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“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermala-malas dan 

jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang 

yang bermalas-malas.” 

 

“Jangan takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang 

tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal karena yang tidak pernah 

gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan 

takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat 

menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada 

langkah kedua.” 

Buya Hamka 
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ABSTRAK 
 
Sistem perbankan di Indonesia di era modern saat ini mulai menunjukkan 
kemajuannya, dengan kehadiran sistem perbankan syariah di dalamnya, yang 
menjadikan sistem perbankan Indonesia tidak hanya terpacu pada sistem perbankan 
konvensional. Perbankan syariah adalah jenis kegiatan perbankan yang didasarkan 
pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang tidak menganut sistem riba di dalamnya. 
Berdasarkan perkembangannya dari tahun ke tahun, perbankan syariah banyak 
mengalami kemajuan, tetapi tidak sedikit pula hambatan yang harus dihadapi, 
terutama dalam hal pemasarannya, sehingga dibutuhkan strategi agar perbankan 
syariah dapat diterima oleh masyarakat. BPRS Bangun Drajat Warga merupakan 
salah satu bank yang bergerak di bidang perbankan syariah. Strategi pemasaran 
yang tepat serta terarah akan menjadi kunci kesuksesan bagi pemasaran suatu 
produk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
wawancara yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada karyawan, dan 
metode studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku maupun 
sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini 
adalah bahwa BPRS Bangun Drajat Warga menggunakan marketing mix yang 
terdiri dari place (tempat), product (produk), price (harga), dan promotion 
(promosi) sebagai cara untuk memasarkan produknya. Permasalahan pemasaran 
yang dihadapi oleh BPRS Bangun Drajat Warga adalah kurang efektifnya promosi 
yang dilakukan, kurangnya pemahaman nasabah tentang sistem Syariah, persaingan 
yang ketat antar bank-bank yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 
mengatasi masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas promosi, 
mengadakan pelatihan selling skills karyawan dan edukasi terhadap masyarakat. 
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ABSTRACT 
In this modern era, banking system is getting progress since islamic banking system 
in it. It makes indonesian banking system is not focus on convensional banking 
system. Islamic banking is rule of banking program based on islamic principles that 
completely clear from usury system in it. Based on its development each year, 
islamic banking is getting much progress. Although there must be a lot of obstacles 
specialy on the marketing system. The strategy is need to make sure that islamic 
banking is welcome by the sociaty. BPRS Bangunn Drajat Warga is one of bank 
which is concent on islamic banking, a fair and focus strategy will be achievement 
on product  marketing. The research methods are interview to the employee and 
literature study by learning a book or another sources related to this research. The 
value of this research is BPRS Bangun Drajat Warga apply the marketing mix 
strategy such as place, product, price, and promotion to promote its product. The 
proposition of marketing that BPRS Bangun Drajat Warga deal with are custemer 
knowledgeless about islamic system, intense competition between existing banks. 
The solving problem about those propositions increasing promotion quality, selling 
skills training for the employee and social education.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan syariah merupakan instrument penting dalam 

memperlancar jalannya pembangunan perekonomian suatu bangsa. Saat ini 

perbankan syari’ah telah memasuki persaingan berskala global, merupakan suatu 

tantangan yang harus dihadapi dan di tangani oleh bank syari’ah untuk dapat 

memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pemberdayaan 

ekonomi umat.  

Harapan dari terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, 

efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil 

secara jelas melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share based 

financing) dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju 

kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Sejauh ini perkembangan 

lembaga keungan syariah pertama kali adalah Bank Muamalat Indonesia.(Asytuti 

2012) 

Dalam proses pertumbuhan lembaga keuangan syariah juga tidak terlepas 

dari pada pemasaran yang harus disusun strategi-nya sebaik mungkin, didalam 

islam sendiri telah ada peraturan-peraturan yang berfokus pada pengeloalaan 

keuangan dengan cara pemasaran yang sesuai dengan peraturan islam ssehingga 

mampu selaras dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan-nya dengan pemasaran-

nya yang sesuai dengan hukum dalam islam. 

