
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia sebelum tahun 1998 belum 

menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, tidak sepesat perkembangan 

perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena pengaturan bank Syariah 

yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan 

Pemerintah No. 72 Tahun 1992 terlihat kurang tegas, sempit dan tidak rinci. 

Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut kata ’’bank Syariah” 

belum disebut secara tegas, yang ada adalah bank pembiayaan dengan prinsip bagi 

hasil  (pasal 6 butir m, pasal 13 butir c). Dengan dikeluarkannya Undang-undang 

No 10 Tahun 1998, pada bulan Nopember 1998 yang merupakan penyempurnaan 

terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1992 memberikan perkembangan bagi 

perbankan Syariah.  

Diterapkannya Dual Banking System memberikan peluang bagi bank 

konvensional, untuk memberikan pelayanan jasa perbankan dengan prinsip 

Syariah dan memberi kesempatan dan peluang untuk tumbuh berkembang. 

Pertumbuhan industri bank berbasis Syariah yang terdiri dari Bank Umum 

Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS), dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlahnya cukup signifikan, 

yaitu dari 128 bank dan 531 kantor di tahun 2006 menjadi 183 bank dan 1.624 

kantor pada tahun 2010,  seperti pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah  Bank Syariah  (BUS,  UUS, BPRS)   dan  Jumlah  Kantor   BUS,  
              UUS,  BPRS Tahun 2006-2010  di Indonesia 
Kelompok Bank Syariah 2006 2007 2008 2009 2010 

BUS 3 3 5 6 10 
UUS 20 26 27 25 23 
BPRS 105 114 131 140 150 
Jumlah Kantor BUS, UUS 
&  BPRS 

531 753 992 1.136 1.624 

Sumber : Bank Indonesia, 2011  

Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan baik Aset, DPK (Dana Pihak 

Ketiga) dan Pembiayaan yang disalurkannya, menurut laporan BI (2011) kinerja 

perbankan Syariah di Indonesia tahun 2006 sampai dengan 2010 mengalami 

kemajuan yang pesat, seperti terlihat pada Tabel 2 berikut. 

 Tabel 2. Kinerja Perbankan Syariah 2006–2010 (dalam miliar rupiah) 
Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR 

Aset  26.722 36.536 49.555 66.090 97.519 38,21%
DPK 22.337 27.948 40.591 57.762 83.184 38,92%
Pembiayaan 25.927 28.011 48.264 64.355 94.884 38,31%
Share * 1,6% 1,8% 2,1% 3,1% 3,2% 19,48%
FDR  98,9% 99,8% 99,76% 103,65% 112,38% 3,56%
NPF Nett 3,3% 4,07% 3.95% 4,01% 3,9% 3,72%
 * Terhadap aset perbankan nasional  
 Sumber: BI, Statistik Perbankan Syariah , 2011 

 
Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aset, dimana pada akhir tahun 

2010 total aset perbankan Syariah di Indonesia mencapai Rp 97,52 triliun atau 

meningkat 38,2% CAGR (Cumulative Average Growth Rate) dibandingkan 

dengan Rp 26,72 triliun di tahun 2006. Peningkatan aset tersebut mayoritas di 

dorong oleh peningkatan pembiayaan dimana pada akhir tahun 2010 total 

pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan Syariah telah mencapai Rp 94,89 

triliun atau meningkat 38.31% CAGR dibandingkan dengan Rp 25,93 triliun di 

tahun 2006. Di sisi kewajiban dari bank Syariah, Simpanan dari DPK baik dari 

Giro, tabungan maupun deposito dari bank Syariah di Indonesia mengalami 

peningkatan yang pesat pada akhir 2010, yakni mencapai Rp 83,18 triliun atau 

meningkat 38.92% CAGR dibandingkan dengan tahun 2006 yang baru sebesar Rp 
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22,34 triliun. Sementara di sisi aset terhadap perbankan nasional meningkat dari 

1,6% atau 19,48% CAGR dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 3,21%. Di sisi 

