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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian yang akan di lakukan ini merujuk pada penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai Strategi Pengembangan Produk PT Bank BNI Syariah Cabang 

Kendari Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis. Berikut penelitian-penelitian yang 

mandasari di lakukannnya penelitian mengenai Strategi Pengembangan Produk PT 

Bank BNI Syariah Cabang Kendari Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis : 

1. Muhammad Widodo (2015), Mahasiswa IAIN Salatiga dengan judul “Strategi 

Dalam Menghadapi Persaingan Antar Lembaga Keuangan Syariah Pada Bmt 

Amal Mulia Cabang Salatiga. Skiripsi jurusan DIII Perbankan Syariah , Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN Salatiga). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor yang menimbulkan persaingan antara lembaga keuangan 

syariah. Kemudian bagaimana meningkatkan pelayanan internal serta 

menjadikan pesaing sebagai peluang. Hasil dari penelitian ini adalah 

menggunakan strategi pemasaran 4P, yaitu : price (harga), product (produk), 

place (tempat), promotion (promosi).
1
 

2. M. Abdurrochman Zamzami (2012), mahasiswa Universitas Indonesia dengan 

judul analisis strategi dan keunggulan bersaing Perusahaan studi kasus di PT. 

Perusahaan Gas Negara (Persero). Skripsi Jurusan Manajemen Bisnis, Fakultas 

                                                           
1
Muhammad Widodo (2015), mahasiswa IAIN Salatiga dengan judul “Strategi Dalam 

Menghadapi Persaingan Antar Lembaga Keuangan Syariah Pada Bmt Amal Mulia cabang salatiga. 

Skiripsi jurusan DIII Perbankan Syariah , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN Salatiga). 
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Ekonomi dan Bisnis, (Universitas Indonesia). Penelitian dalam skripsi ini 

mengkaji tentang kondisi lingkungan strategis Perusahaan yang sedang 

berubah dan dengan sumberdaya yang terbatas, perusahaan memerlukan 

strategi pengembangan yang tepat. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat 

diketahui apa saja strategi keungulan bersaing di perusahaan tersebut 

yaitu, luasnya jaringan pipa yang dimiliki Perusahaan saat ini yang telah 

berpasang pada daerah sentral industri, memiliki entri yang tinggi.
2
 

3. Abdul Wahab (2014), dengan judul skiripsi Strategi pemasaran produk 

tabungan mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK 

Kantor Cabang Syariah Palembang. Berdasarkan kesimpulan PT. Bank 

Negara Indonesia (PERSERO) TBK Kantor Cabang Syariah Palembang 

menggunakan strategi bauran pemasaran 4P yaitu : product (produk) dari 

segi produk mudharabah berlebelkan halal, dari segi pelayanan cepat, dari 

segi teknologi sudah menerapkan sms-banking dan  E-banking. Price 

(Harga) dari segi harga produk mudharabah  sangat kompetitif dan dapat 

bersaing dengan bank-bank lain baik syariah dan konvensional. Place 

(Tempat) dari segi tempat pihak BNI Palembang membuka KC 

Palembang, KCP di jl. Demang Lebar Daun dan KCP di kota Lubuk 

Linngau. Promotion (Promosi) dari segi promosi pihak bankmemasarkan 

dengan cara iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan dan publikasi.
3
 

                                                           
2
M. Abdurrochman Zamzami, analisis strategi dan keunggulan bersaing Perusahaan studi 

kasus di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero). (jurnal, mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, 2012. 
3
Abdul Wahab, Strategi pemasaran produk tabungan mudharabah pada PT. Bank Negara 

Indonesia (PERSERO) TBK Kantor Cabang Syariah Palembang, (skiripsi, fakultas ekonomi dan 

bisnis islam UIN raden fatah 2014. 



