
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Selama lima tahun terakhir, industri perbankan syariah mengalami 

perkembangan yang pesat.  Berdasarkan laporan Perkembangan Perbankan 

Syariah tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI, 2007), volume 

usaha perbankan syariah dalam kurun waktu tahun 2002 – 2006 mencapai rata-

rata pertumbuhan lebih dari 60% per tahun.  Pertumbuhan perbankan syariah saat 

ini berada pada fase pertumbuhan cepat (fast growth). 

Semenjak terjadinya krisis moneter dan perbankan di Indonesia, Bank 

Indonesia selaku otoritas moneter mempunyai komitmen yang kuat dalam 

pengembangan perbankan syariah di Indonesia.  Hal ini didukung pula oleh 

terbitnya Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang merevisi UU No. 7 

tahun 1992.  Pada UU No. 10 1998, secara eksplisit dinyatakan bahwa bank 

umum konvensional dapat memberikan jasa perbankan syariah di mana hal ini 

belum diatur pada UU No. 7 Tahun 1992. 

Bank Bukopin sebagai salah satu bank umum swasta nasional yang 

kepemilikannya didominasi  mayoritas pribumi dan muslim sejak tahun 2001 

telah membuka unit usaha syariah (UUS).  Cabang syariah pertama Bank Bukopin 

didirikan di Jakarta, tepatnya di Jl. Raya Melawai pada tahun 2002.   

Mengingat perkembangan yang sangat baik, manajemen memutuskan untuk 

membuka cabang syariah lainnya di Bukittinggi pada tahun 2003, Cabang Syariah 

Surabaya dan Bandung pada tahun 2004 serta Cabang Syariah Medan pada tahun 

2006.  Selain Cabang Syariah, Bank Bukopin juga membuka Cabang Pembantu 
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Syariah Kramatjati di Jakarta dan Cabang Pembantu Syariah Payakumbuh di 

Bukittinggi. 

Memperhatikan respon yang baik dari masyarakat terhadap perbankan 

syariah jumlah bank syariah di Indonesia juga mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2001, saat mana Bank Bukopin membuka unit usaha syariah, jumlah bank 

syariah di Indonesia adalah dua Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank 

Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, tiga Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu Bank 

IFI, Bank BNI dan Bank Jabar, serta 81 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).  

Pada tahun 2007, jumlahnya menjadi tiga BUS, 20 UUS dan 105 BPRS (Tabel 1). 

Pada Tabel 1 di bawah terlihat perkembangan bank syariah di Indonesia selama 

kurun waktu Tahun 2002 sampai dengan 2006. Total aset meningkat dari Rp 4,0 

Triliun menjadi Rp 26,7 Triliun pada akhir Tahun 2006, pembiayaan meningkat 

dari Rp 3,2 Trilyun menjadi Rp. 20,4 Triliun, Dana Pihak Ketiga meningkat dari 

Rp 2,9 Trilliun menjadi 20,7 Triliun.  Sementara itu laba juga mengalami 

peningkatan dari Rp 54,0 Milyar menjadi Rp 355,0 Milyar 

Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2002 – 2006 
Jumlah Bank 2002 2003 2004 2005 2006
Bank Umum Syariah 2 2 3 3 3
Unit Usaha Syariah 6 8 15 19 20
BPRS 83 84 86 92 105
Jumlah Kantor BUS & UUS 127 299 401 504 531
Jumlah Layanan Syariah 456

Indikator Kinerja
Total Asset 4,045,235     7,858,918     15,325,997   20,879,874   26,722,030   
Pembiayaan 3,276,650     5,530,167     11,489,933   15,231,942   20,444,907   
Dana Pihak Ketiga 2,917,726     5,724,909     11,862,117   15,582,329   20,672,181   
Laba Rugi 54,050          42,663          162,366        138,285        355,047        

(dalam jutaan Rupiah)

 
(Sumber : Bank Indonesia, 2007) 
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1.2. Identifikasi Permasalahan 

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia berdampak 

pada meningkatnya tingkat persaingan dalam industri perbankan. Selain 

persaingan, kondisi eksternal lainnya juga berpengaruh pada keberadaan Unit 

Usaha Syariah Bank Bukopin, seperti perubahan regulasi Bank Indonesia, kondisi 

perekonomian nasional, munculnya produk-produk yang menjadi substitusi 

produk bank syariah dan lain-lain. 

