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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan perkembangan perekonomian dunia yang semakin 

pesat, masyarakat dituntut lebih giat dalam mengisi 

kemampuan baik secara hardskill maupun softskill. Itupun 

berlaku kepada para pelaku usaha yang dihadapkan dengan 

ketatnya persaingan bisnis di industrinya masing-masing, 

meskipun secara keseluruhan tingkat perekonomian di 

Indonesia cenderung sedang dalam tren menurun. 

Menurut Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan PDB 

(Produk Domestik Bruto) berdasarkan jenis pengeluaran 

sampai di triwulan 4 tahun 2014 berada di angka 5,03% dan bila 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 

(y.o.y) turun 0,62% dari angka 5,65%. Hal ini menandakan 

bahwa secara parsial, keadaan ekonomi di Indonesia sedang 

dalam keadaan yang kurang baik. 

Hal ini berdampak pada semua industri di Indonesia yang 

secara langsung berhubungan dengan konsumen. Bisa saja 

dengan gambaran keadaan yang seperti sekarang ini, daya beli 

masyarakat menjadi ikut lesu, maka dampaknya kepada para 

pelaku industri akan mengalami kelesuan pula. 

Salah satu industri yang terkena dampak secara tidak 

langsung dari keadaan ini adalah industri perbankan. Perbankan 

saat ini dituntut harus cermat dalam menentukan arah 
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bisnisnya, baik dalam mendapatkan dana dari masyarakat 

melalui produk-produknya yang inovatif, maupun memelihara 

kualitas kreditnya yang mana hal tersebut adalah sumber 

pendapatan bank yang paling besar proporsinya. 

Inipun akan berdampak sangat besar bagi bank, khususnya 

bank syariah. Mulai tahun 1999, ketika dimulainya perbaikan 

dan kebangkitan ekonomi Indonesia yang sempat carut marut 

paska krisis 1998, para pelaku perbankan nasional mulai 

merumuskan dan menemukan metode yang mana didalamnya 

diterapkan prinsip-prinsip dari agama Islam, yang mana 

didalamnya secara halus memperlakukan nasabah-nasabahnya 

secara lebih lembut dibandingkan dengan bank konvensional. 

Didalam ajaran perbankan syariah, didalamnya menganut dan 

mengadaptasi dari ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah 

dari Rasulullah pada zaman dulu. 

Ternyata ajaran-ajaran Rasulullah pada zaman dulu, 

apabila diterapkan pada sistem perdagangan jasa khususnya 

bank, akan membuat sebuah institusi bank menjadi lebih baik 

secara agama Islam 

Dimulai pada awal tahun 2000 dimana hanya ada beberapa 

bank dan unit usaha syariah dari bank konvensional, sampai 

saat ini tercatat ada 12 bank yang termasuk kedalam golongan 

Bank Umum Syariah. 

Sama seperti memulai suatu usaha, bank syariah adalah 

produk baru di masyarakat Indonesia, umurnya belum sampai 
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puluhan tahun seperti bank konvensional yang sudah ada dari 

zaman pemerintahan Belanda. Maka dari itu, wajar jika bank 

syariah masih sulit berkembang di Indonesia karena konsumen 

masih mengganggap bahwa bank syariah adalah fenomena baru 

yang belum teruji kehandalannya seperti bank konvensional. 

Munculah tantangan bagi para pelaku perbankan syariah di 

Indonesia agar bagaimana ajaran-ajaran Islam yang diterapkan 

pada perbankan syariah bisa menarik konsumen sehingga 

bukan tidak mungkin bank syariahlah yang nanti akan 

mendominasi pasar perbankan di Indonesia. 

Bank Jabar Banten Syariah adalah salah satu bank syariah 

di Indonesia berdasarkan aset. Bank Jabar Banten Syariah 

masih kesulitan untuk dapat menjaga keberlangsungan 

bisnisnya khususnya dalam mendapatkan dana pihak ketiga. 

