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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 
Industri perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan 

yang cukup berarti.  Secara umum dinamika perbankan diwarnai oleh sistem 

perbankan konvensional dengan pemain utama dari perbankan milik negara 

(Bank BUMN) yang terdiri atas Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, 

Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN)  maupun bank-

bank swasta nasional serta perbankan konvensional milik asing yang 

beroperasional di Indonesia.  

Pada 2 dekade terakhir, dinamika perbankan di Indonesia diramaikan oleh 

munculnya Perbankan Syariah.  Lahirnya industri perbankan syariah merupakan 

upaya dari segenap cendikiawan muslim dan Majlis Ulama Indonesia (MUI) 

yang sejak lama menginginkan lahirnya perbankan syariah.  Cita-cita tersebut 

terlaksana dengan lahirnya bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 

1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).  Pada perkembangannya, 

keberadaan perbankan syariah semakin mendapat dorongan pemerintah dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

(ojk.go.id, 2015).   

Kehadiran perbankan syariah menjadi penting karena 2 alasan (ojk.go.id, 

bi.go.id, 2015), pertama, mayoritas penduduk Indonesia merupakan masyarakat 

muslim yang dalam 2 dekade terakhir kesadaran untuk melakukan transaksi 
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secara syariah semakin meningkat.  Kedua, sebagaimana yang dinyatakan dalam 

cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia bahwa pengembangan perbankan syariah juga merupakan respon 

atas meningkatnya tren perkembangan sistem perbankan syariah di dunia 

internasional.  Sebagaimana dimuat dalam laman resmi Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK),  

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia memuat visi, 
misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan 
inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan 
utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu 
pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui 
pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, 
regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi 
dgn sektor keuangan syariah lainnya 
 
  

Dengan berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah maupun 

regulator, baik Bank Indonesia (BI) dan OJK, perbankan syariah mengalami 

pertumbuhan yang impresif denga rata-rata pertumbuhan aset mencapai 65% tiap 

tahunnya.  Hal inilah yang mendorong banyaknya bermunculan Unit Usaha 

Syariah (UUS) yang didirikan oleh berbagai bank baik BUMN, swasta nasional, 

maupun bank milik asing.  Pada saat UUS yang didirikan telah memiliki 

infrastruktur yang memadai untuk berkembang lebih jauh, terhadap UUS tersebut 

dilakukan Spin Off dan ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum Syariah 

(BUS).  Hal ini seperti yang dilakukan oleh BRI yang mendirikan UUS pada 

tahun 2003 dan menjadikannya BUS dengan nama PT Bank BRISyariah (BRIS) 

pada tahun 2008 (laporan tahunan PT Bank BRISyariah, 2009).  

BRIS diharapkan mampu tumbuh dan berkembang pesat sebagaimana 
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perkembangan pesat yang dicapai induknya dan sekaligus 100% shareholder nya 

yaitu BRI.  Untuk mewujudkan harapan shareholder nya, BRIS telah melakukan 

perumusan strategi bisnis baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka 

panjang.  Sebuah perusahaan dipastikan memiliki strategi untuk mencapai tujuan 

pertumbuhan bisnisnya (Craven and Pierce, 2013) (Kotler and Keller, 2013).  

Sejauh mana keberhasilan strategi bisnis tersebut dapat dilihat dari pencapaian 

sasaran bisnis diantaranya dari pencapaian Asset dan bisnis pembiayaan.  

Gambaran target dan pencapaian bisnis BRIS dalam 5 tahun dari sisi asset dan 

pembiayaan  dapat dilihat pada gambar 1.1 dan 1.2 dibawah ini.  