Nabi Muhammad SAW sendiri telah memberikan contoh kepada ummat 

manusia (Islam) dalam pemasaran produk-produk yang di jual beliau, Nabi 
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Muhammad sebagai marketer telah memperlihatkan cara sukses dalam 

memasarkan produk yakni dengan sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubugan 

dagang dengan semua relasinya. (Susanto & Umam, 2013 Hal 66) 

Pemasaran adalah sebuah langkah awal dari diterimanya produk oleh 

konsumen, Pemasaran juga merupakan aspek yang sangat perlu diperhatikan dalam 

melakukan peningkatan kepercayaan masyarakat (nasabah). dalam pemasaran yang 

berbasis Syariah suatu bisnis haruslah disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk 

mencari keridhaan Allah SWT, maka seluruh bentuk transaksi, pelayanan, dan 

produksi akan menjadi ibadah dihadapan Allah SWT.(Kartajaya &Sula Hal.53) 

Melihat bahwa pemasaran memang sangat penting diperhatikan sebagai 

langkah  untuk meningkatkan minat masyarakat (nasabah). Meskipun dalam proses 

perkembangan perbankan syariah menunjukan suatu kebaikan, namun beberapa 

golongan masyarakat masih saja memandandang negative, hal tersebut dapat dilihat 

pada tingkat kepercayaan masyarkat islam terhadap bank syariah itu sendiri masih 

sangat rendah,  Maka Pemasaran dalam dunia perbank syariah bukan hal yang dapat 

dianggap mudah. Dan para pengelola bank juga tidak boleh lengah dalam 

memperhatikan bagian pemasaran.  banyak hal yang harus ditingkatkan untuk 

mendobrak kinerja pemasaran pada bank syariah.  

Jika menilik lebih lanjut konsep pemasaran, maka sejatinya banyak sekali 

filosofi yang bisa diambil dan diterapkan menjadi sebuah strategi pemasaran. Salah 

satu diantaranya ada konsep pemasaran mengenai 7 P. Jadi strategi pemasaran harus 

memperhatikan tujuh aspek yakni place (tempat), product (produk), 

price (harga) dan promotion(promosi) people (manusia) process (proses) dan 

physical evidence (bukti fisik). Dan yang paling mendasar tentu saja konsep 



 
45 

 

 
 

pemasaran pada intinya mengenai STP (segmentation, targetting dan positioning). 

Marketing mix (bauran marketing) merupakan bagian dari ilmu marketing. 

Marketing mix (bauran marketing) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sosial 

ekonomi, kegiatan sosial ekonomi juga tak lepas dari aturan Islam, jauh sebelum 

munculnya teori ilmu marketing di zaman modern, Rasulullah telah mengajarkan 

marketing yang baik melalui akhlak beliau yang mulia. kesuksesan beliau dalam 

berdagang layak menjadi referensi bagi marketer dalam memasarkan produknya.  

Penerapan strategi marketing mix ini adalah hal yang paling dibutuhkan, 

maka setiap unsur-unsur harus di perhatikan, karena seringkali muncul masalah dari 

tujuh unsur variabel marketing mix. Dari segi produk, banyaknya perusahaan yang 

menciptakan produk dan persaingan produk seringkali diterpa isu-isu yang tidak 

mengenakkan diantaranya produk yang terkontaminasi unsur berbahaya, sehingga 

akan memicu kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita 

tawarkan. Dari segi price, masalah yang sering muncul adalah terkait harga yang 

terkadang dikeluhkan konsumen atau bahkan merugikan konsumen. Selain itu pula 

persaingan harga antar perusahaan menjadi salah satu polemik yang kerap terjadi 

dalam persaingan usaha. Perang harga menjadi fenomena tersendiri dalam 

persaingan usaha. Segi place. bukan tanpa masalah, dalam place ini berkaitan 

dengan pemilihan lokasi yang tepat bagi perusahaan untuk memasarkan produknya, 

lalu dalam saluran distribusi tidak lepas dari isu-isu tentang penimbunan suatu 

bahan pokok. Segi promotion, promosi sendiri kerap menjadi salah satu stragi 

marketing yang sering di lakukan dengan cara menyimang, beberapa masalah yang 

sering dihadapi adalah bentuk iklan yang berlebih-lebihan, menjelek-jelekkan 

produk pesaing,  iklan yang mengandung kebohongan kepada khalayak publik, dan 
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juga iklan melanggar norma kesopanan. Sementara dari segi people sendiri lebih 

