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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Perkembangan serta persaingan bisnis yang semakin pesat mendorong 

perusahaan untuk mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan 

stabilitas usaha serta maksimalisasi profit. Salah satu strategi yang menjadi 

pilihan perusahaan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan 

pemisahan atau spin-off atas unit usahanya. Keputusan untuk melakukan spin-off 

tidak hanya didasari  saja oleh faktor internal dari dalam perusahaan, namun juga 

memerlukan dukungan dari kondisi eksternal. Dari sisi internal, perusahaan yang 

memiliki unit-unit usaha potensial umumnya telah menetapkan target untuk 

‘melepaskan’ unit usaha yang dinilai memiliki kapabilitas serta kompetensi 

sebagai badan usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari perusahaan induk. 

Sedangkan dari sisi eksternal, keputusan spin-off off juga harus didukung oleh 

peraturan-peraturan dari instansi terkait serta informasi terkait peluang pasar yang 

akan digali setelah unit usaha terpisah dari perusahaan induknya. 

Industri perbankan sebagai salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan 

pesat menjadi salah satu pelopor dalam implementasi aksi spin-off. Ketatnya 

persaingan di sektor perbankan, mengharuskan bank untuk menerapkan strategi 

yang tepat serta melakukan inovasi untuk meningkatkan kapabilitas perusahaan 

dan kualitas jasa yang ditawarkan. Dari banyaknya alternatif strategi yang ada, 

spin-off menjadi salah satu strategi yang cukup populer di antara perusahaan 

perbankan (Syakir 2008). 

 Hal tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai keuntungan yang dapat 

diperoleh setelah adaya spin-off. Dengan strategi tersebut, diharapkan perusahaan 

induk dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan bisnis utamanya (core bussines), 

dan perusahaan yang baru terbentuk memiliki kesempatan yang lebih besar untuk 

memaksimalkan nilai kegiatan bisnisnya sebagai perusahaan yang terpisah dari 

perusahaan induknya (Imtihani 2010). Dari segi hukum, landasan hukum spin-off 

adalah undang-undang perbankan yaitu UU perbankan pasal 37 ayat 1 huruf g UU 

perbankan yang menyatakan ‘Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang 

membahayakan kelangsungan usahanya BI dapat melakukan tindakan agar bank 

dijual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban bank kepada bank atau pihak 

lain’. Dari segi definisi, terdapat berbagai pengertian spin-off yang dirumuskan 

oleh kamus dan sumber lain. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 

11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009, Pemisahan (spin-off) adalah pemisahan 

usaha dari satu BUK (Bank Umum Konvensional) menjadi dua badan usaha atau 

lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sedangkan  menurut Elfring and Foss (2000),  spin-off is An individual or an 

organizational unit leaving an existing firm to start as a new firm on the basis of 

his/their specific knowledge and competence. 

Fenomena spin-off menjadi alternatif strategi yang diambil oleh berbagai 

perusahaan, mengingat pelaksanaan startegi tersebut terbukti memberikan dampak 

yang positif bagi kinerja (Dinanto 2010). Praktek spin-off oleh perusahaan-

perusahaan di Eropa berhasil meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja di 

negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa melalui a) membentuk dan 
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menambah perusahaan baru; b) meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan 

ekonomi yang sehat; c) meningkatkan inovasi dari perusahaan hasil spin-off; d) 

meningkatkan potensi kewirausahaan; e) meningkatkan potensi pertumbuhan 

jangka panjang; f) memberikan keuntungan bagi perusahaan induk; g) 

memperbesar daya saing wilayah; h) menciptakan pasar-pasar baru; dan i) 

menciptakan lingkungan yang dinamis karena adanya interaksi antara teknologi, 

kewirausahaan, kluster industri pada wilayah ekonomi yang berbeda. 

Di Indonesia, aksi spin-off oleh pelaku industri perbankan mulai dikenal 

setelah dikeluarkannya beberapa dasar hukum yang mengatur tentang spin-off 

tersebut, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang Republik 

Indonesia no. 19 tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 

Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. Selain melalui peraturan tersebut, spin-

off juga didorong secara tidak langsung oleh kebijakan lainnya, salah satunya blue 

print Bank Indonesia tentang upaya pengembangan perbankan syariah yang 

secara implisit menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencapai pangsa pasar 

perbankan syariah 5% dari perbankan nasional pada tahun 2011 adalah dengan 

mendorong terjadinya spin-off  Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum 

Syariah (BUS).  