FDR (Financing Deposit Ratio), yaitu pada tahun 2006 FDR mencapai 98,9% 

atau 3,56% CAGR dibandingkan tahun 2010 sebesar 112,38%, karena melebihi 

standar yang ditetapkan BI maksimum yaitu 94,75% (Taswan, 2006), dimana 

perbankan Syariah sangat ekspansif untuk melakukan fungsi bank sebagai fungsi 

intermediasi, yang tentunya perlu kehati-hatian dalam pengawasannya. Sedangkan 

NPF (Non Performing financing), dimana tahun 2010 meningkat 3,72 CAGR 

terhadap tahun 2006, artinya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 relatif 

stabil dibawah standar ketetapan BI yaitu maksimum 5%. (Taswan, 2006). 

Kondisi yang ada menunjukkan kemampuan bank Syariah untuk tumbuh 

dan bersaing dengan bank konvensional. Hal ini menunjukkan perkembangan 

industri perbankan Syariah menjadi peluang di sektor industri perbankan nasional, 

tak terkecuali BPRS yang bermain di pangsa pasar usaha mikro dimana pangsa 

pasarnya cukup besar. 

Halnya dengan pasar mikro peluangnya semakin menjanjikan. Terbukti 

sektor ini bukan hanya digarap oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti 

BPRS, Koperasi Syariah, BMT (Baitul Mal wal Tamwil) tetapi juga diincar oleh 

bank-bank umum. Peta persaingan sektor mikro ini sangat ketat. Beberapa bank 

umum baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Pembangunan Daerah 

(BPD), bank-bank swasta baik nasional maupun asing ikut dalam persaingan pasar 

mikro, hal ini menjadi fenomena yang sangat menarik dalam perbankan Syariah 

di Indonesia.  
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Tingkat persaingan di sektor mikro ini cukup sengit, dikarenakan potensi 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di indonesia sangat besar. 

Banyaknya UMKM) yang menguasai pasar hampir 99% jumlah seluruh pelaku 

usaha, dimana berhasil memberikan kontribusi sekitar 55,6% terhadap 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga sektor UMKM ini tumbuh 

paling baik dan berkembang pesat sehingga mampu menopang perekonomian 

nasional. Sebanyak 52,3 juta UMKM di Indonesia tahun 2009, kini sudah menjadi 

pangsa pasar yang sangat diminati dan menguntungkan bagi perbankan. Sehingga 

mempunyai potensi keuntungan yang relatif tinggi, apabila bank mampu 

menguasai atau setidaknya memasuki sektor pembiayaan mikro dan 

penghimpunan dana tersebut, diharapkan bank-bank semakin berlomba untuk 

bersaing meraih konsumen di sektor mikro. 

Dari data statistik BI sampai Juni 2010, bahwa pembiayaan yang diberikan 

kepada UMKM dan penghimpunan dana sesungguhnya tumbuh cukup besar, dari 

perkembangan net ekspansi pembiayaan mikro, kecil dan menenengah tercatat Rp. 

117,58 triliun dari total kredit perbankan nasional yang sebesar Rp. 164,31 triliun 

atau pangsa pasarnya 71% dari total pangsa pasar perbankan nasional, dan sisanya 

29% atau Rp. 46,72 triliun adalah pangsa pasar kredit non mikro, kecil dan 

menengah (MKM) dan Kartu Kredit MKM. Hal ini menunjukan bahwa perbankan 

tertarik memasuki pembiayaan dan penghimpunan dana sektor mikro.  

Sementara itu, bank umum lebih gesit dalam menyalurkan 

pembiayaan/kredit ke pasar mikro dan penghimpunan dana dari pasar mikro, 

meski belum lama menggarap sektor UMKM, nilai pembiayaan/kredit bank 

umum ke sektor UMKM mencapai Rp. 701,375 triliun per Desember 2009, angka 



 5

ini lebih tinggi 12,9% dibandingkan tahun 2008 yang hanya Rp. 548,637 triliun. 

Sedangkan tahun 2010 mencapai Rp. 965,453 triliun atau naik 17,1%. 

