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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Bank menjadi tempat untuk melakukan berbagai transaksi mulai dari 

mengirim uang, menerima uang, menyimpan uang melakukan investasi, melakukan 

pembayaran atau penagihan dan sebagainya. Sehubungan dengan kegiatan ekonomi 

di suatu negara bank juga sangat dibutuhkan dan pengaruhnya pun sangat besar 

bagi kemajuan suatu negara. Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai 

lembaga penghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana 

tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana. Kedua hal tersebut merupakan 

fungsi utama bank.  

Menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan 

pengertian bank menurut Kuncoro yaitu merupakan lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 

masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. 

Semakin majunya perkembangan perekonomian di Indonesia sudah pasti 

berpengaruh juga terhadap kehidupan perekonomian masyarakatnya. Berdasarkan 

hal tersebut maka semakin banyaklah bermunculan berbagai macam bank di 
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Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan 

oleh OJK, jumlah bank umum di Indonesia sebanyak 110 bank per Desember 2019.  

Salah satu bank komersial terbesar di Indonesia adalah Bank Rakyat 

Indonesia. Bank BRI juga merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar dan 

tertua di Indonesia. Seiring dengan kemajuan industri perbankan dan dengan 

melihat kebutuhan yang ada di masyarakat, bank BRI memberikan layanan 

pinjaman atau yang biasa kita sebut dengan kredit. Pinjaman atau kredit merupakan 

penyediaan dana dengan persetujuan diantara kedua belah pihak yang bersangkutan 

dan harus dikembalikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan 

jumlah pinjaman beserta bunganya. 

Langkah meluaskan usaha berbasis syariah akhirnya ditempuh oleh Bank      

Rakyat Indonesia (BRI), yang diawali dengan mengambil alih Bank Arta Jasa. PT 

Bank BRI Syariah dimulai dengan adanya akuisisi (pemisahan) PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk oleh Bank Arta jasa pada 19 Desember 2007. PT Bank BRI 

Syariah yang semula kegiatan operasionalnya bersifat konvensional ke operasional 

berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan  

bahwa PT Bank BRI Syariah adalah anak perusahaan PT Bank BRI (Persero) Tbk. 

Setelah memperoleh ijin dari BI pada tanggal 16 Oktober 2008. Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Perbankan Syariah, 

diperbolehkan menjalankan dual banking system yaitu beroperasi secara 

konvensional dan syariah sekaligus. (Berdasarkan ketentuan Undang-undang 

tersebut, bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional tetapi aktivitas, 
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penatausahaan, dan pengelolaannya serta pelaporannya dilakukan secara terpisah 

dengan induknya.( Ismail, 2011:51) 

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu 

yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya (Pasal 1 ayat 1) dan bank syariah merupakan bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(Pasal 1 ayat 7 ). Hingga saat ini ada 12 bank umum syariah dan 22 bank sebagai 

unit usaha syariah yang telah tercatat di OJK. 

Bank Syariah juga memberikan layanan jasa pembiayaan yang 

menggunakan prinsip bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional yang 

menggunakan prinsip bunga. Pembiayaan merupakan layanan dari bank syariah 

yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya 

kepada pihak yang kekurangan dana menggunakan prinsip-prinsip syariah. 

Pembiayaan dalam bank syariah memiliki jangka waktu untuk pengembalian dana 

pembiayaan dan bank syariah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan akad di awal kesepakatan.  

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu jenis pinjaman yang 

memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada 

usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan 

menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 
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Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi dari beberapa 

tujuan KUR pada kedua bank yang memiliki prinsip berbeda yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. 

Mulya E. Siregar dan Nasirwan, sebagaimana dikutip oleh Sutedi (2009:41-

42), menyatakan bahwa sedikitnya ada 4 (empat) hal yang menjadi tujuan 

pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) adalah : 

a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat 

menerima konsep bunga; 

b. Terciptanya dual banking system  di Indonesia, yang mengakomodasikan, 

baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan 

melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang bedasarkan nilai-

nilai moral; 

c. Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia; 

d. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi 

spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-

usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.  

Setiap bank tentu memiliki visi dan misi dalam menjalankan usahanya. 