kepada bagaimana kemudian setiap orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini 

menjadi aspek yang harus di perhatikan perusahaan, termasuk karyawan maupun 

konsumen secara umum, beberapa masalah sering terjadi pada aspek people teruma 

pada bagian prilaku individu yang kurang memiliki sopan santun dan rasa sabar. 

Adapun dari segi process. Perusahaan harus mampu memaksimal SDM maupun 

SDA yang dimiliki untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut sehingga 

mampu menghasilkan suatu produk yang memenuhi kualitas, namun beberapa 

perusahaan akan melakukan kecurangan pada bagian process seperti mengurangi 

kualitas atau juga mengurangi kuantitas bahan bakunya. Sementara physical 

evidence adalah wujud fisik dari proses pemasaran produk yang telah berlangsung 

mengenai capaian target perusahaan terhadap produk yang diciptakan perusahaan. 

(Sutanto & Umam : 2013 Hal.73) 

Menurut penelitian (Syukur & Syahbudin, 2017) dalam penelitian mereka 

menyatakan bahwa ada beberapa fungsi marketing yang perlu untuk dicapai oleh 

Lembaga perbankan sebagai berikut: 

1. Sarana untuk menjual produk kepada konsumen. Karena dalam proses 

memasarkan produk, seorang pemasar produk akan melakukan komunikasi yang 

serius dan rinci mengenai poduk yang ditawarkan kepada calon konsumen. 

Sehingga dalam proses itu menjadikan calon konsumen memiliki ketertarikan 

untuk memiliki / membeli produk yang ditawarkan 

2. Memaksimalkan pelayanan dalam penjualan produk kepada konsumen. Jika 

melihat kepada keinginan manusia yang selalu meningkat dan juga rutinitas yang 

semakin padat, maka secara alamiah manusia menginginkan pelayanan yang 
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semakin fleksibel namun berkualitas dan mewah serta minim biaya dalam proses 

pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (nasabah). 

3. Mensosialisasikan nilai-nilai perusahaan. Seperti yang sudah umum pada dunia 

pemasaran, maka komunikasi yang interactive dapat memberikan dampak trust 

building terhadap perusahaan dan juga menjadikan penanaman nilai-nilai yang 

dimiliki perusahaan tersebut semakin kuat pada masarakat. Atas pentingnya asas 

sosialisasi nilai – nilai perusahaan itulah, maka perusahaan perlu menjadikan 

upaya ini terlaksana dengan maksimal. 

4. Membangun citra perusahaan di masyarakat. Pengenalan terhadap nilai-nilai 

perusahaan pada poin ke sebelumnya merupakan nilai lebih bagi suatu 

perusahaan. Pada saat pengenalan terhadap nilai perusahaan, seorang pemasar 

harus memperhatikan pada aspek trust building karena pada saat trust building 

sudah kuat di masyarakat, maka dengan sendirinya citra perusahaan bagi 

nasabah sangatlah baik. 

5. Branding  di masyarakat. Nama perusahaan menjadi salah satu tanda pengenal 

yang sangat penting bagi perusahaan, pengenalan nama usaha kepada 

masyarakat merupakan aspek dasar untuk mempermudah masyarakat mengenali 

usaha yang dijalankan. Membangun citra perusahaan dengan trust building 

merupakan  salah satu cara yang baik bagi perusahaan dalam pengenalan nama 

usaha. 

6. Menciptakan pelanggan yang loyal kepada perusahaan. Loyalitas pelanggan 

terhadap perusahaan adalah tujuan akhir perusahaan. Dengan keberadaan 

pelanggan yang loyal perusahaan dapat mengoperasikan perusahaan secara 

berkelanjutan, namun agar mencapai kepada loyalitas pelanggan, maka 
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perusahaan harus mampu menyediakan sarana yang mendukung dengan kualitas 

pelayanan yang baik, serta branding yang sesuai dengan citra baik perusahaan 

pada persepsi konsumen. 