Konsep BPRS dianggap sebagai konsep unggul untuk memenuhi 

pembiayaan dan penghimpunan dana skala mikro/kecil di Indonesia, tetapi 

kenyataannya masih kurang berkembang dalam penghimpunan dana dan 

penyaluran pembiayaan dari dan oleh sektor mikro yang menjadi tujuan utama 

bisnisnya. Kehadiran bank umum di sektor ini sebagai penyebab seretnya 

pembiayaan yang dikucurkan oleh BPRS, efek ini berawal dari kebijakan BI 

sebagai otoritas perbankan Indonesia yang mendorong bank umum beramai-ramai 

masuk ke sektor mikro. 

Ekspansi bank umum, baik bank BUMN, swasta maupun asing masuk ke 

sektor UMKM tidak membuat terobosan baru dan tidak menggarap nasabah baru 

yang selama ini belum terlayani oleh BPRS. Bank-bank umum masuk ke pelosok 

desa hanya mengambil nasabah yang sudah digarap BPRS dengan menawarkan 

margin yang lebih rendah. Masuknya bank-bank umum dinilai mengancam 

kelangsungan BPRS, apabila BI tidak mengatur mekanisme penyaluran 

pembiayaan dan peghimpunan dana di sektor mikro dari dan oleh bank umum, 

dikarenakan BPRS cukup berat bersaing dengan bank-bank umum, baik bank 

umum konvensional maupun BUS/UUS yang menawarkan keunggulan yang tidak 

dimiliki oleh BPRS. 

Bank-bank umum telah menyiapkan strategi untuk merebut pangsa pasar 

untuk penyaluran pembiayaan/kredit dengan memperluas jaringan bisnis dan 

menghadirkan unit layanan mikro yang langsung menyentuh debitur. Bank umum 

mengambil nasabah BPRS dengan cara memberikan pembiayaan/kredit yang 
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lebih besar, jangka waktu yang lebih panjang dan margin yang lebih rendah. 

Akibatnya, pertumbuhan BPRS semakin kecil. Dengan kondisi seperti diatas, 

tentu saja BPRS akan kewalahan menghadapi pesaing (competitor) yang 

mempunyai modal lebih besar dan tingkat margin yang lebih kecil. 

Di sisi lain, pembiayaan sektor mikro yang merupakan pangsa pasar 

terbesar untuk penyaluran pembiayaan BPRS juga terkendala dengan keterbatasan 

Sumber Daya Insani (SDI) dan keterbatasan teknologi dan permodalan yang 

dihadapi BPRS. 

PT. BPRS Pemkot Bekasi, merupakan salah satu BPRS yang ada di kota 

Bekasi yang memiliki reputasi yang baik dalam penyaluran pembiayaan dan 

penghimpunan dana UMKM. BPRS ini melayani golongan pengusaha mikro, 

kecil dan menengah. Seiring berjalannya waktu, nasabah yang dibidikpun 

bertambah, baik itu nasabah skala besar maupun kecil. 

Kinerja PT. BPRS Pemkot Bekasi menurut Bank Indonesia cukup 

menggembirakan dengan total pembiayaan hingga Desember 2009 mencapai Rp. 

17.404.099.081, dengan pembiayaan macet (non performing financing) hanya 

1,93%, dan pada tahun 2010 NPF yang terjadi di PT. BPRS Pemkot Bekasi naik 

menjadi 2,72%. Untuk penghimpunan dana pada tahun 2010 sebesar Rp. 

15.858.876.173,- mengalami kenaikan sebesar 22% dibandingkan tahun 2009 

sebesar Rp. 12.994.789.761,- namun tidak signifikan apabila dibandingkan 

dengan yang pernah dicapai pada tahun 2008 sebesar Rp. 15.180.448.281,- atau 

naik hanya 4% atas pencapaian tahun 2010. FDR (financing deposit ratio) adalah 

69,71% pada tahun 2010 mengalami penurunun yang  dibandingkan tahun 2009 

yang mencapai 94,27%, dari segi penurunan FDR ini maka PT. BPRS Pemkot 
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Bekasi kurang melakukan ekspansi pembiayaan, artinya secara fungsi perbankan, 

BPRS kurang melakukan fungsi intermediasi untuk menyalurkan dananya. 