9 

 

 

 

4. Jurnal AGORA Vol. 4 No 2 (2016), oleh Inggrid Yunindah Mayasari dan 

Ratih Indriyani, yang berjudul “Analisis Strategi Bersaing Pada PT. Citra 

Surya Pacific”. Menyimpulkan bahwa PT. Citra Surya Pacific adalah 

salah satu industri yang menghasilkan pakaian jadi banyaknya pesaing 

dengan diferensiasi produk yang mereka miliki serta adanya kebijakan 

pemerintah menjadi penyebab dari persaingan ini. PT. Citra Surya Pacific 

merukan salah satu perusahaan yang ikut bersaing dalam industri ini, 

sehinggan harus membuta strategi untuk dapat memenangkan pesaing di 

pasar.
4
 

Dari uraian di atas penelitian ini memiliki kesamaan yang peneliti 

lakukan, bahwa keempat penelitian diatas hanya membahas tentang strategi 

keunggulan bersaing dan strategi pemasaran dan juga metode yang digunakan 

berbeda, metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penelitian kualitatif lapangan, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Selain itu perbedaannya terletak pada 

lokasi dan bidang kajiannya, dan peneliti lebih memfokuskan pada strategi 

pengembangan produk dalam menghadapi persaingan bisnis. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Strategi 

Strategi adalah cara terbaik untuk mencapai suatu sasaran atau untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan. Selain itu strategi berarti penentuan tujuan 

                                                           
4
Inggrid Yunindah Mayasari dan Ratih Indriyani, Analisis Strategi Bersaing Pada PT. 

Citra Surya Pacific (Jurnal, univertas kristen petra, program manajemen bisnis, 2016) 
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dan sasaran jangka panjang organisasi atau perusahaan. Pada saat 

perusahaan ingin memenangkan persaingan pada suatu industri satu hal 

yang harus diputuskan yaitu siasat yang harus diberlakukan. Keberhasilan 

suatu siasat tidak lepas dari sumber daya dan kecakapan Pendaya 

gunaannya.
5
 

Selain itu para ahli juga mendefinisikan pengertian tentang strategi 

diantaranya :  

a. Hamel dan Pharalad mendefinisikan bahwa strategi merupakan 

tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-

menerus dan di lakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

di harapkan oleh pelanggan di masa depan.
6
 

b. Stephani K. Marrus mendefinisikan bahwa strategi sebagai suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada 

tujuan jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau 

upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai.
7
 

c. Philip Kotler mendefinisikan bahwa perencanaan strategik adalah 

proses untuk mengembangkan dan mempertahankan kecocokan 

strategik diantara sasaran-sasaran dan kemampuan perusahaan dan 

peluang-peluang pemasaran yang terus berubah.
8
 

                                                           
5
   Pontas M. Pardede, Manajemen Strategik Dan Kebijakan Perusahaan, Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2011, h. 28 
6
   Rangkuti Freddy, analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: Gramedia 

Pusat Utama, 2004), h.4. 
7
   Husein Umar, Strategi Manajemen In Action, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka 

Umum,2001), h.31. 
8
    Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet ke-2, h-78. 
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Dari pengertian strategi yang di kemukakan oleh para ahli di atas, 

penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah sesuatu hal yang di 

rencanakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang di harapkan. 

Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, 

mengindentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan 

memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan 

dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu 

yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang seringkali, mencampur 

adukkan ke dua kata tersebut. 

2. Faktor Yang mempengaruhi strategi 

Faktor lingkungan yang dianalisis dalam strategi adalah keadaan 

pasar atau persaingan, perkembangan teknologi, keadaan ekonomi, keadaan 

sosial budaya, dan politik. Masing-masing ini dapat menimbulkan adanya 

kesempatan atau ancaman bagi pemasaran produk suatu perusahaan. 

Ada dua faktor alasan nasabah dalam memilih Bank BNI Syariah 

sebagai lembaga keuangan yang dipecayai guna mendukung aktivitas yang 

mereka lakukan, faktor tersebut yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 

Faktor eksternal itu sendiri yaitu faktor yang mempengaruhi dan berasal dari 

luar diri sendiri manusia yang meliputi faktor budaya dan faktor sosial, 

sedangkan faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi dan berasal dari 

dalam diri manusia, meliputi faktor pribadi dan faktor pisikologi.
9
 

                                                           
9
Panji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.227 
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a. Faktor Eksternal 

1) Faktor Budaya 

Budaya adalah penentu yang mendasar dari keinginan dan prilaku 

seseorang. Budaya adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima 

masyarakat secara menyeluruh dan tersebar pada angota-angotanya 

melalui bahasa dan simbol-simbol. Setiap budaya terdiri dari : 

a) Sub Budaya, dimana sub-sub budaya yang lebih kecil yang 

menyediakan identifikasi dan  sosial yang lebih spesifik bagi anggota-

anggotanya. Sub budaya meliputi kebangsaan, agama, ras dan daerah 

geografis.  

b) Kelas Sosial, merupakan sebuah kelompok tersusun dalam sebuah 

hierarki dan para anggota dalam setiap hierarki memiliki nilai, minat 

dan pelaku yang relatif lama.  

