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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 

dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak 

akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa 

istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun 

skripsi ini berjudul “Pengaruh Strategi Promosi Below The Line 

Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung)”. 

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat 

asosiatif yakni suatu penelitian yang mencari pertautan nilai antara 

satu variabel dengan variabel yang lain.
1
 Kata pengaruh yakni daya 

                                                           
1
Sugiono, Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 7 
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yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut 

membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang.
2
 

2. Strategi 

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu strategia (strategos: 

melihat, agic: memimpin). Suatu siasat dalam menjalankan suatu 

tujuan tertentu atas prosedur yang mempunyai alternative pada 

berbagai langkah. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
3
 

3. Promosi 

Promosi adalah cara mengkonsumsikan barang dan jasa yang di 

tawarkan supaya konsumen mengenal dan membeli.
4
 

4. Below The Line 

Below The Line secara sederhana didefinisikan sebagai segala 

aktivitas marketing atau promosi penjualan yang sifatnya jangka 

pendek, dan bertujuan merangkul konsumen agar sadar (aware) 

terhadap suatu produk.
5
 

5. Nasabah 

Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau 

menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).
6
 

                                                           
2
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 644 
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, 

Edisi 4, (Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama, 2008), h.1340   
4
Suryana, Kewirausahaan, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 112 

5
Dendy Triadi dan Addy Sukma Bharata, Ayo Bikin Iklan! Memahami Teori & 

Praktek Iklan Media Lini Bawah, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h. 5 
6
Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (PN. Balai Pustaka, 

2003), h. 775 
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Secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul peneliti 

“Pengaruh Strategi Promosi Below The Line Terhadap Peningkatan 

Jumlah Nasabah (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung)” merupakan suatu daya yang timbul akibat cara 

mengkonsumsikan barang dan jasa melalui aktivitas marketing atau 

promosi yang bertujuan merangkul konsumen agar sadar (aware) terhadap 

suatu produk PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung untuk 

peningkatan jumlah nasabah. Serta pengaruhnya terhadap peningkatan 

jumlah nasabah dengan menggunakan strategi promosi below the line 

untuk memasarkan produk (barang/jasa) perusahaan. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul “Pengaruh Strategi Promosi Below 

The Line Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)” yaitu sebagai berikut: 

1. Secara  Objektif 

a. Persaingan yang ketat antar lembaga keuangan dibidang perbankan 

mengharuskan setiap lembaga keuangan mengoptimalkan strategi 

dalam memperkenalkan perusahaan dan produknya dengan strategi 

pemasaran yang dilakukan dalam hal ini strategi promosi below the 

line sebagai usaha untuk mempengaruhi nasabah dalam 

bertransaksi. Maka dari itu penelitian tentang pemasaran dilakukan 

untuk mendorong nasabah untuk bertransaksi pada bank tersebut. 

Karena dalam pra riset yang dilakukan terdapat data nasabah yang 
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meningkat setiap tahunnya. Terkait hal itu permasalahan pada 

sistem pemasarannya yang dikhususkan pada promosi below the 

line apakah terdapat pengaruh atau tidak terhadap peningkatan 

jumlah nasabah. 

b. Ekonomi islam mengatur segala aktifitas manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya termasuk dalam hal berbisnis. Dalam berbisnis baik 

dalam melakukan pemasaran haruslah sesuai dengan ketentuan 

syariah. 

c. PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung  merupakan salah 

satu lembaga keuangan syariah. Selain itu, belum pernah dilakukan 

penelitian sebelumnya mengenai pengaruh strategi promosi below 

the line terhadap peningkatan jumlah nasabah PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung. 

d. Dari data peningkatan nasabah data menunjukkan kenaikan 

nasabah dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha mengalami pertumbuhan. Karena itu peneliti 

merasa penting untuk meneliti lebih dalam tentang strategi 

pemasaran tersebut baik dalam mempertahankan nasabah dan 

menarik masyarakat untuk menjadi nasabah. 

2. Secara Subjektif  

a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang 

penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan pemasaran 
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yang merupakan salah satu dari kajian yang dipelajari dalam 

jurusan Perbankan Syariah. 

b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, 

mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup 

memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian baik data primer maupun data sekunder memiliki 

kemudahan akses serta letak objek penelitian mudah dijangkau oleh 

penulis. 

C. Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya dunia bisnis sebuah perusahaan harus 

mampu mengikuti perubahan yang terjadi baik di dalam perusahaan 

maupun di luar perusahaan. Salah satu faktor terjadinya perubahan suatu 

perusahaan adalah adanya persaingan. Dalam dunia bisnis persaingan 

merupakan ancaman bagi perusahaan apabila suatu perusahaan tidak dapat 

mengikuti ketatnya persaingan, maka perusahaan tersebut harus siap 

dengan konsekuensi yang akan dihadapi. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan tentunya memiliki strategi masing-masing dalam menghadapi 

persaingan. Dengan adanya persaingan tentu perusahaan harus siap dengan 

strategi yang akan diterapkan untuk memperkenalkan perusahaan maupun 

produk perusahaan. Permasalahannya adalah tepatkah strategi itu 

dipergunakan oleh perusahaan tersebut. Karena apabila strategi yang 

diterapkan oleh perusahaan kurang tepat, maka strategi tersebut bisa 

mengakibatkan berbagai kerugian bagi perusahaan. 
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Strategi merupakan bagian yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan. Untuk memperkenalkan perusahaan maupun produk 

perusahaan tentu tidak lepas dengan strategi yang dinamakan dengan 

strategi pemasaran. Strategi pemasaran mempunyai peranan penting untuk 

keberhasilan usaha perusahaan umumnya dan bidang pemasaran 

khususnya. Strategi pemasaran harus dapat memberi gambaran yang jelas 

dan terarah tentang apa yang akan dilakukan perusahaan dalam 

menggunakan setiap kesempatan atau peluang pada beberapa pasar 

sasaran.
7
 

Banyak perusahaan berlomba-lomba membuat strategi pemasaran 

untuk menarik pelanggannya. Strategi pemasaran merupakan suatu 

rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, 

yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk 

dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.
8
 Dalam hal ini 

dibutuhkan dua bagian yang sangat penting dan berkaitan, untuk mencapai 

keberhasilan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan, 

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

dijalankan (marketing mix) untuk sasaran pasar. 

Marketing mix (bauran pemasaran) merupakan kombinasi variabel 

atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang 

dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para 

                                                           
7
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran (Dasar, Konsep dan Strategi), (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2004) Ed 1, Cet. 7, h. 168 
8
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 168 
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pembeli atau konsumen.
9
 Konsep bauran pemasaran (marketing mix) 

terdiri dari empat P (4P), yaitu: Produk (Product), Harga (Price), Lokasi 

(Place) dan Promosi (Promotion).
10

 

Penentuan strategi pemasaran harus didasarkan atas analisis 

lingkungan dan internal perusahaan melalui analisis keunggulan dan 

kelemahan perusahaan, serta analisis kesempatan dan ancaman yang 

dihadapi perusahaan dari lingkungannya. Strategi pemasaran sangatlah 

penting bagi pelaku usaha untuk keberhasilan usahanya. Bagian penting 

dari instrumen pemasaran adalah pesan yang dikomunikasikan kepada 

masyarakat melalui berbagai unsur yang ada dalam kegiatan promosi 

(promotion). Dengan adanya komunikasi yang baik dalam promosi 

pemasaran maka tujuan perusahaan menyampaikan informasi yang tepat 

telah tercapai dengan baik.  

Promosi digunakan untuk membangun kedekatan dengan 

konsumen sehingga dapat membantu pemasaran suatu produk. Promosi 

menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemasaran suatu 

produk (barang/jasa). Tanpa promosi jangan diharapkan konsumen dapat 

mengenal perusahaan. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang 

paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Banyak 

hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan promosi 

                                                           
9
Sofjan Assauri, Ibid, h. 198 

10
 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 175 



8 
 

kepada khalayak atau konsumen.
11

 Menurut Fandy Tjiptono “bahwa 

sebuah promosi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk komunikasi 

pemasaran yang diantaranya adalah bisa melalui media periklanan, 

promosi penjualan, public relations, dan personal selling”.
12

 Selain itu 

dalam melaksanakan promosi, ada lima variasi promosi yang sering 

digunakan yaitu Periklanan (Advertising), Penjualan Personal (Personal 

Selling), Promosi Penjualan (Sales Promotion), Hubungan Masyarakat 

(Public Relation) dan Publisitas (Publicity), dan Pemasaran Langsung 

(Direct Marketing).
13

 Menurut Nelly Nailatie “promosi dibagi menjadi dua 

bagian yaitu promosi above the line dan below the line”. 
14

 