 Jumlah pembiayaan dan pendanaan  PT. BPRS Pemkot Bekasi tiga tahun 

terakhir dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 seperti pada Tabel 3. 

Tabel.3. Jumlah    Pembiayaan    yang    disalurkan  dan    Penghimpunan    dana    
              BPRS  Pemkot Bekasi  antara  tahun  2008 sampai  2010. 

Tahun Pembiayaan  
(Rp) 

Penghimpunan dana 
(Rp) 

2008 14.069.219.101 15.180.448.281 
2009 17.404.099.081 12.994.789.761 
2010 10.060.239.580 18.260.777.970 

    Sumber : PT. BPRS Pemkot Bekasi, 2011 

Dari Tabel 3 memperlihatkan, bahwa secara pembiayaan PT. BPRS 

Pemkot Bekasi pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 42% dibandingkan 

dengan tahun 2009, dan turun 28% terhadap tahun 2008. Sedangkan untuk 

pendanaan sendiri, walaupun pada tahun 2010 mengalami kenaikan sekitar 40%, 

hal ini masih dibawah kenaikan industri perbankan Syariah secara nasional, yang 

kenaikannya mencapai 44% dan kenaikan industri perbankan Syariah kota Bekasi 

yang mengalami kenaikan 42.5% pada periode yang sama (Statistik Perbankan 

Syariah BI, 2011). Jumlah penghimpunan dana pada tahun 2009 juga mengalami 

penurunan sekitar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Semakin menurunnya pangsa pasar pembiayaan dan semakin sulitnya 

memperoleh pendanaan dari dan untuk PT. BPRS Pemkot Bekasi, menuntut 

perusahaan untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan 

pangsa pasarnya. Ketatnya persaingan dalam pembiayaan UMKM dan 

memperoleh pendanaan dari pihak ketiga, dikarenakan sektor UMKM bukan 

hanya milik BPRS saja, tetapi bank-bank umum, baik bank umum konvensional 

maupun bank Syariah yang ada di kota Bekasi, beramai-ramai memasuki sektor 
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ini, disebabkan potensi pembiayaan dan penghimpunan dana yang cukup besar 

yang dimiliki oleh sektor UMKM. Menghadapi persaingan yang semakin ketat 

ini, maka PT. BPRS Pemkot Bekasi dituntut untuk mampu mengetahui sedini 

mungkin kekuatan dan kelemahan perusahaan, sehingga dengan demikian 

perusahaan memiliki kesiapan yang lebih dari cukup untuk mengeksploitasi 

peluang bisnis yang ada, serta mengantisipasi ancaman yang ada agar perusahaan 

mampu bertahan (survive) dalam menghadapi persaingan industri perbankan di 

kota Bekasi yang semakin ketat di sektor usaha mikro dan kecil  

  

1.2  Perumusan Masalah 

PT. BPRS Pemkot Bekasi merupakan salah satu BPRS yang ada di kota 

Bekasi, yang memiliki reputasi yang baik dalam penyaluran pembiayaan dan 

penghimpunan dana UMKM. Penurunan pangsa pasar dari PT. BPRS Pemkot 

Bekasi mengakibatkan penurunan laba yang dialami perusahaan. Untuk 

menghadapi persaingan ini, diperlukan formulasi strategi bersaing yang lebih 

terarah untuk menjalankan usahanya dalam lingkungan bisnis, berdasarkan 

lingkungan internal dan eksternal. PT. BPRS Pemkot Bekasi juga dituntut untuk 

memiliki sikap yang proaktif tidak sekedar reaktif, sehingga PT. BPRS Pemkot 

Bekasi memerlukan perencanaan bisnis yang akurat untuk mengetahui ke arah 

mana perusahaan berkembang, bagaimana mencapainya, serta tindakan apa yang 

perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan kekuatan dan merebut peluang yang 

ada sehingga berhasil.  
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Untuk mencapai hal itu, diperlukan formulasi strategi yang benar dan tepat 

untuk mampu bersaing, meminimalisir resiko-resiko yang dihadapi perusahaan 

dan dapat mengantisipasi perkembangan serta perubahan lingkungan yang terjadi.  

