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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehadiran perbankan syari'ah di Indonesia tidak terlepas dari 

munculnya kebutuhan adanya lenlbaga keuangan yang berasaskan syar'iah 

Islam. Pada akhir dasawarsa 80-an kesadaran umat lslam untuk 

menjalankan syari'ah Islam secara konsekuen mengalami peningkatan yang 

ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga- 

lembaga kajian lslam (Arifin, 2002). Sejalan dengan tumbuhnya pemahaman 

di kalangan umat lslam bahwa bunga adalah identik dengan riba yang 

diharamkan oleh syariat maka keberadaan bank syari'ah 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. Seperti halnya pada bank umum, bank syari'ah ini juga 

menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan bisnis bank umum. Salah satu 

kegiatan utama bank syariah adalah menyelenggarakan produk pembiayaan 

pada masyarakat dengan prinsip-prinsip menurut syariat lslam. Beberapa 

bentuk produk pernbiayaan yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah 

diantaranya adalah pernbiayaan Mudharabah, Musyarokah, Murabahah, 

ljarah dan Bai' Salam (BPRS Amanah Ummah, 2001). 

Produk pembiayaan masyarakat adalah produk perbankan yang 

merupakan sumber utama pendapatan bank (Sutojo, 1995). Data 

menunjukkan bahwa pos pendapatan bank syari'ah 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 tentunya membanggakan pihak manajemen 

BPRS Amanah Ummah, tetapi di sisi lain kondisi persaingan perbankan 

semakin ketat. Prodl~k-produk pembiayaan yang adapun sudah menawarkan 

berbagai fasilitas dan fleksibilitas baik dalam segi akses nasabah terhadap 

bank, akses antar cabang bank, akses antar bank, prosedur dan sistem dan 
0 

kernudahan-kemudahan lain yang dapat dinikmati nasabahnya. Besarnya 

penawaran pada produk pembiayaan perbankan dari bank umum ini semakin 

banyak rnernberikan pilihan bagi nasabah potensial untuk memutuskan 

pilihannya paada suatu bank. 

Mencermati kondisi ini, BPRS Amanah Ummah dituntut untuk terus 

mampu dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Eksistensinya 

tidak dapat hanya mengandalkan pada isu syari'ah tetapi profesionalisme 

harus terus ditingkatkan. Permasalahan mengenai seinakin ketatnya 

persaingan industri perbankan, terutama pada produk pembiayaan, mernbuat 

perlu dilakukan evaluasi yang nyata baik dalam kaitannya dengan sikap 

nasabah, kualitas pelayanan perusahaan maupun terhadap kondisi internal 

dan eksternal organisasi. Mencermati kondisi ini, dengan demikian 

diperlukan suatu kajian kondisi eksternal dan internal dan sikap nasabah 

bank yang terkait dengan produk pembiayaan, mencari alternatif strategi 

terbaik bagi pengembangan produk pembiayaan dan memformulasikan 

strategi pengembangan produk pembiayaan di BPRS Amanah Ummah. 



B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

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 ?. 

4. Bagaimana formulasi strategi terbaik yang direkomendasikan untuk 

pengembangan produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis sikap nasabah BPRS Amanah Ummah terhadap produk 

pembiayaan dan membandingkannya dengan sikap nasabah bank 

pesaing terhadap produk pembiayaan sejenis, 

2. menganaiisis pengelolaan BPRS Arnanah Ummah terhadap kualitas 

pelayanan dibandingkan bank pesaingnya, 

3. Menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

pengembangan produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah, 

4. Merumuskan alternatif strategi terbaik bagi pengembangan produk 

pembiayaan BPRS Amanah Ummah. 



D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian difokuskan pada kajian strategi pengembangan produk 

pembiayaan masyarakat pada BPRS Amanah Ummah. Ruang lingkup yang 

dikaji adalah strategi pengembangan produk pembiayaan masyarakat. Kajian 

hanya terbatas pada tahap pemberian solusi alternatif, sedangkan 

implementasi selanjutnya diserahkan pihak manajemen BPRS Amanah 

Ummah sebagai pembuat kebijakan. 




