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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang sistem operasinya 

berdasarkan pada syariah islam. Ini berarti operasi perbankan sesuai dengan 

AL-Qur’an dan sunnah Rasulullah. Segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi 

tercakup nilai-nilai dasarnya dalam islam yakni yang bersumber pada asas 

tauhid. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar, seperti kesatuan, 

keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggung jawaban. Islam telah 

cukup memuat nilai-nilai instrumental dan norma-norma operasional untuk 

diterapkan dalam pembentukan lembaga-lembaga ekonomi masyrakat.
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Kedudukan ekonomi dalam islam sangatlah penting karena ekonomi 

merupakan salah satu faktor pesaing yang membawa pada kesejahteraan umat. 

Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pernyataan dari semangat ajaran islam, 

karena ekonomi umat dan kemakmurannya adalah cita-cita yang ingin dicapai 

oleh umat islam.
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Beberapa waktu terakhir ini, perubahan teknologi yang cepat, siklus hidup 

produk yang pendek, dan globalisasi pasar menuntut para eksekutif untuk 

berfokus pada proses pengembangan produk baru. Dalam lingkungan yang 

ketat persaingannya seperti saat ini, pemasok (supplier) merupakan sumber 

yang semakin penting untuk mendukung proses pengembangan produk baru 
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suatu perusahaan karena pemasok mempunyai dampak yang besar dan 

langsung pada biaya, kualitas, teknologi, dan produk baru. 

Proses pengembangan produk menjadi lebih terspesialisasi dan dinamis 

serta perlu berubah ke arah yang lebih baik lagi. Produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan selalu bergerak ke arah dinamis untuk memuaskan kebutuhan 

konsumen. Secara keseluruhan, pengembangan produk baru merupakan mesin 

inti pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut piawai 

mengelolanya. Sebagaimana pasar berubah dengan cepat sesuai dengan 

perkembangan dan kondisi persaingan yang tidak lagi begitu mudah seperti 

masa yang lalu maka perusahaan di indonesia, khususnya yang bergerak dalam 

lembaga keuangan syariah dituntut juga untuk bergerak lebih cepat guna 

memuaskan apa yang menjadi keinginan konsumennya.  

Pengembangan produk baru memerlukan strategi yang tepat bersama-sama 

dengan aspek pendukungnya, seperti manusia, infastruktur, budaya dan inovasi 

yang berkelanjutan. Untuk mampu bertahan dipasar, perusahaan senantiasa 

berusaha dengan berbagai cara untuk berada di depan para pesaingnya dengan 

menciptakan produk yang sangat baru, proses yang berbeda, memanfaatkan 

infastruktur yang sama atau berbeda. Membutuhkan keterampilan baru, 

meluncurkan produk efisien, untuk mengehemat baiaya, atau dengan 

menciptakan produk yang tergolong mudah tetapi dapat diterima dengan baik 

oleh masyarakat. 

Dengan banyaknya lembaga keuangan syariah, menjadikan posisi Bank 

BNI Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah harus mampu 
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bersaing, terutama dengan lembaga keuangan maupun bank syariah ataupun 

konfensional yang sudah mempunyai nama dan sudah benefit di bidang 

keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan produk yang berkualitas. Melihat, 

perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu banyak muncul sebagai 

salah satu alternatif lembaga keuangan syariah memberikan solusi dengan 

menawarkan berbagai macam produk, dan jasa. 

Persaingan merupakan hal yang lumrah dalam segala kegiataan yang 

berkenaan dengan ekonomi, baik lembaga keuangan atau bisnis yang lain. 

Selain itu persaingan adalah tantangan yang setiap saat dan pasti ada. Dalam 

persaingan yang terjadi antara lembaga keuangan ini, banyak dari mereka 

memutar otak dan melakukan berbagai hal agar lembaga keuangannya tetap 

eksis dan bisa maju. Persaingan itu bisa terjadi dibeberapa hal, seperti : 

pengembangan lembaga, pemasaran, pelayanan dan lain-lain. Akan tetapi tak 

jarang pula yang sampai rela menjatuhkan lawannya denga hal yang tidak baik. 

padahal kesuksesan-kesuksesan yang didapat haruslah didapat dengan cara 

yang baik dan sukses dalam hal kebaikan. Yaitu “fastabiqul khoirat” berlom-

lombahlah dalam kebaikan. 

Dari uraian diatas walaupun letak Bank BNI Syariah ini sangat strategis 

Bank BNI Syariah tetap harus mempunyai strategi dan manajemen yang baik 

untuk menciptakan produk-produk unggulan yang lebih bagus lagi dan dapat 

dengan mudah diterima masyarakat. Itu semua dikarenakan persaingan usaha 

disektor perbankan sangat ketat. Selain itu Bank BNI Syariah cabang kendari 

harus bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah menciptakan produk-
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produk yang sudah ada agar lebih menarik dan mudah sehingga dapat 

meningkatkan keunggulan bersaing Bank BNI Syariah Cabang Kendari. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik membahas 

strategi pengembangan produk di Bank BNI Syariah Cabang Kendari dengan 

tema “Strategi Pengembangan Produk Bank BNI Syariah Cabang 

Kendari Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis”. 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah 

pada Strategi Pengembangan Produk Bank BNI Syariah Cabang Kendari 

dalam menghadapi persaingan bisnis antara Bank Syariah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 

peneliti mengambil masalah penelitian yaitu Bagaimana strategi 

pengembangan produk yang diterapkan Bank BNI Syariah Cabang Kendari 

dalam mengahadapi persaingan bisnis? 

D. Tujuan Penelitian 

Setelah melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: Untuk mengetahui strategi pengembangan produk yang diterapkan 

oleh Bank BNI Syariah Cabang Kendari dalam menghadapi persaingan bisnis. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini secara teoritis mampu menambah wawasan serta 

pengetahuan dalam mengembangkan pemikiran dan memperluas 

informasi tentang bagaimana Bank BNI Syariah memiliki strategi 



5 

 

pengembangan produk yang bermutu dibandingkan dengan bank syariah 

lainnya. 

2. Hasil peneltian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan 

informasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi, saran dan masukan 

tentang permasalahan yang perlu adanya perbaikan, pembenahan maupun 

peningkatan dalam pengembangan produk, khususnya bagi bank BNI 

Syariah dalam memberikan pelayanan.  

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan 

memahami penelitian ini maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa 

sebagai berikut : 

1. Strategi Pengembangan Produk  

Strategi pengembangan produk adalah bagian dari strategi korporasi, 

Dalam strategi pengembangan produk terdapat potensi keuntungan maupun 

risiko dari aktifitas pengembangan produk, dan banyak faktor yang 

menyebabkan suatu organisasi mempertimbangkan melakukan pengembangan 

produk baru. Hampir semua organisasi menemukan bahwa pendekatan strategi 

managerial pada aktifitas pengembangan produk baru akan meningkatkan 

peluang keberhasilan dan juga meminimasi biaya dan risiko. 

2. Bank BNI Syariah Cabang Kendari 

BNI Syariah adalah lembaga perbankan, Bank ini semula bernama unit 

Usaha syariah bank negara indonesia yang merupakan anak perusahaan PT 
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BNI, Persero Tbk. Sejak 2010, Unit usaha BNI Syariah berubah menjadi bank 

umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. 

3. Persaingan Bisnis 

Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis 

yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan 

menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. 