Demikian pula antara perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki 

perbedaan dari aspek tujuan dan fungsi. Ditinjau dari aspek pengelolaannya sudah 

barang tentu baik PT Bank BRI (Persero) Tbk dan PT Bank BRI Syariah diharapkan 

memilik perkembangan yang sama yaitu sama-sama memiliki kapabilitas yang 

tinggi sebagai bank modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan 

nasabah. 
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Bank BRI menerima penghargaan bergengsi di tingkat internasional, yaitu 

National Champion for Marketing 3.0 dari Asia Marketing Federation (AMF) pada 

tahun 2018 lalu. Bank BRI dianggap sebagai salah satu lembaga perbankan dengan 

predikat terbaik di Tanah Air dengan mengeliminasi perbankan lainnya di 

Indonesia. Bank BRI dinilai layak mendapatkan predikat terbaik Marketing 3.0 

karena pengelolaan marketing bisnis yang mumpuni, di antaranya telah benar-benar 

merefleksikan visi, misi, dan nilai perusahaan dalam implementasi marketingnya. 

Sementara itu, BRI Syariah dianugerahi penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik 

Untuk Pembiayaan UMKM dari Republika Group dalam Anugerah Syariah 

Republika (ASR) pada tahun 2018. Bank BRI Syariah juga dianugerahi 

penghargaan pada produk konsumer Griya Faedah BRIsyariah iB menjadi 

Peringkat I KPR Bank Umum Syariah Versi Infobank 8th Digital Brand Award 

2019. 

  Salah satu ukuran keberhasilan suatu bank adalah keberhasilannya dalam 

mengelola pinjaman yang diberikan, mengingat penempatan dana bank yang 

terbesar adalah dibidang pemberian pinjaman. Maka menarik untuk dilakukan 

penelitian terhadap bauran pemasaran pada pinjaman/kredit dalam bank 

konvensional dan pembiayaan dalam bank syariah. Aktivitas pemberian pinjaman 

ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi pendapatan atau keuntungan 

terbesar bagi bank. Hal ini mepengaruhi bank untuk saling berpacu agar dapat 

memuaskan kebutuhan konsumen. 

Berkaitan dengan permasalahan dalam kegiatan penelitian  ini adalah 

strategi pemasaran dan yang paling relevan adalah strategi dalam persaingan. 
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Dalam persaingan diperlukan suatu ketegasan, apakah perusahaan akan 

menempatkan dirinya sebagai pemimpin, sebagai penantang, ataukah pengikut. 

Perlu pula ketegasan langkah yang akan dilakukan, sesuai dengan sifat dan bentuk 

pasar yang dihadapi (Anoraga, 2000:231). Hal ini menjadi penting karena 

penelitian ini akan meneliti bagaimana bauran pemasaran pada PT Bank BRI 

(Persero) Tbk dan PT BRI Syariah. Bagaimana kebijakan manajemen yang diambil 

oleh kedua bank sebagai “induk” dan “anak” perusahaan. 

Upaya untuk mencapai tujuan perusahaan maka pemasaran menjadi 

penting. Berkaitan dengan pemasaran adalah bauran pemasaran yaitu bagaimana 

menempatkan produk yang tepat dengan tempat yang tepat, mempromosikan 

dengan cepat dan pada harga yang tepat. Upaya untuk memajukan kedua usaha 

perbankan yaitu antara PT Bank BRI (Persero) Tbk dan PT Bank BRI Syariah 

secara bersama tidaklah mudah, bagaimana menempatkan keduanya sebagai 

“pesaing” tetapi harus maju secara bersama, sudah barang tentu menjadi tantangan 

tersendiri. Upaya menghadapi persaingan tersebut mengharuskan bank untuk 

berorientasi pada kegiatan bauran pemasaran  produk. Sehingga dapat dikatakan 

kegiatan bauran pemasaran produk ini memegang peranan penting juga untuk 

kelangsungan kehidupan bank.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan masalah yang didapat, 

yaitu bagaimanakah bauran pemasaran antara produk pinjaman dan pembiayaan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI (Persero) Tbk dan PT BRI Syariah? 

1.3. Tujuan 
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 Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka tujuan dari penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bauran 

pemasaran antara produk pinjaman Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan Kredit 

Usaha Rakyat pada PT Bank BRI (Persero) Tbk dan PT BRI Syariah. 

1.4. Manfaat 

  Manfaat dari penelitian dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi pembaca 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh bagi pembaca adalah dapat 

mengetahui dan memahami tentang bagaimana persaingan diantara Bank 

BRI sendiri yaitu antara yang syariah dan konvensional dalam memasarkan 

produknya. 

2. Manfaat bagi penulis 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini bagi penulis adalah menambah 

pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam mengenai pemasaran yang 

dilakukan oleh bank konvensional dan bank syariah. 

3. Manfaat bagi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank BRI Syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan 

organisasi dan inovasi perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT 

Bank BRI Syariah. 

 

 

 

 

 

 