Islam adalah agama rahmatan lil alamin, karena Islam mengatur segala 

aspek kehidupan, tidak hanya terfokus pada aspek ibadah yang berhubungan secara 

vertikal antara yang menggambarkan hubungan manusia dan Allah saja, tapi juga 

aspek muamalah yang erat kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia 

termasuk kegiatan ekonomi di dalamnya.  

Pada konsep pemasaran dalam Islam, konsep dasar spiritual marketing 

adalah tata olah cipta, rasa, hati, dan karsa (implementasi) yang dibimbing oleh 

integritas keimanan, ketaqwaan, dan ketaatan pada syariat Allah SWT. Dalam Al-

Quran dan hadits kita dapat melihat bagaimana ajaran islam mengatur kehidupan 

bisnis (pemasaran) seorang muslim (Hasan, 2010). 

Segala aspek muamalah asal hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang 

mengharamkannya, hal ini mengacu pada kaidah fiqih " ال المعامالت  في    حاللاألصل 

 Islam membebaskan manusia untuk bermuamalah selama tidak melanggar ."واإلباحة

syariat. Aturan Muamalah dalam Islam merupakan rambu-rambu bagi setiap 

muslim dalam melakukan transaksi ekonomi, karena acuan muamalah Islam ini 

berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, selain itu juga ijtihad para ulama tentang 

muamalah bisa menjadi rujukan bagi seluruh muslim dalam menjalankan kegiatan 

muamalah seperti yang termaktub dalam ayat berikut 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَْن تَُكوَن  
 تَِجاَرةَعْن تََراٍض ِمْنُكْم ۚ  

 

Poin-poin penting dari Muamalah dalam Islam ini adalah melarang segala 
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bentuk transaksi bathil yang bisa menimbulkan mudharat bagi orang lain seperti 

transaksi riba, penipuan dan sebagainya. Selain itu juga transaksi yang dilakukan 

harus jelas dan suka rela baik itu penjual maupun pembeli.  

Penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam tentang implementasi 

pemasaran Syariah dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Bangun 

Drajat Warga (BDW) yang nantinya menjelaskan situasi yang sebenarnya 

mengenai pemasaran produk yang diterapkan oleh BDW untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. 

Dalam Islam telah diterapkan nilai-nilai yang membatasi tolak ukur 

pengembangan perekonomian umat secara tegas dan jelas, agar aktivitas ekonomi 

umat selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung didalam Al-

Quran dan Hadits Nabi. Selain itu, nilai-nilai moral pun merupakan aspek normatif 

yang harus dimasukan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan 

keputusan yang dibingkai Syariah. 

Pemasaran Bank Syariah adalah usaha Bank yang menjalankan kegiatannya 

berdasarkan prinsip Syariah untuk memilih pasar sasaran dan mendapatkan, 

menjaga, dan menumbuhkan pelanggan/nasabah dalam masyarakat. Pemasaran 

Perbankan syarah tidak beda jauh dengan bank konvensional Seorang pemasar bank 

syariah harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan 

jujur dan tidak harus berbohong dan menipu pelanggan. Dan harus menjadi seorang 

komunikator yang baik yang bisa berbicara benar bial-hikmah (bijaksana dan tetpat 

sasaran) kepada mitra bisnisnya. 

 

Masih terjadi perdebatan antara konsep pemasaran dari bank berbasis 
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syariah dan bank berbasis konvensional. Segala bentuk sistem manajemen dalam 

pemasaran mempunyai arah yang sama untuk mendapatkan market share. Hal yang 

terjadi pembeda adalah etika dari seorang pemasar islam yang harus benar-benar 

berbeda dengan para pemasar bank konvensional.  

Hal yang berbeda pun tampak pada tensi target dan atau segmen pasar yang 

berbeda. Apabila segmen pasar bank konvensional tidak hanya terbatas pada umat 

islam dan halal haram usaha nasabahnya, segmen pasar bank syariah adalah umat 

islam sebagai target utama dan memperhatikan penuh kehalalan usaha nasabahnya. 

