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ABSTRAK  

 

Produk tabungan haji merupakan tabungan khusus bagi masyarakat yang 

ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan akad muḍarabah. 

Perkembangan lembaga keuangan yang pesat dan persaingan pasar sangat ketat 

menuntut setiap lembaga harus kreatif dalam memasarkan produknya. Bank Sumsel 

Babel Syariah memiliki strategi pemasaran khusus yang membedakan antara Bank 

Sumsel Babel Syariah dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu dengan 

menggunakan pendekatan pada bagian terpenting dalam sebuah organisasi dan 

memanfaatkan budaya dari masyarakat sekitar.  

Tabungan haji berbanding lurus dengan tingkat laba pada unit perbankan 

syariah di Indonesia. Tabungan haji merupakan hal baru dalam perbankan syariah 

dengan akad al-qard wa al-ijārah yaitu pinjaman kebajikan atau murni tanpa 

imbalan. Bank tidak mengambil keuntungan dari akad ini, akan tetapi bank 

mengambil keuntungan dari penggunaan akad ijarah, dengan mengambil upah jasa 

dari biaya-biaya pengurusan ibadah haji. Apakah jenis pembiayaan yang dijalankan 

oleh unit syariah sesuai dengan prinsip kedua akad tersebut, padahal bank 

merupakan salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada 

setiap transaksi yang dijalankan, kemudian dari mana bank mendapatkan 

keuntungan dari pembiayaan jenis ini.  

Kata kunci : Strategi,Pemasaran,Tabungan,Haji 

 



 

 

xi 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

 

Melaksanakan haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, yang 

mewajibkan kepada seluruh umat manusia yang beragama Islam bagi yang mampu, 

untuk itu diperlukan dana yang cukup dan aman untuk menunaikan salah satu rukun 

Islam tersebut, sekarang banyak perusahaan- perusahaan yang membuka biro 

perjalanan haji, baik ONH atau ONH plus. Begitu juga dengan perbankan syariah 

seperti Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Salatiga ini yang sudah mengeluarkan 

produknya yaitu Tabungan Haji. 

Seiring dengan perputaran waktu, perkembangan perbankan syariah mengalami 

booming pada era reformasi yang ditandai dengan perubahan UU NO.7 tahun 1992 

menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam Undang-undang tersebut 

diatur dengan rinci landasan hukum, jenis-jenis  usaha yang dioperasikan, dan 

diimplementasikan oleh banksyariah. 

Bank sebagai lembaga keuangan perlu mengkomunikasikan setiap produk yang 

mereka tawarkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memiliki 

minat membeli manfaat dari produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya. Banyak bank menawarkan produknya, baik produk baru atau suatu 

pengembangan dari produk lama.  

Diantara mereka ada yang gagal dan tidak sukses dalam merebut     kepuasan Hal 

ini disebabkan karena pasar pembeli yang selalu berubah-ubah.
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Beberapa kepuasan nasabah yang dimaksud antara lain, yang pertama 

keamanannya terjamin atau penarikannya mudah dilakukan, kemudian yang kedua 

mudah dan praktis, tidak berbelit-belit jika kita ingin mendepositokan uang dan 

mudah dipindahkan ke rekening giro atau tabungan, serta mudah memindahkan 

dana dalam jumlah besar maupun kecil dan yang ketiga akan merasa bangga 

menabung di bank yang bersangkutan. 

Bank Sumsel Babel Cabang Syariah ini merupakan salah satu bank syariah yang 

mengeluarkan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah, salah satu 

produknya adalah tabungan haji. Tabungan haji merupakan salah satu produk dari 

perbankan syariah yang umumnya memakai sistem mudharabah, namun akad yang 

digunakan di Bank Bank Sumsel Babel Cabang Syariah adalah akad wadiah yad 

dhamanah, yang mana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat 

memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian harus menanggung atas 

kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut. Karena dalam lembaga keuangan 

modern, penerima titipan (al-mustawda) tidak mungkin membiarkan begitu saja 

barang titipan tanpa memberikan manfaat apapun. Karena itu untuk menciptakan 

kemanfaatan melalui penggunaan barang titipan dalam usaha ekonomi, mustawda 

harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang (al- 

muwaddi)danmenjaminpengembalianbarangsecarautuh.Dengandemikianjenis 

akad menjadi berubah dari al-wadiah yad al-amanah menjadi al-wadiah yad al-

dhamanah (Susanto, 2008: 264-265). 
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Lembaga Tabungan Haji (LTH) yang telah dipraktikkan di Malaysia sejak tahun 

1962 dipandang sangat tepat. Pasalnya hampir semua muslim di negeri ini 

mempunyai keinginan yang kuat untuk beribadah haji, ini juga yang mengilhami 

Lembaga Tabungan Haji di Malaysia. 