Dalam menghadapi meningkatnya persaingan dan perubahan-perubahan 

tersebut, Unit Usaha Syariah Bank Bukopin perlu memiliki suatu rancangan masa 

depan yang didasari oleh kompetensi yang dimilikinya.  Tujuan dan gambaran 

yang jelas tentang Unit Usaha Syariah Bank Bukopin di masa yang akan datang 

diharapkan mampu menuntun Unit Usaha Syariah Bank Bukopin agar dapat 

mengantisipasi perubahan yang terjadi, bahkan turut serta mengubah wajah 

industri perbankan syariah di Indonesia. Rancangan pengembangan tersebut 

dinamakan Arsitektur Strategik Unit Usaha Syariah Bank Bukopin.   

Sebelum melakukan perancangan suatu arsitektur strategik, permasalahan 

yang harus dipecahkan adalah mengetahui bagaimana kondisi saat ini (current 

situation) atau dalam istilah manajemen strategik dinamakan dengan analisa 

lingkungan (environtmental scanning).  Beranjak dari current situation kemudian 

dibuat suatu rancangan kompetensi yang perlu dimiliki, kelompok pelanggan baru 

yang harus dipahami, saluran baru yang harus dikembangkan, dan prioritas 

pengembangan produk  yang harus ditangani, untuk mengantisipasi  masa depan.  
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1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kondisi lingkungan eksternal dan 

internal Unit Usaha Syariah PT Bank Bukopin (Tahun 2006) untuk kemudian 

dirumuskan arsitektur strategik berdasarkan analisa kesenjangan antara kondisi 

saat ini dengan wawasan industri masa depan.  Subyek yang diteliti adalah Unit 

Usaha Syariah Bank Bukopin, di mana di dalamnya terdapat Unit Usaha Syariah 

dan cabang-cabang serta outlet Bank Bukopin Syariah lainnya.  Variabel 

lingkungan yang diteliti mencakup analisa lingkungan makro dan  lingkungan 

industri.  Sementara itu variabel internal yang diteliti adalah analisa mata rantai 

nilai (value cahin analysis) sehingga diperoleh kompetensi yang dimiliki oleh 

Unit Usaha Syariah saat ini.  Berdasarkan analisa lingkungan eksternal dan 

internal kemudian disusun suatu arsitektur strategik Bank Bukopin pada kurun 

waktu lima tahun ke depan yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.  

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan empat permasalahan spesifik yang 

sudah diteliti sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi persaingan, 

pertumbuhan dan  perkembangan Unit Usaha Syariah Bank Bukopin ? 

2. Faktor-faktor internal apa saja yang dapat dikembangkan untuk menjadi 

kompetensi inti Unit Usaha Syariah Bank Bukopin ? 

3. Bagaimana arsitektur strategik Unit Usaha Syariah Bank Bukopin dalam 

kurun waktu lima tahun yang akan datang ? 
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1.5. Tujuan  

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisa faktor-faktor eksternal Unit Usaha Syariah Bank Bukopin baik 

dalam skala makro maupun skala industri. 

2. Menganalisa faktor-faktor internal Unit Usaha Syariah Bank Bukopin yang 

mempunyai tingkat kompetensi untuk dikembangkan. 

3. Merancang arsitektur strategik Unit Usaha Syariah Bank Bukopin dalam 

kurun waktu lima tahun yang akan datang. 

 

1.6. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan manajemen 

strategik, khususnya di bidang penyusunan arsitektur strategik 

2. Sebagai masukan bagi manajemen  mengenai kondisi lingkungan eksternal 

dan internal yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah, kompetensi yang sudah 

dimiliki dan harus dimiliki dalam menyongsong masa depan industri 

perbankan syariah yang dirumuskan dalam suatu arsitektur strategik sebagai 

panduan agar dapat memenangkan persaingan. 
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1.7. Ruang Lingkup 

Penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahap penyusunan arsitektur 

strategik Unit Usaha Syariah Bank Bukopin, sedangkan tahap implementasi dan 

evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada manajemen Bank Bukopin. 




