

lebih loyal terhadap BPRS Hikmah Wakilah. 

d. Menyediakan mobil kas keliling yang akan mempermudah 

proses transaksi nasabah dengan pihak BPRS Hikmah 

Wakilah. 
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2) Faktor penghambat bagi pihak BPRS Hikmah Wakilah dalam 

melakukan penghimpunan dana deposito hanya ada satu yaitu 

masyarakat yang belum terlalu mengenal BPRS sehingga 

masih ada rasa kurang percaya untuk bertransaksi dengan 

BPRS. Tetapi ini bukanlah faktor penghambat yang signifikan 

bagi pihak BPRS.  

 

3) Faktor pendukung bagi pihak BPRS dalam penghimpunan 

dana deposito adalah: 

a. Tidak adanya penalti bagi nasabah yang ingin melakuan 

penarikan dana deposito sebelum jatuh tempo.  

b. Nilai bagi hasil yang didapatkan sangat kompetitif karena 

lebih tinggi dari bagi hasil deposito di bank-bank yang lain 

c. Produk deposito juga sangat aman bagi nasabah karena 

kepastian bagi hasil dan tidak akan merugi.  

d. BPRS Hikmah Wakilah memiliki pegawai-pegawai yang 

berkompetensi tinggi yang mampu memberi penjelasan dan 

pelayanan dengan sangat baik bagi para nasabah mereka.  

 

5.2 Saran 

 BPRS Himah Wakilah dinilai sudah sangat baik dalam 

melakukan penghimpunan dana deposito yang selalu mengalami 

peningkatan jumlah nasabah tiap tahunnya. Hal tersebut tidak 

terlepas dari semua pihak yang telah bekerja keras di BPRS. Akan 

tetapi, dengan segala kelebihannya, BPRS Hikmah Wakilah juga 
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harus diberikan saran dan masukan agar semakin lebih baik di masa 

yang akan datang. Adapun saran yang diberikan adalah: 

1) BPRS Hikmah Wakilah Harus mempertahankan prestasi 

mereka dalam melakukan penghimpunan dana deposito dari 

masyarakat dengan terus berinovasi dan selalu melakukan 

evaluasi terhadap segala pencapaian serta membuat target 

untuk tujuan yang belum tercapai. 

2) BPRS Hikmah Wakilah harus mampu bersaing dengan 

lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain yang ada di 

Aceh untuk menjadi yang terbaik. Hal ini sesuai dengan visi 

yang telah dirumuskan oleh perusahaan yaitu ingin menjadi 

lembaga keuangan yang terbaik di Aceh dan Indonesia. 

3) Melakukan ekspansi dengan membuka kantor cabang di 

daerah/kabupaten lain yang ada di Aceh. Untuk saat ini, BPRS 

Hikmah Wakilah masih beroperasi di sekitar kota Banda Aceh 

dan Besar, maka untuk ke depan BPRS harus mampu 

membuka kantor-kantor cabang di daerah lain agar usaha 

mereka menjadi lebih besar dan mampu mengumpulkan laba 

dengan lebih besar pula. 

4) Menjalin kerja sama dengan instansi kampus seperti Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry dengan tujuan mensosialisasikan produk-produk 

mereka termasuk produk deposito. Dengan begitu, maka BPRS 

Hikmah Wakilah akan lebih mudah mendapatkan nasabah dan 
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bagi mahasiswa FEBI juga bisa belajar mengenai produk 

deposito di BPRS Hikmah Wakilah 

5) Untuk peneliti lain yang ingin melakukan kajian tentang 

strategi penghimpunan dana, sebaiknya melakukan kajian yang 

lebih luas dengan menambahkan faktor-faktor lain yang tidak 

terdapat dalam penelitian ini. Kemudian melakukan studi 

kepustakan sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan teori-

teori yang relevan agar  mendapat pengahaman yang lebih 

luas. 
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