Gambar I.1.  Target dan Pencapaian Asset BRIS (Rp triliun) 

 

Sumber : Laporan tahunan BRIS, 2010-2014 
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Sumber : Laporan tahunan BRIS, 2010-2014 

Berdasarkan paparan pencapaian kinerja kunci bisnis BRIS yang diatas, 

terlihat bahwa pertumbuhan bisnis BRIS pada fase awal menunjukkan 

pertumbuhan yang signifikan sesuai dengan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) 

yang ditetapkan.  Namun pada periode 2012 keatas, mulai tarlihat gap antara 

perencanaan dan pencapaiannya.  Pada 2012, target asset sebesar Rp 17,7 triliun 

hanya tercapai Rp 14,2 triliun (79,66%).  Sedangkan pada tahun 2013 dimana 

pencanangan target telah dimoderasi menjadi sebesar Rp 20,2 triliun tercapai 

sebesar Rp 17,4 triliun (86,13%).  Hal sama juga tercermin pada pencapaian 

aktiva produktif, khususnya sektor pembiayaan dimana terjadi juga gap antara 

target dan pencapaian yang cukup signifikan.  Pada periode 2012  pencapaian 

pembiayaan hanya 72,6%, sedangkan pada periode 2013, pencapaiannya sebesar 

87%. 

  Sesuai Visi mya sebagai bank ritel modern, BRIS secara tegas 

menentukan target pasarnya adalah segmen ritel dimana salah satu target market 

utama adalah pembiayaan/kredit kepada yang berfokus pada usaha mikro, kecil 

Gambar I.2. Target dan Pencapaian Pembiayaan BRIS (Rp triliun) 
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dan menengah (UMKM).  Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

14/22/PBI/2012 pembiayaan pada sektor UMKM dibagi menjadi 

pembiayaan/kredit kepada sektor usaha mikro dengan plafon fasilitas maksimal 

Rp 50 juta, sektor usaha kecil plafon Rp 50 sampai dengan  Rp 500 juta, dan 

sektor usaha menengah dengan plafon Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 milyar.  

Pembiayaan kepada sektor UMKM , khususnya mikro dan kecil menjadi 

“primadona” para perbankan karena sektor ini menjanjikan keuntungan yang 

“tebal”, dan oleh karena itu hampir semua perbankan menyasar ke sektor ini.   

Tabel I.1.  Peta Kredit UMKM di Indonesia Tahun 2014 
                  (Data OS per Juni 2014)  
Peringkat Bank OS UMKM %

1 BRI 194.905                    28,34%

2 Mandiri 65.868                      9,58%

3 BNI 39.827                      5,79%

4 Panin Bank 38.739                      5,63%

5 Bank Danamon 34.144                      4,96%

21 Bank Syariah Mandiri 5.111                        0,74%

28 Bank BRISyariah 3.440                        0,50%

32 Bank Mega Syariah 2.797                        0,41%

38 Bank Muamalat 2.135                        0,31%

49 Bank BNI Syariah 1.384                        0,20%

50 Bank Syariah Bukopin 1.356                        0,20%

79 Panin Syariah 418                           0,06%

95 BTPN Syariah 154                           0,02%

100 BCA Syariah 90                              0,01%

105 BJB Syariah 43                              0,01%

TOTAL MARKET 687.724                    

Sumber : OJK dan BI diolah oleh Info Bank, 2014 

  Pada pembiayaan/kredit mikro, pertumbuhan bisnis yang dicapai oleh 

BRIS sudah cukup baik jika dibandingkan dengan pesaing dengan umur yang 

relatif sama.  Industri pembiayaan/kredit mikro dewasa ini dipenuhi oleh hampir 

semua institusi perbankan mulai dari perbankan besar hingga perbankan kecil, 
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yaitu perbankan yang masuk pada ketgori buku 4 seperti BRI dan Mandiri, 

hingga perbankan yang masih pada buku 1 seperti Pundi, BTPN dan Mega.  

Gambaran umum peta persaingan pembiayaan/kredit mikro dapt dilihat pada 

tabel I.2. 