2) Faktor Sosial 

Faktor sosial terdiri dari kelompok refrensi, keluarga, peranan, dan 

status. Yang dimaksud dengan kelompok refrensi adalah kelompok yang 

secara langsung maupun tidak langsung mempegaruhi sikap dan prilaku 

seseorang. Para anggota keluarga juga dapat memberikan pengaruh yang 

kuat terhadap prilaku pembeli. 

b. Faktor Internal 

1) Faktor Pribadi 

Faktor pribadi meliputi usia dan tingkat dasar hidupnya, 

pekerjaannya, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan kensep diri. 
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2) Faktor Psikologi 

Faktor pisikologi meliputi:  

a) Motif, motif adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat dan 

mendesak untuk mengarahkan seseorang agar dapat mencari 

perumusan terhadap kebutuhan itu.  

b) Persepsi, persepsi adalah proses memiliki, mengorganisasi dan 

menafsirkan masukan-masukan informasi oleh seseorang untuk 

menciptakan sebuah gambaran yang bermakna tentang dunia.  

c) Pembelajaran menunjukkan perubahan dalam prilaku seseorang 

individu yang bersumber pada pengalaman.  

d) Keyakinan, keyakinan merupakan suatu gagasan deskriptif yang 

dianut oleh seseorang tetang sesuatu.  

e) Sikap, sikap mengambarkan penilaian kognitif yang baik maupun 

tidak baik, perasaan emosional, dan kecenderungan berbuat yang 

bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau 

gagasan.
10

 

Berdasarkan pendapat diatas, menurut penulisan lingkungan 

pemasaran perusahaan terdiri dari pelaku-pelaku dan kekuatan yang 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan 

mempertahankan transaksi-transaksi dan hubungan yang menguntungkan 

dengan pelanggan sasarannya.  

                                                           
10

Ibid, h. 228 
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Pengaruh lingkungan internal bersumber dari dalam perusahaan 

yang secara langsung akan berpengaruh pada kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. Sedangkan lingkungan eksternal perusahaan berasal dari luar 

perusahaan baik yang sangat dekat dengan perusahaan maupun yang 

sedikit jauh, dan secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi 

kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 

Lingkungan yang mempunyai pengaruh dekat dengan perusahaan 

atau disebut dengan lingkungan pesaing. Sedangkan lingkungan yang 

mempunyai pengaruh jauh adalah lingkungan yang terdiri dari kekuatan 

fundamental berskala besar yang membentuk peluang dan ancaman 

terhadap perusahaan. 

3. Pengertian pengembangan produk 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller “pengembangan 

produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan 

produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. 

Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan 

bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat 

diwujudkan”.
11

 

Menurut Henry Simamora, “ pengembangan produk adalah proses 

pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversikannya 

kedalam  tambahan  lini  produk yang berhasil secara komersial”.  

Pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan 

                                                           
11

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid II.,Ed.12.,Terj. 

Benjamin Molan, (Jakarta:Prenhallindo,2007),hal.320. 
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menginginkan unsur-unsur baru dan pengenaan produk baru akan 

membantu mencapai tujuan perusahaan.
12

 

Pengembangan produk ini sendiri bukanlah hal yang mudah, karena 

dalam pengembangan produk itu sendiri terdapat banyak hambatan baik itu 

dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Tidak sedikit 

perusahaan yang  mengalami kegagalan dalam mengembangan produknya 

yang disebabkan karena perusahaan tersebut tidak dapat memecahkan 

hambatan- hambatan itu. 

Kegagalan  ini akan  mengakibatkan  perusahaan  tidak  

berkembang dalam hal produk yang selanjutnya perusahaan akan tampil 

dengan produk yang lama yang kemungkinan  besar sudah mengalami 

kejenuhan dipasar, karena perusahaan tampil dengan produk lama, maka 

perusahaan tidak dapat bersaing dengan pesaingnya yang telah mampu 

mengembangkan produknya. Setiap perusahaan menghendaki adanya 

inovasi dan pengembangan produk, yang akhirnya menjadi suatu keharusan 

agar perusahaan tersebut dapat bertahan hidup atau bahkan lebih 

berkembang lagi.
13

 

Dalam berinovasi dan bereksperimen suatu perusahaan pasti 

mengalami kesulitan, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, 

menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Karena inovasi produk 

itu sangat penting tak bisa dibantah, bahwa terdapat hubungan yang kuat 

                                                           
12

HenrySimamora,ManajemenPemasaran...,hal.411 
13

Weman Suardi, “Formulasi StrategiP engembangan Produk Terhadap Tingkat Volume 

Penjualan” Jurnal,(Bogor:STIEKesatuan,2005),hal.1 
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antara inovasi produk dengan pengembangan pasar artinya, semakin 

inovatif perusahaan membuat produk, semakin cepat pula pasar 

berkembang. Maka, lemahnya inovasi produk perusahaan bagaimanapun 

berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar. 

