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Pada akhir dasawarsa 80-an kesadaran umat lslam untuk 
menjalankan syariah lslam secara konsekuen mengalami peningkatan yang 
ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga- 
lembaga kajian lslam (Arifin, 2002). Sejalan dengan tumbuhnya pemahaman 
dikalangan umat lslam bahwa bunga adalah identik dengan riba yang 
diharamkan oleh syariat maka keberadaan Bank Syariah sangat dirasakan 
kepentingannya. 

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Amanah Ummah (BPRS Amanah 
Ummah) adalah bank syari'ah dengan wilayah operasional di Kota dan 
Kabupaten Bogor. Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah 
menyelenggarakan produk pembiayaan pada masyarakat dengan prinsip- 
prinsip menurut syariat lslam. Beberapa bentuk produk pembiayaan yang 
dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah diantaranya adalah pembiayaan 
Mudharabah, Musyarokah, Murabahah, ljarah dan Bai' Salam. (BPRS 
Amanah Ummah, 2001). Data menunjukkan bahwa pos pendapatan Bank 
Syariah yang didapatkan dari produk pembiayaan terus mengalami kenaikan 
dari tahun 1991 sampai 2001 yaitu Rp 1,136 milyar, Rp 1.518 milyar dan Rp 
2,053 milyar (BPRS Amanah Ummah, 2001). Hal ini menunjukkan 
kemampuan BPRS Amanah Ummah di dalam menyalurkan pembiayaan 
semakin meningkat dan terus bertambah besar. 

Di satu sisi kondisi ini membanggakan manajemen BPRS Amanah 
Ummah, tetapi di sisi lain kondisi persaingan perbankan semakin ketat. 
Produk-produk pembiayaan yang adapun sudah menawarkan berbagai 
fasilitas dan fleksibilitas. Besarnya penawaran pada produk pembiayaan 
perbankan dari bank umum ini semakin banyak memberikan pilihan bagi 
nasabah potensial untuk memutuskan pilihannya pada suatu bank. 

Perumusan masalah penelitian ini adalah : (1) bagaimana sikap 
nasabah BPRS Amanah Ummah terhadap produk pembiayaan dan sikap 
nasabah bank pesaing terhadap produk pembiayaan sejenis ?, (2) 
bagaimana pengelolaan BPRS Amanah Ummah terhadap pelayanan 
dibandingkan bank pesaingnya ?, (3) faktor internal dan eksternal apa saja 
yang mempengaruhi perkembangan produk pembiayaan BPRS Amanah 
Ummah ?, dan bagaimana formulasi strategi terbaik yang direkomendasikan 
untuk pengembangan produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah ? 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) menganalisis sikap nasabah BPRS 
Amanah Ummah terhadap produk pembiayaan dan membandingkannya 
dengan sikap nasabah bank pesaing terhadap produk pembiayaan sejenis, 
(2) menganalisis pengelolaan BPRS Amanah Ummah terhadap kualitas 
pelayanan dibandingkan bank pesaingnya, (3) menganalisis faktor internal 
dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan produk pembiayaan 
BPRS Amanah Ummah, dan (4) merumuskan alternatif strategi terbaik bagi 
pengembangan produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah. 



Penelitian difokuskan pada kajian strategi pengembangan produk 
pembiayaan masyarakat pada BPRS Amanah Ummah. Ruang lingkup yang 
dikaji adalah strategi pengembangan produk pembiayaan masyarakat. 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Leuwiliang dan Kecamatan Ciomas 
Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2002. Data terdiri 
dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan 
langsung di lapangan, hasil pengisian kuisioner dan wawancara. Jenis data 
primer yang digunakan mencakup : pemberian kuisioner kepada subyek 
penelitian dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait 
seperti BPRS Amanah Ummah, Kantor Kecamatan Ciomas dan Leuwiliang, 
dan instansi terkait lainnya. Jenis data sekunder yang digunakan mencakup 
Laporan Tahunan BPRS Amanah Ummah tahun 1999, 2000 dan 2001 dan 
data lain yang menunjang. Data linformasi yang diperlukan dalam penelitian 
ini diperoleh dengan : (1) observasi, (2) studi literatur dan (3) wawancara dan 
pengisian kuisioner. 

Perilaku nasabah dianalisis dengan cara tabulasi silang. Karakteristik 
mandiri perusahaan berfokus pelanggan menggunakan uji median Kruskal- 
Wallis. Analisis internal dan eksternal dilakukan dengan metode Internal 
Factor Evaluation dan External Factor Evaluation. Analisis SWOT digunakan 
merumuskan strategi pengembangan terbaik bagi produk pembiayaan pada 
BPRS Amanah Ummah berdasarkan penilaian dari analisis internal dan 
eksternal. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap responden mengenai 
~enaenalan terhadap BPRS Amanah Ummah, pemetahuan produk . - 
pe6biayaan, sikap pelayanan, intensitas sosialisasi bank bank, secar&umum 
menunjukkan respon yang lebih baik dibandingkan Bank Pesaingnya. 