Below the line adalah aktifitas marketing yang dilakukan ditingkat 

retail atau konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul 

konsumen agar tertarik dengan suatu produk. Below the line  merupakan 

media langsung yang mengenai audience.
15

 Program below the line antara 

lain event dan diskon. Kegiatan promosi below the line suatu perusahaan 

paling banyak dilakukan melalui beragam event. Konsumen akan 

berhubungan langsung dengan brand, sehingga bisa terjadi komunikasi 

antara brand dengan konsumen. Program below the line diskon merupakan 

                                                           
11

Asnia Minarti, “Analisis Pengaruh Periklanan Above The Line Dan Below The 

Line Terhadap Brand Awareness Dan Brand Equity Minuman Berenergi Extra Joss Di 

Semarang”, (UNDIP, 2010), h. 1 
12

Mira Maryam Tibyan S, “Pengaruh Promosi Below The Line Terhadap Keputusan 

Pembelian Di Modern Trade (Survei Kepada Konsumen Susu Khusus Untuk Ibu Hamil Dan 

Menyusui “SUN Ibu” di Supermarket YOGYA di Kota Bandung)”,  (Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2013), h. 15-16 
13

Dewi „Aisyah Mahbub, “Pengaruh Variasi Promosi Terhadap Peningkatan 

Jumlah Nasabah Di BNI Syariah Cabang Pekalongan, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Pekalongan, 2015),  h. 2 
14

 Nelly Nailatie, The Power Of Marketing, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 191 
15

Asnia Minarti, Op.Cit, h. 22 
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program promosi yang berhubungan dengan promosi yang dirasakan 

langsung oleh konsumen. Jika kegiatan promosi yang dilakukan sudah 

dijalankan dengan baik maka peningkatan jumlah kosumen tentu akan 

dirasakan oleh perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Asnia Minarti dengan judul 

“Analisis Pengaruh Periklanan Above The Line Dan Below The Line 

Terhadap Brand Awareness Dan Brand Equity Minuman Berenergi Extra 

Joss di Semarang” dalam penelitian ini dinyatakan bahwa periklanan 

below the line berpengaruh terhadap brand awareness suatu produk. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Allan Dwi I‟sana dan Rini 

Nugraheni dengan judul “Analisis Pengaruh Display Produk, Promosi 

Below The Line, dan Emosi Positif Terhadap Keputusan Pembelian 

Impulsif Pada Sri Ratu Departement Store” menunjukkan hasil nilai 

indeks untuk tanggapan responden terhadap promosi below the line 

termasuk kategori tinggi terhadap keputusan pembelian.
16

 Dan penelitian 

yang dilakukan oleh Dr. Abhinanda Gautam dengan judul “Sebuah Studi 

Tentang Strategi Promosi (Below The Line) Industri Telekomunikasi Di 

Barat (Atas) (India) Dengan Referensi Khusus Untuk Komunikasi 

Ketergantungan” menunjukan bahwa variabel below the line berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada industri telekomunikasi.
17

 

                                                           
16

Allan Dwi I‟sana dan Rini Nugraheni, “Analisis Pengaruh Display Produk, 

Promosi Below The Line dan Emosi Positif Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Pada 

Sriratu  Departement Store”, Diponegoro Journal Management  Vol.  2 No. 2, 2013 
17

Dr. Abhinanda Gautam, “Sebuah Studi Tentang Strategi Promosi (Below The 

Line) Industri Telekomunikasi Di Barat (Atas) (India) Dengan Referensi Khusus Untuk 
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Perusahaan dituntut semakin kreatif dan inovatif dalam berpromosi 

mengingat ketatnya persaingan merebut hati konsumen. Konsumen dalam 

penentuan untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya 

kesadaran pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan yang oleh 

Assael disebut need arousal. Kebanyakan penulis menyatakan tahap ini 

sebagai tahap menyadari adanya masalah (problem recognition). 