Tabungan haji di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah adalah tabungan yang 

menggunakan prinsip wadi’ah yad dhamanah yaitu akad penitipan dimana pihak 

penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga 

dengan demikian harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan 

tersebut (Susanto, 2008:264). 

Karena adanya persaingan antar bank saat ini, maka Bank Sumsel Babel Cabang 

Syariah menggunakan strategi pemasaran dengan mengeluarkan produk Tabungan 

Haji (Taspen).  

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud ingin membahas lebih 

lanjut mengenai “Prosedur Pelayanan dan Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Haji 

Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah”. 

1.2 RumusanMasalah 

 

 Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan haji di Bank Sumsel 

Babel Cabang Syariah? 

 Bagaimana mekanisme pelaksanaan tabungan haji di Bank Sumsel Babel 

Cabang Syariah? 

 Bagaimana strategi pemasaran produk tabungan haji di Bank Sumsel 

Babel Cabang Syariah? 
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1.3 Tujuan dan ManfaatPenelitian 

 

Tujuan dari penelitian karya ilmiah ini adalah : 

  

a. Untuk mengetahui prosedur pembukaan rekening tabungan haji di Bank 

Sumsel Babel Cabang Syariah. 

b. Untuk mempelajari dan memahami bagaimana prosedur dan strategi 

pemasaran produk tabungan haji di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah. 

c. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan tabungan haji di Bank Sumsel 

Babel Cabang syariah. 

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah : 

 

1. Bagipenulis. 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang lebih luas lagi tentang prosedur dan strategi pemasaran 

tabungan haji di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah. 

2. Bagi PT. Bank Sumsel Babel Cabang Syariah. 

 

Penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap masalah- 

masalah yang dihadapi serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

kebijaksanaan yang diambil. 

3. Bagi Civitas Akademik Institut Agama IslamNegeri. 

 

Berguna sebagai informasi dan masukan untuk penelitian yang akan 

datang yang membahas topik permasalahan yang sama, serta menambah 

wawasan tentang teori pemasaran. 
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4. Bagi Civitas Akademik Institut Agama IslamNegeri. 

 

Berguna sebagai informasi dan masukan untuk penelitian yang akan 

datang yang membahas topik permasalahan yang sama, serta menambah 

wawasan tentang teori pemasaran. 

1.4 PenelitianTerdahulu 

 

Penilitian terdahulu adalah kajian tentang hasil penelitian yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. Kegunaan penelitian terdahulu adalah untuk 

membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sejenis yang telah 

dilakukan serta untuk melihat persoalan yang terkait dengan permasalahan 

yang diteliti. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menjumpai 

hasil penelitian yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat 

dengan penelitian karya ilmiah ini. 

Dalam memahami maksud dari penelitian, maka peneliti perlu 

menegaskan maksud yang terdapat dalam judul “Prosedur Pelayanan dan 

Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Haji di Bank Sumsel Babel Cabang 

Syariah”. Adapun penjelasanya adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur 

 

Prosedur adalah cara memecahkan sesuatu masalah yang dilakukan 

langkah demi langkah, cara melakukan kegiatan yang disusun secara rapi dan 

sistematis (Fajri dan Senja : 672). 

b. StrategiPemasaran 

 

Pemasaran strategi adalah serangkaian tindakan dankeputusan yang 
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mengharuskan perusahaan menentukan visi, misi, dan tujuan perusahaan, 

melakukan analisis eksternal dan internal, menentukan strategi yang sesuai, 

mengimplementasikanstrategi,sertamengevaluasimemodifikasi, atau 

merubah strategi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pengertian tersebut 

mengandung fungsi- fungsi dasar pemasaran, yaitu perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), implementasi (implementing), dan 

pengawasan (controlling) (Lestari, 2011:2). 

c. TabunganHaji 

 

Tabungan haji pada dasarnya merupakan tabungan dalam rangka 

mempermudah masyarakat untuk menabung yang nantinya akan digunakan 

oleh yang bersangkutan untuk menunaikan ibadah haji. Pada 

perkembangannya, setelah adanya pembatasan/kuota jamaah haji pada 

masing-masing negara pengirim jamaah, maka tabungan haji mempunyai 

hubungan dengan sistem komputerisasi terpadu (Siskohat), yaitu sistem yang 

dirancang untuk alat kontrol, penampungan data dan pengolahan data dalam 

pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan haji antara perbankan dengan 

Departemen agama RI (Widiyono, 2006:175). 

