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1 PENDAHULUAN 

 
 

Latar Belakang 

 

Ekonomi  Islam dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan yang 

pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek 

operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi islam telah dikembangkan di 

beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negara-negara 

barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan lain-lain. 

Dalam bentuk praktik, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk 

lembaga perbankan dan juga lembaga-lembaga islam non bank lainya. Sampai 

saat ini, lembaga perbankan dan lembaga keuangan Islam lainnya telah menyebar 

ke 75 negara termasuk ke negara barat. 

Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi 

Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi 

Islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. 

Perkembangan ekonomi Islam telah mulai mendapatkan momentum sejak 

didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. 

Pada saat terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997, industri perbankan 

banyak mengalami keterpurukan. Namun, lain hal nya dengan industi perbankan 

syariah yang mampu melalui masa masa sulit. Hal ini dikarenakan adanya sistem 

bagi hasil sesuai dengan porsi keuntungan yang diterapkan dalam syariah, 

sehingga industri perbankan syariah dianggap mampu untuk bisa tumbuh dan 

bersaing dengan industri perbankan konvensional.  

Pemerintah saat itu mendorong untuk tumbuhnya jasa perbankan syariah 

di Indonesia, dengan disahkannya undang undang no 10 tahun 1998. Dimulai 

dengan Bank Bank BUMN, lahirlah beberapa Industri perbankan Syariah. 

Kompetisi di antara pelaku Bank Konvensional dan Bank Syariah tidak dapat 

dihindari, hal ini mengakibatkan suatu competitive advantage yang dimiliki suatu 

bank makin tidak sustainable. Hal ini berarti sebuah bank harus terus melakukan 

upaya-upaya pembaharuan untuk dapat menjadi pemain utama pada segment-nya. 

Maka dari itu sebuah bank dituntut untuk mempunyai manajemen strategi agar 

tercapainya kepuasan serta loyalitas nasabah.  

Bank sebagai suatu organisasi memiliki visi, misi serta tujuan yang ingin 

dicapai. Untuk tercapainya suatu tujuan tertentu maka dibutuhkan suatu strategi 

dalam menjalankan manajemen organisasi, dimana manajemen strategi menurut 

Siagian (2001) meliputi suatu keputusan maupun tindakan mendasar yang dibuat 

oleh manajemen puncak dan diimplemestasikan oleh seluruh jajaran organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut. 

Menanggapi disahkannya undang undang no 10 tahun 1998 BNI ditahun 

2000 mulai membentuk unit usaha syariah yaitu divisi yang menangani produk-

produk syariah. Pada mulanya BNI Syariah dan BNI merupakan satu kesatuan 

entitas. Dimana nasabah dapat memilih jenis transaksi antara konvensional dan 

syariah. Secara organisasi pegawai BNI Syariah merupakan pegawai organik dari 

Bank BNI, sehingga secara otomatis antara antara BNI dan BNI Syariah tercipta 

hubungan timbal balik yang harmonis dan saling menguntungkan. 
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Dengan adanya hubungan yang baik diantara keduanya, membawa 

keuntungan pada saat pendekatan-pendekatan kerjasama dengan para pihak. Pada 

tahun 2010 tersebut pula tepatnya 19 Juli 2010 BNI Syariah resmi menjadi Bank 

umum syariah yang berarti BNI Syariah terpisah dari management Bank BNI 

Konvensional. Berdasarkan adanya aturan dari Bank Indonesia yang mengatur 

mengenai Channeling Office, BNI tetap mendukung kegiatan seluruh BNI 

nasabah BNI Syariah di seluruh cabang BNI dengan nama Sharia Channeling 

Outlet (SCO). 

Management BNI Konvensional sejak tahun 2010 tidak lagi memasukkan 

Key Performance Indikator (KPI) Syariah dalam target penilaian cabang-cabang 

BNI di seluruh Indonesia. Sehingga di lapangan BNI dan BNI Syariah sering 

mangalami benturan dalam mencari ataupun mengelola nasabahnya. Hal tersebut 

mengakibatkan pelayanan kepada nasabah BNI Syariah menjadi menurun karena 

kepentingan bisnis di BNI. Hal tersebut yang mendorong BNI Syariah secara aktif 

melaksanakan kegiatan sosialisasi secara mobile dan dilakukan secara berkala.  