Perubahan lingkungan yang sering terjadi itulah maka perencanaan mulai 

memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Manajemen tidak saja dituntut 

mengantisipasi masa depan akan tetapi mempengaruhi masa depan itu sendiri. 

Sehingga, manajemen perusahaan membutuhkan manajemen strategi dimana pola 

pikir strategis digabungkan dengan proses manajemen. Manajemen strategi sendiri 

dapat berfungsi sebagai sarana mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan jalan 

yang hendak ditempuh untuk membantu manajemen dalam melakukan pilihan 

strategi bisnis dengan pendekatan yang rasional dan sistematis. Sehingga 

didapatkan beberapa strategi alternatif untuk sasaran yang tepat oleh pihak 

manajemen dalam menghadapi persaingan yang ketat, sehingga mampu 

meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis bagi perusahaan. 

Perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi bersaing dalam menghadapi persaingan industri perbankan 

Syariah yang ada di wilayah operasi PT. BPRS Pemkot Bekasi? 

2. Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi 

keberlangsungan bisnis dari PT. BPRS Pemkot Bekasi? 

3. Strategi alternatif apa sajakah yang dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai 

dengan kondisi internal dan eksternal ? 

4. Bagaimana memformulasikan strategi prioritas yang dilakukan oleh PT BPRS 

Pemkot Bekasi untuk pengembangan bisnisnya? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa strategi bersaing dalam menghadapi persaingan industri 

perbankan Syariah yang ada di wilayah operasi PT. BPRS Pemkot Bekasi. 

2. Menganalisa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi 

keberlangsungan bisnis dari PT. BPRS Pemkot Bekasi. 

3. Menganalisa strategi alternatif yang dapat dapat dilakukan oleh perusahaan 

sesuai dengan kondisi internal dan eksternal PT. BPRS Pemkot Bekasi.   

4. Memformulasikan strategi prioritas yang dapat direkomendasikan kepada 

pihak manajemen PT BPRS Pemkot Bekasi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat diambil manfaatnya sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan, sebagai masukan kepada PT. BPRS Pemkot Bekasi dalam 

memformulasikan strategi yang sesuai dengan lingkungan internal dan 

eksternalnya 

2. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama 

perkuliahan dan menguatkan daya analisis tentang suatu kasus. 

3. Sebagai data dasar (benchmark data) bagi penelitian selanjutnya yang terkait 

dan secara umum untuk pengembangan IPTEK, dan secara khusus bidang 

ekonomi Islam khususnya perbankan Syariah di Indonesia. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

  Adapun ruang lingkup penelitian yang dilakukan pada PT. BPRS Pemkot 

Bekasi adalah mengenai formulasi strategi alternatif PT. BPRS Pemkot Bekasi 

tersebut dalam menghadapi persaingan yang terjadi di wilayah kota Bekasi. PT. 

BPRS Pemkot Bekasi beroperasi di wilayah kota Bekasi, maka ruang lingkup 

dibatasi hanya bank-bank Syariah yang bersaing berhadapan langsung dengan PT. 

BPRS Pemkot Bekasi untuk berusaha merebut pangsa pasarnya. Dengan 

Penyusunan strategi alternatif pada PT. BPRS Pemkot Bekasi ini fokus pada 

analisis lingkungan internal dan eksternal, sehingga melalui analisis ini 

diharapakan akan didapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kelemahan, 

kekuatan, ancaman serta peluang bagi perusahaan. Analisis internal dan eksternal 

akan digunakan sebagai acuan untuk memformulasikan strategi. Strategi yang 

berhasil diformulasikan tersebut nantinya akan bermanfaat bagi manajemen dalam 

mengembangkan  PT. BPRS Pemkot Bekasi. 
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