 

1.5 Metode Penelitian 

  

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan 

atau memperoleh data yang diperlukan (Soeharto dalam Mahi, 2011:30). 

 

 

1.Jenispenelitian 
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Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. 

Metode ini menggunakan data-data yang dikumpulkan dan diolah berupa kata-

kata, gambar,dan bukan angka – angka sebagai suatu kepastian bagi sebuah 

penyimpulan keadaan laporan penelitian akan berisiberbagai kutipan data 

untuk dideskripsikan dalam kata kajian yang komprehensif dan saling 

keterhubungan (Mahi, 2011: 40). 

Berbagai kutipan data untuk dideskripsikan dalam kata kajian yang 

komprehensif dan saling keterhubungan (Mahi, 2011: 40). 

1.1 LokasiPenelitian 

 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Bank 

Sumsel Babel Cabang Syariah. 

1.2 SumberData 

 

Sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, 

berkaitan dengan itu sumber data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua jenis data berikut: 

1.2.1  Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

tempat penelitian yang akan digunakan untuk analisis dan 

pembahasan masalah. Dalam hal ini, data primer adalah data yang 

dihasilkan dari wawancara dengan beberapa pegawai Bank Sumsel 

Babel Cabang Syariah. 

 

 

1.2.2 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
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dari Bank Sumsel Babel Cabang Syariah, antara lain dari buku-

buku yang berkaitandenganmasalahyangditeliti,sumber-

sumberdataatau 

1.2.3 dokumen-dokumen Bank Sumsel Babel Cabang Syariah yang 

berkaitan dengan penulisan tugas akhir, dan lain-lain (Moleong, 

2011:157). 

2. Teknik pengumpulandata 

  

2.1  Metode penelitian lapanganyaitu: 

 

2.1.1Observasi yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara 

langsung pada objek yang akan dilakukanpenelitian. 

2.1.2 Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan sistem tanya 

jawab antara narasumber yang bersangkutan dengan penulis 

penelitian tersebut (A. Black dan J. Champion, 1992: 285). 

 2.2 Metode studikepustakaan 

 

Studi kepustakaan merupakan sumber dari luar dan merupakan 

sumber kedua untuk memperoleh informasi atau teori dari beberapa 

dokumen, buku, arsip, majalah ilmiah, jurnal tempat menerbitkan 

penemuan-penemuan hasil penelitian yang masih terdapat hubungan 

tema antara penelitian tersebut dengan sumber kepustakaan, di mana 

biasanya terdapat di perpustaakaan umummaupun perpustakaan 

kampus (Moleong, 2011: 159). 

 

3. Teknik analisisdata 
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Upaya yang dilakukan dalam analisis data yaitu dengan 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang  dapat 

dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yangdipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2011: 

248). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Agar lebih mudah dalam memahami proses dan alur pemikiran 

dalam penelitian ini maka penulis perlu menjelaskansistematika penulisan 

yaitu : 

Bab I berisi pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, penegasan 

istilah, metode pengumpulan data, dan sistematikapenulisan. 

Bab II berisi landasan teoritis, meliputi pengertian secara lebih terperinci 

mengenai apakah yang dimaksud dengan prosedur dan strategi pemasaran 

tabungan haji. 

Bab III berisi tinjauan umum PT Bank Sumsel Babel Cabang Syariah 

meliputi sejarah singkat berdirinya PT. Bank Sumsel Babel Cabang Syariah, 

visi dan misi Bank Sumsel Babel Cabang Syariah, struktur organisasi Bank 

Sumsel Babel Cabang Syariah, prinsip operasional Bank Sumsel Babel 

Cabang Syariah, serta prosedur dan strategi pemasaranyang diterapkan di 

Bank Bank Sumsel Babel Cabang Syariah. 

Bab IV berisi analisis dan pembahasan yang akan memaparkan tentang hasil 
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penelitian yang mencakup gambaran bagaimana prosedur dan strategi 

pemasaran tabungan haji di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah. 

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat penulis 

sampaikan dalam penulisan karya ilmiah ini. 
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