Hal ini sagat masuk akal, Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. 

Sekalipun demikian, tentu saja harus ada proses dan usaha untuk meningkatkan 

daya saing bagi perbankan syariah untuk menguasai pasar perbankan di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, sangat jelas bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam implementasi 

pemasaran syariah pada BPRS BDW (BPDS) yang sesuai dengan syariat islam 

secara keseluruhan (kaffah), sehingga akan menjadikan pemasaran syariah sebagai 

landasan dalam memasarkan produk-produk yang ada di perbankan syariah. maka 

dengan ini penyusun menyimpulkan rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini 

adalah: 

1. Bagaimana Strategi pemasaran syariah yang digunakan oleh BPRS Bangun 

Drajat Warga ?  

2. Bagaimana peran bagian pemasaran BPDS terhadap peningkatan jumlah 

nasabah di BPRS Bangun Drajat Warga ?  

3. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang 
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ditawarkan oleh BPRS Bangun Drajat Warga ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Setelah menyadari bahwa pemasaran syariah sangat penting untuk 

dimaksimalkan penerapan-nya agar mampu menjaga unsur syariah yang 

terkandung didalam setiap produk yang ditawarkan oleh BPRS BDW (BPDS) dan 

perbankan syariah secara umum kepada masyarakat sehingga dapat kemudian di 

pertanggung jawabkan di hari akhir  (yaumul hisab) nanti. 

1. Tujuan Penelitian: 

Pengetahuan mengenai produk – produk perbankan syariah merupakan 

suatu keunggulan bagi dunia perbankan, pemasaran produk – produk perbankan 

syariah sendiri sudah seharusnya dilakukan dengan prinsip – prinsip yang sesuai 

dengan syariat islam. Sehingga pemahaman masyarakat mengenai produk – produk 

perbankan syariah yang ditawarkan selaras dengan karakter yang sesuai syariat pula 

dari pihak marketing nya ketikamemasarkan produk. Adapun beberapa tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui implementasi strategi pemasaran syariah yang diterapkan di 

BPRS Bangun Drajat Warga. 

b. Untuk mengetahui peran bagian pemasaran BPRS Bangun Drajat Warga 

terhadap peningkatan jumlah nasabah. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Bangun Drajat Warga. 
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2. Manfaat Penelitian:  

Pemahaman masyarakat mengenai produk perbankan syariah yang 

ditawarkan merupakan suatu langkah awal untuk kemudian dapat membangun 

kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penerapan pemasaran 

syariah sesuai dengan yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 

cara yang efektif bagi pihak perbankan sayriah agar dapat lebih mudah diterima di 

masyarakat. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

a. Manfaat bagi penyusun adalah penyusun lebih mengetahui apa saja yang 

dilakukan BPRS Bangun Drajat Warga Sehingga bisa berkompetisi  dengan bank-

bank lain di kota yogyakarta.  

b. Manfaat bagi mahasiswa ini bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya  

c. Manfaat bagi perusahaan atau BPRS Bangun Drajat Warga, agar dapat 

mengevaluasi produk-produk unggulan dengan menggunakan strategi pemasaran 

syariah yang harus dipertahankan sehingga terus berkompetitisi sepenuhnya. 

D. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang masalah yang akan menjadi pokok 

pembahasan didalam penelitian, rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan 

yang ada didalam penelitian, mafaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika 

penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR  

Berisi tentang dasar-dasar penyusun yang kemudian dapat dijadikan 

pelengkap penelitian dan tahapan kepenelitian penyusun dalam penelitian yang 
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akan dilakukan, sehingga penelitian ini dapat lebih jelas dan mudah difahami. 

BAB III METODE PENELITIAN, PEMBAHASAN TENTANG TOPIK 

DAN GAMBARAN UMUM BPRS BANGUN DRAJAT WARGA 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian dan penjelasan mengenai 

gambaran umum tentang BPRS Bangun Drajat Warga meliputi, sejarah berdirinya, 

visi misi, sistem dan produk, profil, struktur organisasi, job description, kebijakan 

opraional.  