Di dalam UU 21 tahun 2008 disebutkan bahwa BUK yang memiliki UUS 

yang sudah memiliki aset minimal 50 % dari bank induk, atau yang sudah berdiri 

15 tahun sejak berlakunya UU tersebut wajib melakukan pemisahan atas UUS 

menjadi BUS. Dengan adanya peraturan tersebut, UUS yang saat ini masih 

tergabung di dalam BUK harus menentukan strategi maupun bentuk pemisahan 

yang sesuai dan dapat memaksimalkan kinerja UUS setelah menjadi entitas yang 

terpisah dari bank induknya (http://finansial.bisnis.com/). Seperti yang terlihat 

pada grafik dibawah ini, kinerja perbankan syariah secara umum sudah 

mengalami perkembangan baik dari sisi aset, maupun dan dana pihak ketiga 

perbankan syariah, dan dengan adanya dorongan atas implementasi spin off UUS 

tersebut, diharapkan perbankan syariah dapat memaksimalkan pangsa pasar nya di 

sektor perbankan nasional. 

 

 
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 

Grafik 1 Grafik Perkembangan Marketshare Perbankan Syariah 
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Spin-off pada industri perbankan hingga saat ini telah dilakukan oleh 

beberapa bank, seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Bukopin dan PT Bank Jabar Banten. 

Meskipun didasari oleh peraturan yang sama, pelaksanaan spin-off UUS di 

Indonesia  dilakukan dengan tahapan dan proses yang berbeda antara satu Bank 

Umum Konvenional (BUK) dengan BUK lainnya. Sebagian dibentuk dengan cara 

pembelian BUK yang sudah ada oleh BUK yang memiliki UUS meskipun BUK 

yang dibeli memiliki ukuran yang lebih kecil untuk kemudian dikonversi menjadi 

BUS. Setelah itu, UUS di spin-off dan digabungkan ke dalam BUS tersebut. 

Dalam penelitian ini selanjutnya metode ini disebut sebagai spin-off melalui badan 

yang sudah ada.  

Salah satu contoh BUS yang merupakan hasil spin-off dengan metode 

badan yang sudah ada adalah PT. Bank BRI Syariah. Terdapat beberapa hal yang 

dapat disoroti terkait proses pembentukan PT. Bank BRI Syariah. Sebelum spin-

off, BRI sudah menjalankan bisnis perbankan syariah, namun perkembangan dan 

pertumbuhannya dinilai belum optimal, terlihat dari unit usaha syariah BRI 

bersama 27 UUS bank umum lainya hanya menguasai 24 % pangsa pasar, 

sedangkan kinerja bank umum syariah atau BUS berhasil menguasai 76 % pangsa 

pasar. Setelah dilakukan kajian mengenai kemungkinan spin-off dengan 

mengakuisisi bank kecil untuk dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), 

jajaran manajemen BRI memiliki keyakinan bahwa keputusan spin-off akan 

menghasilkan salah satu BUS terbaik. Disisi lain, BJA sedang membutuhkan 

penguatan permodalan serta memperkuat posisinya di dunia perbankan. Melalui 

spin-off, diharapkan BJA mampu meningkatkan kinerja dan permodalan sesuai 

Kerangkan Arsitektur Perbankan Nasional.  

Keputusan spin-off tersebut merupakan langkah penting dalam 

perkembangan perbankan syariah, karena sebagai bank yang fokus pada sektor 

UMKM, BJA dan BRI akan lebih mudah untuk mengoptimalkan bisnis perbankan 

syariah yang fokus kepada sektor UMKM (Khotibul, 2009). Dengan akuisisi 

tersebut, Bank syariah BRI akan langsung memiliki 51 cabang (6 cabang BJA, 

dan 45 cabang UUS BRI), dan seluruh nasabah BJA akan langsung menjadi 

nasabah Bank Syariah BRI. Hal lain yang terkait dengan proses pembentukan 

Bank Syariah BRI adalah, BRI bersedia mempertahankan jajaran direksi BJA 

selama masa transisi, yaitu sampai nama BJA berubah menjadi Bank Syariah BRI. 

Setelah itu, BRI akan meningkatkan dan mengembangkan kepengurusan Bank 

Syariah BRI dengan mengubah sususan direksi dan komisaris BJA, sesuai dengan 

hasil fit and proper test yang disetujui Bank Indonesia. 

Proses spin-off yang berbeda diterapkan pada pembentukan PT. Bank BNI 

Syariah. Dalam proses pendiriannya, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

sebagai BUK yang memiliki UUS mendirikan BUS yang modalnya berasal dari 

seluruh aset dan kewajiban yang ada pada UUS itu sendiri, kemudian dilakukan 

spin-off  terhadap UUS tersebut setelah keluarnya persetujuan operasional BUS 

dari Bank Indonesia. Metode spin-off ini selanjutnya akan disebut metode spin-off 

melalui pembentukan badan baru. 