Lemahnya inovasi produk dan pengembangan pasar harus segera 

diatasi, agar akselerasi perkembangan perusahaan lebih cepat. Inovasi 

produk diperlukan agar perusahaan bisa lebih optimal dalam memanfaatkan 

fenomena global. Karena itu harus melakukan inisiatif akselerasi luar biasa 

dalam pengembangan produk.Inovasi produk menjadi kunci perusahaan 

untuk lebih kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

Keberhasilan sistem perusahaan di masa depan akan banyak 

tergantung kepada kemampuan perusahaan menyajikan produk-produk 

yang menarik, kompetitif dan memberikan kualitas sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi 

perusahaan, sebab inovasi memiliki peran penting ditengah pasar yang 

kompetitif, karena itu suatu perusahaan harus dapat terus melakukan 

inovasi-inovasi baru.
14

 Oleh karena itu pengembangan produk sangatlah 

penting bagi perusahaan agar dapat tetap bertahan. 

a. Promosi  

                                                           
14

Mahendra dicky,“Inovasi Produk Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah 

,http://mahendradicky.co.id/2012/01/inovasi-produk-perbankan-syariah-dari.html, diakses13 Mei 

2019. 
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Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Dalam 

kegiatan ini setiap bank baerusaha untuk mempromosikan seluruh produk 

dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Promosi 

adalah kegiatan menawarkan suatu produk kepada konsumen dengan cara 

mempengaruhi konsumen.
15

 Dalam praktiknya paling tidak ada empat 

macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh setiap bank dalam 

mempromosikan baik produk maupun jasanya. Pertama promosi melalui 

iklan (advershiting). Kedua, melalui promosi penjualan (sales 

promotion).  Ketiga, publisitas (publicity). Dan keempat, adalah melalui 

penjualan (personal selling). 

Tujuan promosi adalah :  

1) Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial 

2) Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit 

3) Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan 

4) Untuk menajga kestabilan penjualan ketika terjadi pasar lesu 

5) Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing 

6) Membentuk citra produk dimata konsumen sesuai yang diinginkan
16

 

b. Periklanan  

Iklan adalah sarana yang digunakan oleh bank guna 

menginformasikan segala sesuatu produk yang dihasilkan oleh bank. 

                                                           
15

Kasmir, Pemasaran Bank; (jakarta, kencana 2004), h. 176 
16

Tujuan promosi “(promosi pemasaran)”, 23 juli 2011 http://promosi 

(pemasaran).co.id.html 
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Tujuan promosi lewat iklan adalah berusaha untuk menarik, dan 

mempengaruhi calon nasabahnya.
17

 

Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai 

media seperti : 

1) Pemasangan papan namadi jalan-jalan strategis 

2) Percetakan brosur dan di sebarkan di setiap cabang atau pusat 

perbelanjaan 

3) Pemasangan spanduk di lokasi strategis 

4) Melalui koran atau majalah 

5) Melalui televisi, radio dan media lainnya. 

4. Pengertian Persaingan Bisnis 

Persaingan Usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam 

berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. 

Persaingan berasal dari bahasa inggris yaitu competition yang artinya 

persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. 

Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat 

survei, atau sumber daya  yang dibutuhkan.
18

 Secara umum. 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.
19

 

                                                           
17

Kasmir , Pemasaran Bank; (jakarta, kencana 2004), h. 177 
18

Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaiamana Meraih Keunggulan Kompetitif, Erlangga, 

Jakarta, 2005, hlm. 86. 
19

 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada, 2007, hlm. 27. 
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Tuntunan dunia bisnis dan manajemen yang semakin tinggi dan keras 

mensyaratkan sikap dan pola kerja yang profesional. Persaingan yang 

semakin ketat juga seakan mengharuskan orang-orang bisnis untuk 

bersungguh-sungguh menjadi profesional bila mereka ingin sukses dalam 

profesinya. Persaingan dalam dunia bisnis mendorong pebisnis meningkatkan 

efisiensi dan kualitas produk untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain 

dan pelanggan merasa puas dengan produk tersebut. Selain itu persaingan 

usaha memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan kreatifitas sumber 

daya manusia untuk menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan 

menghasilkan barang-barang yang bernilai tinggi dengan harga yang 

kompetitif. Persaingan membantu pemerintah menanggulangi kemiskinan 

akibat krisis moneter yang melanda indonesia sejak tahun 1997. Dengan 

bermunculan usaha-usaha baru diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang 

cukup banyak sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi 

kebutuha sehari-hari.   

5. Faktor Yang Mempengaruhi Persaingan 

Menurut Porter, persaingan sangat penting bagi keberhasilan atau 

kegagalan sebuah usaha atau perdagangan. Ada lima faktor persaingan bisnis 

yang dapat menetukan kemampuan bersaing : 

a. Ancaman Pendatang Baru 

Pendatang baru dalam suatu industri dapat menjadi ancaman bagi 

pemain yang ada, jika membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut 

pangsa pasar, dan memiliki sumber daya yang besar. Dampaknya, harga dapat 
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menjadi turun atau biaya meningkat sehingga dapat mengurangi profabilitas 

perusahaan yang ada. Sehingga adanya pendatang barudapat memaksa 

perusahaan yang sudah ada untuk lebih efektif dan efisien. 

Ini merupakan seberapa mudah atau sulit bagi pendatang baru untuk 

memasuki pasar. Biasanya semakin tinggi hambatan masuk, semakin rendah 

ancaman yang masuk dari pendatang baru. 

b. Persaingan di antara para pesaing yang ada 

Persaingan diantara para pemain (perusahaan) yang ada dalam 

kompetisi untuk memperebutkan posisi dengan menggunakan taktik-taktik, 

seperti kompetisi harga, pengenalan produk, dan perang iklan secara besar-

besarran serta meningkatkan pelayanan atau jaminan kepada pelanggaan 

Persaingan terjadi karena para pemain merasakan adanya tekanan atau 

melihat peluang untuk memperbaiki posisi.
20

 

c. Kekuatan tawar menawar pemasok atau supplier 

Pemasok yang berkuasa dapat menggunakan kekuatan menawarnya 

denag menekan perusahaan yang ada dalam suatu indsutri denga menaikkan 

harga atau mengurangi kualitas barang dan jasa yang di beli. Jika perusahaan 

tidak mampu menutupi kenaikan biaya melalui struktur harganya,maka 

profabilitas perusahaan tersebut dapat menurun, sehinggan pemasok yang 

berkuasa dapat mengurangi kemampuan laba suatu industri yang tidak dapat 

menaikkan harga untuk menutup kenaikan biaya tersebut. 

d. Kekuatan tawar menawar pembeli 

                                                           
20

Muhammad Husni Mubarok, manajemen Strategi, DIPA STAIN Kudus, kudus, 2009, 

hlm. 35-37. 
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Pembeli juga dapat memaksa harga turun, menuntut kualitas yang 

lebih tinggi, atau pelayanan yang lebih baik. Tuntutan tersebut akan 

menyebabkan persaingan yang kuat diantara perusahaan yang ada dalam 

suatu industri yang sama. 

e. Ancaman produk pengganti 

Semua perusahaan dalam suatu industri sesungguhnya bersaing 

dengan produk pengganti, meskipun karakteristiknya berbeda, namun produk 

pengganti dapat memberikan fungsi dan manfaat yang sama. Jika produk 

industri tidak dapat meningkatkan kualitas produk atau melakukan 

diferensiasi, maka kemungkinan penurunan lab atau bahkan pertumbuhannya 

sebagai akibat harga yang di tawarkan oleh produk pengganti semakin 

menarik. Substitusi tidak hanya membatasi laba pada saat normal, tetapi juga 

bisa mengurangi potensi keuntungan yang besar yang bisa diperoleh ketika 

pasar mengalami lonjakan.
21

 

6. Aspek-Aspek Persaingan 

Islam telah memberikan aturan rinci untuk menghindari muncul 

permasalahan akibat praktek persaingan yang tidak sehat. Minimal ada tiga 

unsur yang dicermati dalam membahas persaingan bisnis mmenurut Islam. 