Uji Mandiri karakteristik berfokus pelanggan menunjukkan bahwa visi 
dan komitmen organisasi pada BPRS Amanah Ummah (median 5.00) adalah 
sangat baik diterapkan, sedangkan bank pesaing (median 4.00) menunjukkan 
baik diterapkan. Pengujian median dengan uji Kruskal-Wallis menunjukkan 
bahwa penerapan visi dan komitmen organisasi dari kedua bank tersebut 
adalah tidak berbeda nyata (p = 0.414, a = 0.05). Kesejajaran organisasi 
dengan pelanggan pada BPRS Amanah Ummah adalah cukup diterapkan 
(median 3.00) sedangkan pada bank pesaingnya baik diterapkan (median 
4.00). Pengujian pada p = 0.157, a = 0.05 menunjukkan bahwa kedua bank 
ini tidak berbeda nyata dalam menerapkan kesejajaran organisasi dengan 
pelanggan. Dalam ha1 kesiapan memenuhi dan menghilangkan kesalahan 
pelanggan pada BPRS Amanah ummah menunjukkan cukup diterapkan 
(rnedia'n 3.00), sedangkan pada bank pesaing (median 4.00) adalah baik 
diterapkan. Pengujian dengan Uji Kruskal - Wallis menunjukkan dalam ha1 
kesiapan memenuhi dan menghilangkan kesalahan pelanggan, kedua bank 
menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p = 0.280, a = 0.05). Untuk 
penggunaan informasi pelanggan, BPRS Amanah Ummah menunjukkan 
cukup diterapkan (median 3.00) sedangkan pada bank pesaingnya antara 
cukup diterapkan sampai baik diterapkan (median 3.50). Pengujian statistik 
menunjukkan bahwa kedua bank ini tidak berebda nyata dalam ha1 kesiapan 
memenuhi kesiapan dan menghilangkan kesalahan pelanggan (p = 0.189, a 
= 0.05). Dalam ha1 jangkauan perusahaan terhadap pelanggan, BPRS 
Amanah Ummah menunjukkan baik diterapkan (median 5.00), sama dengan 
bank pesaingnya (median 5.00). Pengujian untuk kriteria ini juga 



menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p = 0.817, a = 0.05). 
Penerapan kompetensi, kapasitas dan pemberdayaan karyawan pada BPRS 
Amanah Ummah adalah cukup diterapkan (median 3.00) sedangkan pada 
bank pesaingnya adalah baik diterapkan (median 4.00). Uji statistik untuk 
kriteria ini juga menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p = 0.152, a = 
0.05). Terakhir, dalam ha1 penerapan perbaikan terus menerus dari proses 
produk, BPRS Amanah Ummah menunjukkan baik diterapkan (median 5.00) 
drneikian juga untuk bank pesaingnya (5.00). 

Analisis faktor internal yang memberikan kekuatan menunjukkan 
sistem pembiayaan islami memiliki skor tertinggi yaitu 0.381, berturut-turut 
diikuti bleh persyaratan mudah (0.351), kuantitas dan kualitas sumber daya 
manusia (skor 0.308), kredibilitas bank (skor 0.137), ketersediaan sarana & 
prasarana pendukung (skor 0.096) dan jaminan keamanan (skor 0.077). 
Analisis faktor internal yang memberikan kelemahan menunjukkan bahwa 
urutan skornya adalah kuantitas dan kualitas SDM (0.540), jumlah 
pembiayaan terbatas (0.293), fasilitas produk kurang lengkap (0.227), 
kredibilitas keuangan lemah (0.219), jaringan kerja terbatas (0.124), dan 
teknologi tertinggal (0.121). Analisis faktor eksternal yang memberikan 
peluang menunjukkan bahwa jumlah pelanggan potensial tinggi (skor 0.497) 
adalah peluang tertinggi. Urutan selanjutnya adalah perkembangan teknologi 
& informasi perbankan (0.338), perubahan perilaku konsumen (skor 0.326), 
peningkatan modal1CAR (skor 0.202), dan pengendalian laju inflasi (skor 
0.141). Urutan skor ancaman bagi BPRS Amanah Ummah adalah 
persaingan dengan produk sejenis (0.351), lesunya dunia usaha (0.347), 
tingkat persaingan bank tinggi (0.301), daya tawar pelanggan tinggi (0.282), 
dan kondisi perekonomian yang tidak menentu (0.171). 

Alternatif strategi pengembangan produk yang dirumuskan adalah (1) 
membuat kerangka kerja atas pengembangan produk, sistem dan wilayah 
operasional, (2) peningkatan koordinasi internal, (3) pelatihan dan 
penambahan SDM menghadapi perkembangan teknologi - informasi, (4) 
peningkatan kualitas dan kuantitas SDM agar dapat memberikan layanan 
yang efektif dan efisien pada nasabah potensial, (5) peningkatan pelayanan 
nasabah, dan (6) pelatihan SDM menghadapi perkembangan teknologi - 
informasi. Alternatif strategi penetrasi pasar yang dirumuskan untuk BPRS 
Amanah Ummah adalah (1) sosialisasi sistem perbankan islami dan (2) 
sosialisasi (promosi) yang efektif dan efisien pada nasabah potensial. 
Sedangkan alternatif strategi pengembangan pasar yang dirumuskan adalah 
penetapan target pasar produk pembiayaan. 

Beberapa saran yang diajukan adalah : (1) bagi Bank Syari'ah Amanah 
Ummah sebaiknva secara ~eriodik melakukan analisis s i k a ~  nasabah untuk 
rnencari masbkan bagi pengembangan bank,' (2) untuk 
mengimplementasikan strategi yang diprioritaskan, bank Syari'ah sebaiknya 
menyusun program kerja yang secara spesifik ditujukan strategi yang 
diprioritaskan, dan (3) BPRS Amanah Ummah sebaiknya secara kontinyu 
melakukan sosialisasi produk pembiayaan pada masyarakat melalui program- 
program promosi yang berkesinambungan. 

Kata kunci : Bank Perkreditan Rakyat, Bank Syari'ah, Internal Factor 
Evaluation, Eksternal Factor evaluation, Analisis SWOT, Sikap 
dan Perilaku nasabah 