Pemisahan UUS PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tersebut 

sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2010, dimana dalam Corporate Plan 

Unit Usaha Syariah (UUS) BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat 

temporer dan akan dilakukan spin-off tahun 2009, namun perijinan baru diperoleh 
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secara lengkap pada bulan Mei 2010, sehingga spin-off baru resmi baru dapat 

dilakukan pada bulan Juni 2010 tepatnya pada tanggal 19 Juni 2010 berdasarkan 

akta pendirian Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah, yang dibuat secara 

notariil oleh notaris Sutjipto S.H, M.Kn dengan Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 

2010. Selanjutnya, izin usaha sebagai Bank Umum Syariah diberikan oleh Bank 

Indonesia kepada PT Bank BNI Syariah sesuai dengan Keputusan Gubernur BI 

nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, dan kemudian dilakukan soft 

launching operasional BUS baru PT Bank BNI Syariah sebagai entitas 

independen hasil pemisahan (spin-off) UUS dari BNI pada tanggal 18 Juni 2010.  

Sehari setelah itu, tepatnya tanggal 19 Juni 2010 merupakan  tanggal efektif 

dimulainya kegiatan operasional PT Bank BNI Syariah. 

Keputusan manajemen BNI untuk melakukan pemisahan unit usaha 

syariah tentunya diambil dengan berbagai pertimbangan, baik terkait sisi internal 

maupun eksternal perusahaan. Dari sisi eksternal, bisnis perbankan syariah 

merupakan bisnis yang relatif baru dikenal oleh masyarakat sehingga masih 

memiliki potensi bisnis yang besar untuk dikembangkan. Dalam 5 tahun terakhir, 

perbankan syariah memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan 

perbankan konvensional, dengan total pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), dan 

pertumbuhan aset mencapai 34 % per tahun (Ghulam, 2012). Hal ini jauh 

melampaui pertumbuhan bank konvensional yang berkisar antara 19% untuk 

pertumbuhan dana dan 25% untuk pertumbuhan kredit pada periode yang sama. 

Selain itu, dengan perkembangan informasi yang semakin cepat, kesadaran 

masyarakat akan menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam transaksi perbankan 

juga mengalami peningkatkan. Hal ini dalah satunya dapat dilihat dari jumlah 

nasabah UUS BNI yang meningkat dari tahun ke tahun, dan saat ini mencapai 

295.116 nasabah dan terus bertambah. Peluang pengembangan syariah pun masih 

terbuka lebar karena pangsa pasar perbankan syariah baru sekitar 2% dari total 

perbankan nasional. 

 Sementara itu, faktor internal yang melatarbelakangi UUS BNI menjadi 

BUS adalah business plan UUS saat pendirian memang mendesain UUS bersifat 

temporer dan telah menargetkan spin-off  pada tahun 2009. UUS BNI juga telah 

memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai, baik dari sisi SDM, sistem 

dan infrastruktur. Customer base yang dimiliki oleh UUS BNI juga cukup besar 

selain didukung oleh track record dan kinerja yang baik. Saat ini, UUS BNI 

mempunyai 25 kantor cabang syariah, 30 kantor cabang pembantu syariah, dan 

700 syariah channeling outlet (window). 

Dengan adanya perbedaan pada proses kedua aksi spin-off tersebut, setiap 

metode serta strategi yang diterapkan baik oleh PT. Bank BNI Syariah maupun 

PT. Bank BRI Syariah tentunya diimplementasikan dengan berbagai 

pertimbangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud melakukan 

pembahasan terkait faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam implementasi 

spin-off unit usaha syariah. Pembahasan yang dilakukan mencakup latar belakang 

dilakukannya spin-off, faktor yang mendasari pemilihan metode yang berbeda 

antara PT. Bank BNI Syariah dan Bank Syariah BRI dan beberapa hal lain terkait 

proses spin-off tersebut. Secara umum penelitian dilakukan dalam dua tahap, 

pertama yaitu proses menganalisa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan 

implementasi spin-off pada perbankan syariah, kemudian dilakukan analisa untuk 
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mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan dalam implementasi spin-off  yang 

berbeda pada kedua instansi yang menjadi studi kasus. 

PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI Syariah diambil sebagai objek 

penelitian dengan pertimbangan kedua perusahaan merupakan salah satu syariah 

yang memiliki pangsa cukup besar didalam bidang perbankan syariah dan sudah 

mempublikasikan data keuangannya baik sebelum dan setelah melakukan spin-off. 