Tabel I.2. Benchmark Bank Penyedia Pembiayaan/Kredit Mikro  

 

 Sumber :  Bank Indonesia-OJK diolah kembali oleh Micro Banking Group 
                    BRIS, 2015 
 
  Semakin banyaknya perbankan yang masuk pada industri 

pembiayaan/kredit mikro ini membuat situasi persaingan didalamnya menjadi 

semakin sengit dan dalam intensitas yang tinggi, bahkan dikatakan telah pada 

“zona merah” (Info Bank, 2014).  Perebutan kue potensi segmen mikro yang 

sengit menjadikan proses seleksi calon nasabah yang dilakukan cenderung lebih 

longgar sehingga pada akhirnya kondisi ini memunculkan fenomena naiknya 

angka pembiayaan/kredit bermasalah (NPF/NPL) mikro di hampir semua bank 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS STRATEGI PEMASARAN ... M ZAHIRUL HAQ



7 
 

  Bisnis mikro yang telah eksis di BRIS sejak tahun 2010, tetap diharapkan 

manajemen BRIS menjadi salah satu back bone bisnisnya dengan pertimbangan 

melihat potensi bisnis mikro yang diyakini masih sangat besar dan  pada sisi lain 

didorong semangat untuk mencapai kesuksesan sebagaimana dicapai induknya 

yaitu Bank BRI yang hingga saat ini menjadi market leader di industri 

pembiayaan/kredit mikro di Indonesia (laporan tahunan BRIS, 2014).  Dengan 

brand BRI yang melekat pada BRIS, diharapkan BRIS akan mudah diterima oleh 

pasar karena pasar selama ini sudah sangat familiar dengan BRI yang identik 

dengan kredit mikronya.     

  Ditengah situasi persaingan yang ketat, tujuan diatas menjandi tantangan 

tersendiri bagi BRIS.  Berdasarkan data internal Micro Bangking Group (MBG) 

BRIS, prosentase unit kerja yang melayani pembiayaan mikro (Unit Mikro 

Syariah/UMS) dari tahun 2010 sd. 2014 yang berhasil mencapai atau melebihi 

target bisnis yang ditetapkan belum pernah lebih dari 60%, dan masih belum 

stabil (MBG BRIS, 2105).  Sedangkan unit yang tidak mencapai sesuai target 

cenderung mengalami peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel I.3. 

Tabel  I.3. Kinerja UMS BRIS  

kategori Achievement 2010 2011 2012 2013 2014

Hijau > 100% 35% 50% 18% 54% 46%

Kuning 80 - 100% 27% 21% 8% 8% 8%

Coklat 50 - 80% 27% 19% 21% 11% 13%

Merah 1 - 50% 11% 7% 37% 12% 15%

Hitam < 1% 0% 3% 16% 15% 18%

100% 100% 100% 100% 100%TOTAL    

Sumber : MBG BRIS, 2015 
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  Wilayah Surabaya selama ini telah menjadi barometer utama 

perkembangan pembiayaan mikro BRIS.  Dengan total outstanding (OS) 

pembiayaan mikro sebesar Rp 275 milyar atau 8,59% dari seluruh OS 

pembiayaan mikro nasional, wilayah Surabaya (dan sekitarnya) merupakan 

wilayah dengan OS terbesar dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia  

(MBG BRIS, 2015). Berdasarkan data MBG, Fenomena perlambatan dalam 

pertumbuhan yang terjadi secara nasional juga dialami secara umum di wilayah 

Surabaya.  Pertumbuhan OS pembiayaan terus mengalami tren menurun dimana 

tahun 2011 mampu tumbuh sebesar 137,04%, kemudian tahun 2012 menurun 

menjadi sebesar 33,59%, tahun 2013 meningkat sebesar 52,05%, dan pada tahun 

2014 kembali mengalami penurunan hanya tumbuh sebesar 5,77%.   