Kegiatan lain yang dilakukan untuk meningkatkan keterikatan dengan 

nasabah dan juga dengan BNI yaitu membuat program kolokasi di setiap kantor 

BNI dimana terdapat banyak nasabah BNI Syariah nya agar setiap permasalahan 

nasabah dapat tertangani sedini mungkin. Program Kolokasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran Masyarakat yang memerlukan informasi mengenai 

produk perbankan syariah khususnya BNI Syariah. Dengan petugas marketing 

dana di lokasi kolokasi yang ditunjuk. Petugas Kolokasi BNI Syariah akan 

berkantor di KLN BNI Konvensional dan menjalankan fungsinya sebagai petugas 

pemasar serta sebagai penghubung komunikasi antara BNI Syariah dengan BNI 

Konvensional. 

 

 

Identifikasi Masalah 

 

Manajemen menurut Peter Drucker adalah organ multi tujuan yang 

mengelola bisnis, manager, pekerja dan bekerja. Selain itu manajemen meiliki 

beberapa fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan. Dalam hal ini, BNI Syariah sebagai organisasi yang memiliki 

manajemen dalam mengatur bisnis nya juga menjalankan fungsi manajemen 

dalam pengelolaan dana pihak ketiga. 

Pada awal berdiri BNI Syariah diawal tahun 2002, BNI Syariah hanya 

terdiri dari 4 cabang Syariah, namun dengan dukungan penuh BNI dengan seluruh 

jaringan outletnya, BNI Syariah dapat tumbuh menjadi Bank yang sangat cepat 

perkembangannya.Nasabah BNI Syariah dapat dengan mudah memperoleh 

layanan Perbankan Syariah di seluruh outlet BNI, namun sejak BNI Syariah 

melakukan spinoff dari BNI pada tahun 2010, pertumbuhan Bisnis dari Sharia 

Chanelling Outlet (SCO) mengalami stagnant bahkan cenderung menurun. 

Pada tahun 2009, Institut Pertanian Bogor (IPB) telah melakukan 

kerjasama dengan BNI dan BNI Syariah ikut andil dalam proses tersebut. Selama 

Periode 2010 sampai dengan akhir tahun 2014, Sharia Chanelling Outlet (SCO) 

dibawah kelolaan BNI Syariah Bogor mengalami pertumbuhan yang signifikan, 

hal tersebut dikarenakan pengguna layanan BNI Syariah di Sharia Chanelling 

Outlet (SCO) adalah para pegawai dan dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB). 
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Namun sejak IPB melakukan beauty contest untuk bank pengelola gaji PNS IPB 

pada akhir tahun 2014 dan diputuskan pemenangnya adalah BNI, dana Sharia 

Chanelling Outlet (SCO) di BNI Syariah Bogor terus mengalami penurunan. 

Sejak tahun 2010, BNI cabang Bogor menjalin kerjasama yang erat 

dengan Institut Pertanian Bogor. Perjanjian kerjasama tersebut meliputi 

pembukaan rekening untuk pembayaran gaji PNS beserta tunjangan nya, 

pemotongan pinjaman pegawai IPB dan pembuatan kartu pegawai IPB. BNI 

Bogor menyerahkan pembuatan kartu pegawai dilakukan oleh BNI Syariah 

Bogor. Sejak terjalinnya kerjasama tersebut, BNI membangun kantor cabang 

pembantu IPB Dramaga. Pada tahun 2010 pula, BNI dan BNI Syariah kemudian 

menjadi Bank pelaksana pembayaran gaji PNS IPB (Payroll) dengan 

pertimbangan Bank BNI dapat melayani 2 produk sekaligus yaitu produk 

konvensional dan produk syariah. Secara umum mayoritas PNS IPB lebih 

memilih menggunakan rekening syariah dibandingkan dengan Konvensional, hal 

ini terlihat dari total 2.700 PNS IPB, hampir 80 % PNS memilih menggunakan 

rekening BNI Syariah. Pada pertengahan tahun 2014, IPB mengundang BNI dan 

BNI Syariah dalam proses beauty contest untuk memilih Bank Penyalur Gaji PNS 

IPB. Pada saat itu BNI Syariah belum menjadi Bank Penyalur Gaji PNS. 