BAB IV PEMBAHASAN  

Bab ini adalah bagian yang paling penting dimana penyusun harus 

menjawab permasalahan yang ada. Yang akan dibahas pada bab ini meliputi strategi 

apa yang dilakukan sehingga menjadi perbankan yang kompetitif, siapa yang 

berperan penting dalam organisasi, apa keunggulan BPRS Bangun Drajat Warga 

dari pada bank lain.  

BAB V PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap BPRS Bangun Drajat Warga 

(BDW) dengan hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut.  

DAFTAR PUSTAKA   

LAMPIRAN 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini 

pada akhirnya memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan pada wawancara dan kajian pustaka yang penyusun lakukan 

terhadap pilihan model marketing yang digunakan oleh pihak marketing BPRS 

Bangun Drajat Warga adalah marketing syariah, sementara untuk segmentasi pasar 

pihak BPRS Bangun Drajat Warga menjadikan anggota organisasi masyarakat 

Muhammadiyah sebagai segmen pasar utama. Sehingga dalam penerapan dan 

pengoptimalan prinsip pemasaran syariah seperti kejujuran, keadilan, dan 

mengharap ridho Allah menjadi sedikit terbantu atas dasar idiologi keorganisasian. 

2. Berdasarkan pada wawancara dan kajian pustaka yang penyusun lakukan 

terhadap implementasi pemasaran syariah yang dilakukan oleh BPRS Bangun 

Drajat Warga, maka selanjutnya penyusun mengambil kesimpulan bahwa 

keseriusan bagian marketing BPRS Bangun Drajat Warga telah menjadikan BPRS 

Bangun Drajat Warga memiliki keberlangsungan dalam meningkatkan jumlah 

nasabah pada BPRS Bangun Drajat Warga. Dengan kemampuan dalam 

memaksimalkan kinerja bagian marketing berlandaskan syariah, maka selain 

mampu menjadikan BPRS Bangun Drajat Warga unggul disbanding bank syariah 

yang lain, juga mampu menjadi sarana ibadah kepada Allah bagi seluruh insan yang 

ada di BPRS Bangun Drajat Warga. 

3. Berdasarkan pada wawancara dan kajian pustaka yang penyusun lakukan 

terhadap upaya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada BPRS Bangun Drajat 
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Warga, maka salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak marketing 

BPRS Bangun Drajat Warga atas pendekatan emosional dengan menghadiri 

beberapa kegiatan rutin dan kegiatan penting organisasi kemasyarakatan 

Muhammadiyah merupakan langkah yang sangat baik. Pada dasarnya kepercayaan 

masyarakat hanya mampu diperoleh melalui cara berbaur ( srawung ) dengan 

masyarakat yang menjadi target pasar. 

B. SARAN 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah populasi tidak hanya pada 

bagian marketing, tapi dapat ditambah dengan bagian lain yang saling 

berkeninambungan dengan marketing di lingkungan BPRS Bangun Drajat Warga, 

agar penelitian yang dilakukan lebih obyektif, atau bahkan dapat membandingkan 

dengan bank syariah yang lain. 

2. Pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh BPRS Bangun Drajat Warga baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya, karena dengan 

meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki akan menunjang kinerja 

perusahaan. 

3. Menambahkan produk – produk yang mungkin perlu menyesuaikan dengan 

zaman dan kebutuhan masyarakat di abad ini.  

4. Terus melakukan penerapan marketing syariah secara konsisten agar menjadi 

budaya baru mengenai lembaga perbankan dan menciptakan stigma positif pada 

masyarakat terhadap perbankan syariah. 

C. PENUTUP 

 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayahnya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik 
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sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Program S 1  

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisis Islam UIN sunan kalijaga 

yogyakarta. Penyusun menyadari keterbatasan dan kekurangan pengetahuan, 

sehingga dalam penelitian Tugas Akhir ini banyak terdapat kesalahan dan jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi 

perbaikan Tugas Akhir ini.  

Akhirnya, tiada kata lain yang diharapkan, semoga laporan ini dapat bermanfaat 

bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

 

 

 وهللا الموفق إلى أقوم الطريق 
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