  Kebijakan-kebijakan dalam hal produk, pemasaran, standart operating 

prosedure (SOP), dan kebijakan lain berkaitan bisnis mikro di BRIS di 

kendalikan oleh MBG secara terpusat.  Sedangkan eksekusi bisnis dilakukan oleh 

seluruh UMS selindo yang dikoordinasikan oleh masing-masing penanggung 

jawab unit kerja (PUK) di KC maupun KCP.   Meskipun demikian, MBG secara 

berkala mendapatkan masukan-masukan dari berbagai wilayah untuk perbaikan 

dan penyempurnaan kebijakan-kebijakan bisnis mikro dari waktu ke waktu.  

Memperhatikan kondisi tersebut dan keterbatasan waktu penelitian, penelitian ini 

menggunakan wilayah Surabaya sebagai konteks obyek penelitian untuk 

mewakili gambaran umum profil pembiayaan mikro BRIS, dengan pertimbangan 

bahwa wilayah Surabaya selama ini telah menjadi salah satu barometer bisnis 

mikro BRIS secara nasional.  Pada sisi lain, fenomena perlambatan pertumbuhan 
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ternyata juga dialami di wilayah Surabaya sebagaimana dialami wilayah lain 

khususnya wilayah-wilayah yang telah menjalankan bisnis mikro dengan kurun 

waktu diatas 3 tahun. 

Dewasa ini, pasar berkembang menjadi sangat komplek, sangat cepat 

berubah dan tidak stabil (turbulent) dan saling terkait.  Kondisi ini menciptakan 

tantangan bagi manajemen setiap perusahaan untuk bisa memahami struktur 

pasar dengan baik dan melakukan identifikasi peluang untuk pertumbuhan bisnis 

dimasa yang akan datang (Cravens & Piercy, 2013).  Pertumbuhan bisnis 

berkelanjutan harus dilihat sebagai “a comprehensive way of doing business”.  

Sebagaimana DuPont dengan DuPont way-nya mampu mencapai pertumbuhan 

bisnisnya secara berkalnjutan melalui integrated science, knowledge intensity, 

dan productivity improvement (Hoiday, C., HBR, 2001).  Pertumbuhan bisnis 

berkelanjutan itu sendiri akan di peroleh apabila produk/jasa yang dimiliki 

memiliki keunggulan bersaing (competitive advantage) dibandingkan para 

pesaing.  Menurut Hooley, dkk (2012), Competitive advantage dapat dimiliki dan 

dipertahankan apabila produk/jasa tersebut memiliki keunikan dan bernilai 

dimata pelanggan (unique and valued product), memiliki target pasar yang jelas 

(clear, tight definition of market targets), memiliki hubungan yang erat dengan 

pelanggan (enhanced customer linkage), memiliki brand dan kredibilitas yang 

kuat dimata pelanggan (establish brand and company credibility). 

  Situasi persaingan di industri pembiayaan/kredit mikro dewasa ini yang 

telah berada pada “zona merah” juga ditandai oleh fenomena komoditisasi pasar 

dimana sebagian besar masyarakat melihat tidak adanya perbedaan yang 
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signifikan diantara berbagai penawaran produk pembiayaan/kredit mikro yang 

ditawarkan oleh perbankan, selain pada aspek yang bersifat fungsional yang 

dapat memenuhi kebutuhan riil mereka akan dana.  Pertimbangan sederhana yang 

telah menjadi fenomena umum adalah pembiayaan/kredit mana yang paling 

murah dan paling mudah mendapatkannya atau tidak susah persyaratannya.  