Selanjutnya jika sudah disadari adanya kebutuhan dan keinginan, maka 

konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang 

diinginkannya.
18

 Dalam pengambilan keputusan konsumen, informasi 

yang diterima konsumen melalui komunikasi memainkan peran penting 

untuk membentuk persepsi konsumen. Sebuah produk dipersepsikan 

sebagai produk yang bermutu, jika komunikasi yang dilakukan berisi 

pesan akan hal tersebut. Produk yang sebenarnya mempunyai banyak 

manfaat, bisa jadi dipersepsikan hanya mengutamakan manfaat tertentu, 

apabila komunikasi yang dilakukan hanya mengutamakan manfaat 

tertentu.
19

 Dalam melakukan kegiatan promosi tentunya terdapat media 

yang mendukung keberlangsungan kegiatan promosi dengan maksud agar 

konsumen lebih mudah menangkap maksud dari kegiatan promosi.  

Promosi secara tidak langsung menarik minat konsumen untuk 

menjadi nasabah dan menggunakan produk yang dirasa sesuai dengan 

                                                                                                                                          
Komunikasi Ketergantungan”, European  Journal of Business and Management Vol.5 

No.22, 2013 
18

Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), h.15 
19

Tatik Surayni, Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 188 
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kebutuhan nasabah. Dalam penggunaan produk tersebut, nasabah merasa 

puas dan memperoleh banyak kemudahan dalam bertransaksi sehingga 

mampu menginformasikan kepada konsumen yang belum menggunakan 

produk tersebut untuk ikut serta menjadi nasabah dan merasakan manfaat 

dari produk yang ditawarkan. Dengan demikian tercapailah dari tujuan 

promosi yaitu semakin bertambah jumlah nasabah maka bertambah pula 

keuntungan yang diperoleh perusahaan 

Perkembangan dunia perbankan syariah yang dewasa ini bergerak 

sangat cepat disertai dengan adanya tantangan-tantangan yang semakin 

luas dan kompleks, hal tersebut membuat perbankan syariah harus cepat 

dan tanggap dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya melayani 

masyarakat. Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan 

syariah yaitu produk penghimpunan dana (funding), penyaluran dana 

(financing), dan produk jasa. Dari berbagai macam produk tersebut perlu 

dilakukan pemasaran kepada masyarakat tentang fungsi dan fitur-fitur 

yang ada dalam masing-masing produk. 

Pada sektor perbankan syariah semakin banyak lembaga keuangan 

syariah menuntut lembaga untuk terus melakukan kegiatan pemasaran 

secara terpadu. Terutama sekali melalui pengembangan produk dan 

beragam kegiatan promosi guna memacu pertumbuhan permintaan 

terhadap produknya. Komunikasi atau promosi yang dirancang idealnya 

terpadu dengan strategi bauran pemasaran lain yang dirumuskan 

perusahaan. 
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Lembaga keuangan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) 

adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-

ketentuan islam dan juga fatwa DSN-MUI, yang di dalam transaksinya 

tidak menggunakan riba tetapi sistem bagi hasil. BPRS mempunyai dua 

fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian mereka, yakni 

fungsi pengumpulan dana (funding) dan fungsi penyaluran dana 

(financing). Kegiatan BPRS jauh lebih sempit dibandingkan dengan 

kegiatan bank umum karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, 

kegiatan valas, dan perasuransian.
20

 

Perkembangan BPRS yang semakin meningkat mengakibatkan 

semakin banyaknya BPRS yang muncul menimbulkan persaingan yang 

sangat ketat antara BPRS yang satu dengan yang lainnya. Untuk 

memenangkan persaingan tersebut BPRS berusaha mencari strategi untuk 

memasarkan produk-produknya dan menarik minat nasabah untuk 

membeli produk yang ditawarkan. Demikian halnya dengan PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang berusaha semaksimal mungkin 

dalam menarik minat nasabah dan perhatian calon nasabahnya. 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah lembaga 

keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang 

melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.
21

 

Sebelum menjadi PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, PT. 

                                                           
20

OJK, “Pengertian BPRS”, tersedia di http//:ojk.ac.id, (diakses 8 Mei 2017 pukul 

13.00) 
21

BPRS Mitra Agro Usaha, “Sejarah BPRS Mitra Agro Usaha”, tersedia di 

http//:bankmau.com, (diakses 8 Mei 2017 pukul 13.00) 
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BPRS Mitra Agro Usaha merupakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  

yang melalui persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia untuk perubahan 

kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) yang mulai beroperasional dengan prinsip syariah 

pada tahun 2013.  

PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung didasarkan pada 

kehendak membantu dan memberdayakan potensi ekonomi pedesaan 

untuk mencapai pemerataan kemakmuran yang masih timpang selain itu 

juga demi terwujudnya suatu lembaga keuangan sebagai alternatif yang 

dapat melayani kebutuhan masyarakat dibidang keuangan.
22

 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung memiliki beberapa 

produk pembiayaan seperti pembiayaan murabahah dan pembiayaan 

multijasa. Dalam hal ini pembiayaan murabahah yang paling diminati oleh 

para nasabah pembiayaan lainnya. Ada beberapa produk simpanan yaitu 

tabungan wadiah, deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Dalam 

produk simpanan tabungan wadiah yang paling banyak peminatnya. Bisa 

kita lihat dari tabel jumlah nasabah dari berbagai produk yang ada dalam 

PT. BPRS adalah sebagai berikut:
23

 

 

 

                                                           
22

BPRS Mitra Agro Usaha, Ibid. 
23

Mat Amin, Wawancara dengan Direktur Utama, PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung, 13 Maret 2017. 
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Tabel 1.1 

Data Nasabah Pada PT. BPRS MAU 

Periode 2013-2016 

 

No. Nama Produk 2013 2014 2015 2016 

1. Tabungan wadiah 1052 1280 1629 1995 

2. Deposito mudharabah 7 36 57 65 

3. Tabungan mudharabah 0 0 0 5 

4. Pembiayaan murabahah 129 173 251 366 

5. Pembiayaan multijasa 0 23 107 91 

*Sumber: Data Jumlah Nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha  

BandarLampung 

 

Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan nasabah setiap 

tahunnya. Ini membuktikan PT. BPRS Mitra Agro Usaha mengalami 

pertumbuhan karena yang diketahui bahwa PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

merupakan bank yang diresmikan pada tahun 2013 dari bank konvensional 

menjadi bank syariah. Berkaitan dengan promosi yang dilakukan 

perusahaan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha tentu amat penting bagi 

peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut khusus pada promosi 

pemasarannya. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam bentuk 

penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Promosi Below The Line 

Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung”. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah below the line event berpengaruh terhadap peningkatan 

jumlah nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung? 

2. Apakah below the line  diskon  berpengaruh terhadap peningkatan 

jumlah nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?  

3. Apakah below the line event dan diskon secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung?  

4. Bagaimana strategi promosi below the line pada PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan maanfaat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui apakah below the line event  berpengaruh terhadap 

peningkatan jumlah nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung. 

b. Mengetahui apakah below the line  diskon berpengaruh terhadap 

peningkatan jumlah nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung. 
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c. Mengetahui apakah strategi promosi below the line event dan 

diskon secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan 

jumlah nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

d. Mengetahui bagaimana strategi promosi below the line yang 

dilakukan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah 

agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan 

menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai 

strategi promosi below the line yang dilakukan PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung. 

b. Manfaat Praktis 

1. Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti ketika 

mengkaji strategi promosi below the line terhadap peningkatan 

nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber bacaan dan referensi bagi mahasiswa dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi bidang 

ekonomi dan bisnis islam. 
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3. Bagi perusahaan, bahan evaluasi dan acuan untuk menentukan 

strategi yang akan diambil dalam meningkatkan jumlah 

nasabah. 

F. Batasan Masalah Penelitian 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan agar lebih terarah 

dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan 

masalah. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan 

skripsi ini, yaitu: 

1.  Ruang Lingkup Objek 

Objek dalam penelitian ini adalah strategi promosi below the 

line terhadap peningkatan jumlah nasabah studi pada PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung. Promosi yang mencakup kegiatan 

promosi dengan variabel yang digunakan yaitu event dan diskon. 

2.  Ruang Lingkup Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung. 

3.  Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 95, Sawah 

Lama, Tj. Karang Tim., Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 

Kode Pos 35128, Indonesia. 
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4.  Disiplin Ilmu 

Disiplin ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah 

manajemen pemasaran yang terkhusus pada promosi. Mengangkat 

masalah pengaruh strategi promosi below the line  terhadap peningkatan 

jumlah nasabah. 