a. Pihak-pihak bersaing 

Seorang muslim akan memandang bisnis sebagai pelaksanaan 

perintah Allah karena itu tidak berfikir olehnya untuk menghalalkan segala 

cara untuk memenangkan persaingan. Baginya persaingan adalah berebut 
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yang terbaik dihadapan Allah yang dicapai dengan cara sekuat tenaga untuk 

tetap setia mentaati aturannya dalam berbisnis, dan terbaik dihadapan 

manusia dengan menjalankan bisnis dengan produk yang bermutu, harga 

bersaing, dan dengan pelayanan total.
22

 

Pihak-pihak yang bersaing merupakan orang-orang yang mempunyai 

produk untuk dijual kepada konsumen dalam bentuk jasa/produk dimana 

adanya interaksi dengan produsen lain dan konsumen dengan tujuan 

menguasai pasar. 

b. Segi cara bersaing 

Bisnis merupakan bagian dari muamalah yang tidak terlepas dari 

hukum-hukum yang mengatur tentang muamalah. Seorang pebisnis muslim 

tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. 

Dalam berhubungan dengan rekan bisnis setiap pebisnis muslim harus 

memperhatikan hukum-hukum islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. 

Dalam berakat haruslah sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi. 

Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana bersaing dengan baik. Rasul tidak 

pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Yang 

beliau lakukan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan 

menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada 

cacat.
23
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Cara barsaing merupahan hal yang dilakukan oleh para produsen 

untuk mengungguli produsen lain dengan strategi-strategi yang dimiliki untuk 

menarik perhatian konsumen. 

c. Produk (Barang dan Jasa) yang dipersaingkan  

Selain pihak yang bersaing, cara bersaing Islam memandang bahwa 

produk (baik barang/jasa) merupakan hal terpenting dalam persaingan bisnis. 

Islam sendiri memberikan penegasan bahwa barang atau produk yang 

dipersaingkan harus mempunyai satu keunggulan.  

Beberapa keunggulan produk yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan daya saing adalah: 

1) Produk. Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus halal. 

Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk 

menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing.  

2) Harga. Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus 

kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga untuk 

menjatuhkan pesaing.  

3) Tempat. Tempat yang digunakan harus baik,sehat,bersih dannyaman, dan 

harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan seperti barang ynag 

dianggap sakti untuk menarik pengunjung.  

4) Pelayanan. Islam juga sangat menekankan pentingnya sebuah pelayanan 

dalam usaha bisnis. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses 

manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya dengan 
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keramahan, senyum kepada para konsumen akan semakin baik dalam 

berbisnis.
24

 

Dalam uraian diatas beberapa hal yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan daya saing dengan produsen lain yaitu dengan kualitas barang 

atau jasa, harga, tempat, dan pelayanan merupakan hal yang bisa digunakan 

untuk strategi para perbankan syariah. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis memiliki 

suatu kerangka pemikiran mengenai strategi Pengembangan Produk PT Bank 

BNI Syariah Cabang Kendari dalam menghadapi persaingan bisnis. Pada 

suatu perusahaan dapat memperoleh produk baru dengan cara pengembangan 

produk dan inovasi produk dimulai ketika perusahaan mendapatkan dan 

mengembangkan ide produk baru. 

Dalam berinovasi dan mengembangkan produk suatu perusahaan pasti 

mengalami kesulitan. Untuk meminimalisasi hal tersebut diperlukan suatu 

sistem pengendalian yang baik agar kegiatan pengembangan produk dapat 

berjalan efektif dan efisien. Suatu sistem tidak mungkin sempurna, hal ini 

disebabkan oleh adanya suatu resiko bawaan yang melekat pada suatu 

kegiatan operasional. Akan tetapi, suatu sistem yang baik adalah sistem yang 

dapat meminimalisasi kesalahan sampai ke titik yang paling rendah. Suatu 

sistem pengendalian harus dievaluasi secara periodik agar setiap kesalahan 

dalam pelaksanaan pengembangan produk yang ada dapat dengan cepat 
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terdeteksi, sehingga dapat di lakukan perbaikan secara terus-menerus. Suatu 

sistem pengendalian yang baik akan sangat berperan dalam meningkatkan 

kegiatan pengembangan dan inovasi produk secara efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir 

PT BANK BNI SYARIAH 

CABANG KENDARI 

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK 

 

INOVASI PRODUK 
 

PROMOSI PERIKLANAN 