Selain itu, spin-off dilakukan kedua perusahan tersebut pada periode yang belum 

terlalu lama, sehingga faktor-faktor seperti kondisi perekonomian dan politik 

secara umum tidak terlalu berbeda dengan kondisi saat ini. Hasil dari penelitian 

yang berjudul pemilihan metode spin-off unit usaha syariah pendekatan analisa 

faktor dengan studi kasus PT. Bank BNI Syariah dan Bank Syariah BRI 

diharapkan dapat memberikan tambahan referensi akademik serta masukan 

kepada manajemen terkait faktor yang memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan kinerja PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank BRI Syariah atau 

instansi perbankan lainnya. 

 

 

Rumusan Masalah 

 

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami 

perkembangan yang pesat, terutama sejak adanya Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 yang merupakan dasar hukum atas praktik perbankan menggunakan 

sistem perbankan ganda (dual banking system). Dengan diberlakukannya 

peraturan tersebut, bank umum konvensional memberikan layanan secara syariah 

dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). 

Kemudian dengan semakin dikenalnya berbagai produk-produk perbankan 

syariah serta besarnya kebutuhan atas jasa-jasa perbankan syariah, pembentukan 

bank syariah menjadi fenomena yang semakin banyak terjadi di dunia perbankan. 

Dari berbagai metode pembentukan bank syariah yang ada, trend metode yang 

cukup sering dipilih adalah melalui akuisisi dan konversi bank konvensional 

menjadi bank syariah. Implementasi metode tersebut dapat dilakukan melalui tiga 

pendekatan. Pertama, bank umum konvensional yang telah memiliki UUS 

mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah 

dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru 

dikonversi tersebut, salah satu contoh dari bank syariah yang dibentuk dengan 

metode ini adalah BRI Syariah yang merupakan hasil dari akuisisi PT. Bank BRI 

terhadap Bank Jasa Arta. Kedua, bank umum konvensional yang belum memiliki 

UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. 

Ketiga, adalah dengan melakukan spin-off (pelepasan) UUS dan dijadikan Bank 

Umum Syariah tersendiri, dengan salah satu contoh BNI Syariah.  

Masing-masing metode pembentukan memiliki kelebihan dan kekurangan, 

serta diimplementasikan setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Dengan 

adanya latar belakang tersebut, pada penelitian ini secara umum akan dibahas 

lebih lanjut hal-hal terkait dua bank syariah yang dibentuk dengan metode spin-off 

yang berbeda yaitu PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI Syariah, dan lebih 

lanjut rumusan permasalahan yang dapat dibentuk  dalam penelitian ini yaitu : 

• Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan di dalam implementasi strategi 

spin-off atas unit usaha syariah? 
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• Apa yang melatarbelakangi PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI 

Syariah mengambil strategi spin-off dengan proses yang berbeda? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

• Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan di dalam 

implementasi spin-off atas unit usaha syariah.  

• Mengetahui faktor yang mendasari proses pemilihan strategi spin-off yang 

berbeda pada PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI Syariah. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut : 

• Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen atau pihak-pihak lain dalam 

melakukan analisa tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan 

dalam pemilihan strategi dan pelaksanaan spin-off. 

• Sebagai tambahan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan 

regulasi mengenai kegiatan spin-off dalam perbankan, sehingga dapat 

mendorong peningkatan kinerja perbankan serta perekonomian nasional. 

• Sebagai tambahan referensi akademis dalam bidang manajemen dan 

bisnis, serta dasar bagai penelitian selanjutnya terkait kinerja perbankan.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup pada penelitian ini terkait dengan faktor-faktor yang 

menjadi pertimbangan di dalam implementasi spin-off sebagai salah satu alternatif 

strategi pada sektor perbankan. Selain itu penelitian ini juga mencakup perbedaan 

faktor yang menjadi pertimbangan di dalam penerapan metode spin-off  yang 

berbeda yaitu menggunakan badan usaha yang sudah ada atau badan usaha yang 

baru. Informasi tersebut diperlukan sebagai tambahan rekomendasi kepada UUS 

yang akan menentukan metode spin-off yang sesuai dengan karakteristik masing-

masing UUS. 

 

 

Sistematika Penelitian 

 

Penelitian ini melakukan pembahasan mengenai  perbandingan kinerja PT. 

Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI Syariah, dan dibagi ke dalam 5 bab. Bab I 

merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Bab II membahas kajian pustaka yang 

terdiri dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, beberapa teori 

yang melandasi penelitian serta teori yang digunakan dalam bagian pembahasan. 

Dari landasan teori serta penelitian terdahulu tersebut akan dilakukan 
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