  Pada situasi persaingan yang sangat ketat, produk telah mengalami 

komoditisasi oleh pasar, akan tetapi kondisi pasar masih sangat potensial,  

dibutuhkan pemahaman mendalam atas aspek-aspek yang dijadikan pasar sebagai 

preferensi dalam memilih sebuah produk/jasa agar produk/jasa yang dimiliki oleh 

sebuah perusahaan lebih diminati dan dipilih oleh pasar. Kotler & keller (2013) 

menyatakan bahwa“firms must invest instead in improving their offerings and 

finding big new ideas”.  Salah satu pendekatan untuk mendapatkan gambaran 

tersebut adalah melalui Kanvas Strategy.  Melalui 4 langkah kanvas strategy 

dalam penciptaan strategi samudera biru (Blue Ocean Strategy)  yaitu tingkatkan 

(raise), kurangi (reduce), batasi/hapus (eliminate), dan ciptakan (create), dapat 

mengarahkan perusahaan mendapatkan sebuah kurve nilai baru produk/jasa yang 

lebih kompetitif dengan aspek-aspek yang dijadikan sebagai preferensi pasar 

sehingga menjadikan produk/jasa tersebut menjadi unik dan bernilai dimata 

pelanggan serta memiliki competitive advantage dibandingkan para pesaingya 

(Kim & Mouborgnee, 2005).  Dengan kurve nilai baru produk/jasa tersebut, 

diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai sarana dalam mewujudkan 

pertumbuhan bisnis berkelanjutan sebagaimana yang diharapkan.     
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kondisi pembiayaan mikro BRIS dilihat dari aspek-aspek 

yang dijadikan sebagai preferensi nasabah dalam pemilihan produk 

pembiayaan/kredit mikro ? 

2. Bagimana strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan Kanvas Strategy 

pembiayaan mikro BRIS untuk mencapai pertumbuhan bisnis BRIS yang 

berkelanjutan?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memperoleh gambaran tentang kondisi pembiayaan mikro BRIS dilihat 

dari aspek-aspek yang dijadikan sebagai preferensi nasabah dalam 

pemilihan produk pembiayaan/kredit mikro.  

2. Memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang bersesuaian dengan 

Kanvas Strategy pembiayaan mikro BRIS untuk menunjang pertumbuhan 

bisnis BRIS yang berkelanjutan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Penelitian Bagi Perusahan. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

kajian bagi manajemen BRIS dalam merumuskan strategi pemasaran 

yang tepat untuk menunjang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, 
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khususnya untuk segmen pembiayaan mikro.   

1.4.2. Manfaat Penelitian bagi Pihak Lain. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

lain yang ingin melakukan dan mengembangkan penelitian lebih 

lanjut khususnya yang berkaitan dengan pengembangan strategi 

bersaing dalam industri perbankan. 

  

1.5. Sistematika Penulisan Tesis 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 6 (enam) bab 

sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN   

Bab ini berisi latar belakang masalah yang dibahas dalam 

penelitian yang terdiri atas beberapa sub bab yaitu; latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan tinjauan teoritis 

yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam 

penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi alasan pemilihan pendekatan penelitian yang 

digunakan, jenis dan sumber data dan informasi, prosedur 

pengumpulan data dan informasi, serta tehnik analisa. 
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BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan yang menjadi obyek 

penelitian.  Gambaran umum meliputi sejarah, visi, misi, struktur 

organisasi, tujuan, strategi, profil produk/jasa, dan kondisi 

perusahaan saat penelitian dilakukan. 

 

BAB V :  ANALISI DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini mendiskripsikan hasil penelitian yang meliputi faktor-

faktor yang dijadikan preferensi nasabah dalam pemilihan produk 

pembiayaan/kredit mikro berdasarkan pendapat dari para 

narasumber internal BRIS dan narasumber eksternal yaitu para 

nasabah pembiayaan mikro BRIS yang sekaligus juga sebagai 

nasabah pembiayaan/kredit mikro di bank lain, kajian situasi 

persaingan dengan analisa industri, dan rekomendasi strategi 

pemasaran produk pembiayaan mikro BRIS melalui pendekatan 

Kanvas Strategy  untuk menunjang pertumbuhan bisnis yang 

berkelanjutan. 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran atas temuan 

yang diperoleh dalam penelitian. 
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