Sejak tahun 2015, perkembangan dana BNI Syariah di Sharia Chanelling 

Outlet (SCO) IPB Dramaga terus mengalami penurunan yang signifikan. Dimana 

dana DPK posisi Desember 2014 adalah Rp 60 Milyar turun menjadi Rp 40 

Milyar di Juni 2015 (data dari BNI Syariah). Hal tersebut salah satunya diduga 

karena Petugas BNI KLN IPB Dramaga sudah tidak lagi membantu nasabah yang 

ingin membuka produk BNI Syariah serta kurangnya pemahaman Petugas 

Customer Service BNI KLN IPB dramaga mengenai produk BNI Syariah.  

Atas adanya kendala tersebut, BNI Pusat melalui Funds and Transactional 

Banking Division (FTD) membuat kebijakan Kolokasi yaitu penempatan petugas 

Pemasar BNI Syariah dan melakukan Sosialisasi Produk BNI Syariah di BNI 

Konvensional yang ditunjuk. Dengan tujuan permasalahan yang terjadi di Sharia 

Chanelling Outlet (SCO) seperti user iCon yang tidak aktif kemudian product 

knowledge dapat segera diatasi oleh petugas kolokasi. Serta petugas kolokasi 

diharapkan dapat bersinergi dengan pimpinan dan staf KLN tempat kolokasi 

untuk meningkatkan DPK BNI Syariah di Sharia Chanelling Outlet (SCO) 

tersebut. Permasalahan spinoff antara BNI dan BNI syariah mulai menghadapi 

beberapa hambatan yang pada akhirnya menjadi permasalahan diantara keduanya. 

Adapun masalah-masalah yang teridentifikasi adalah nasabah yang tidak bisa 

membuka rekening Syariah di Kantor Layanan BNI IPB Dramaga dikarenakan 

pengetahuan syariah dan transaksi syariah pada petugas BNI IPB Dramaga yang 

diduga akan berdampak pada menurunnya transaksi syariah pada BNI 

Konvensional sehingga diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) syariah tidak akan 

tumbuh. 

 

Perumusan Masalah 

Permasalahan spinoff antara BNI dan BNI syariah mulai menghadapi 

beberapa hambatan yang pada akhirnya menjadi permasalahan diantara keduanya. 

Adapun masalah-masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah ada pengaruh Brand Awareness BNI Syariah terhadap efektivitas 

program Kolokasi BNI Syariah di Kantor Layanan (KLN) BNI Dramaga. 

2. Apakah ada variabel yang dominan dalam menentukan efektivitas. 

3. Bagaimana pengaruh daya tanggap (responsiveness) petugas Kolokasi di 

Kantor Layanan (KLN) BNI Dramaga. 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis dan mengukur pengaruh Brand Awareness BNI Syariah 

terhadap efektivitas program Kolokasi BNI Syariah di Kantor Layanan 

(KLN) BNI Dramaga. 

2. Mengidentifikasi variabel indikator yang domina membentuk variabel 

brand awareness dan variabel responsiveness. 

3. Menganalisis pengaruh daya tanggap (responsiveness) petugas Kolokasi di 

Kantor Layanan (KLN) BNI Dramaga terhadap efektivitas program.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
Teori Organisasi 

 

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya 

membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya baik secara individu maupun 

kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Organisasi merupakan salah satu 

fasilitas dalam interaksi. Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang 

(dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi berasal dari kata Organon 

dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Definisi Organisasi telah banyak 

disampaikan oleh para ahli, dan pada dasarnya memiliki prinsip yang sama. 

Chester B (1938) mengemukakan bahwa Organisasi adalah sistem kerjasama 

antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Robin SP (1986) dalam Sopiah 

(2008) Organisasi adalah sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerjasama yang 

dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk 

mencapai suatu tujuan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa 

unsur pokok yang terdapat dalam suatu organisasi (Sopiah, 2008), yaitu; 

1. Merupakan suatu sistem 

2. Adanya pola aktivitas 

3. Adanya sekelompok orang 

4. Adanya tujuan yang telah ditetapkan 

Organisasi menurut Siagian SP (2001) adalah setiap bentuk persekutuan 

antar dua orang atau lebih yang bekerja berama serta secara formal terkait dalam 
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