Secara garis besar menurut UU No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi tersebut 

mencerminkan bahwa sumber dana utama dari sebuah bank 

adalah simpanan pihak ketiga yaitu masyarakat. Dengan adanya 

simpanan dana pihak ketiga, maka sebuah bank bisa 

menyalurkannya melalui kredit dan pembiayaan lainnya untuk 

menjalankan aktivitas bisnisnya. Penghimpunan dana dari 



 

 4 

pihak ketiga digolongkan kedalam tiga jenis produk yaitu giro, 

tabungan, dan deposito.  

Bank dituntut untuk mendapatkan dana pihak ketiga secara 

maksimal dan sehat, karena dana tersebut adalah hutang dari 

bank kepada para nasabah yang merupakan hak penuh dari 

nasabah dan harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh 

nasabah bersangkutan. 

Bank bisa mendapatkan laba yang maksimal, apabila 

kualitas dana yang dihimpun dan juga penyaluran dananya 

dipelihara dengan baik. Khusus untuk dana yang dihimpun, 

secara mayoritas hanya ada dua sumber dana yang memenuhi 

sebagai pemilik risiko rendah untuk bank atau disebut dana 

murah yaitu tabungan dan giro, karena spread atau margin yang 

diberikan bank kepada nasabah cenderung kecil dan tidak 

sebesar margin deposito. Hal ini menjadi permasalahan dimana 

bank-bank kecil selalu mendapatkan kesulitan sumber dana 

karena tingkat kepercayaan masyarakat masih belum tinggi 

seperti bank konvensional. 

Bank Jabar Banten Syariah dengan bank-bank syariah lain 

yang membawa nama syariah masih tergolong baru di 

Indonesia, jadi pasar pun masih membaca arah tujuan 

perbankan syariah ini. Hal ini menjadikan pasar perbankan 

syariah masih sangat potensial di Indonesia karena potensi 

pasar sangat besar untuk bisa ditarik ke dalam bank syariah. 

Sehingga perbankan syariah akan bersaing ketat dalam 
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mendapatkan nasabah, khususnya dalam mendapatkan dana 

murah. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Agar bisa terus menjaga eksistensi Bank Jabar Banten 

Syariah (BJBS) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, 

BJBS perlu merumuskan strategi dalam meningkatkan CASA 

yang mana produk tersebut adalah sumber dana yang paling 

aman bagi bank syariah yang tergolong masih baru di Indonesia 

karena bank lain pun akan terus bersaing dalam penghimpunan 

CASA untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dengan tujuan 

untuk meningkatkan laba. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis rivalitas Bank Jabar Banten Syariah 

berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif 

2. Pemetaan proporsi CASA pada industri Bank Umum 

Syariah 

3. Perumusan strategi untuk peningkatan CASA dari 

Bank Jabar Banten Syariah 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Perusahaan dapat mengetahui keadaan pasar pesaing 

Bank Umum Syariah 
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2. Perusahaan dapat mengetahui proporsi CASA secara 

umum pada industri Bank Umum Syariah 

3. Perusahaan dapat mengetahui strategi yang harus 

dilakukan dalam peningkatan CASA 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metodologi dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan 

kualitatif, yang terdiri dari : 

1. Data Primer yaitu data yang didapatkan dengan 

melakukan observasi langsung dan juga wawancara 

secara informal dengan pihak-pihak terkait. 

2. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan melalui 

media-media, buku, laporan publikasi, situs bank, situs 

Bank Indonesia, situs OJK, koran, artikel, BPS, serta 

majalah. Studi literatur ini untuk mendapatkan 

gambaran secara makro, dan hal ini dapat membantu 

mengetahui gambaran kritis seluruh fakta dan dapat 

menjadi dasar dalam bertindak, terutama dalam 

persaingan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I adalah pendahuluan. Didalam bab ini dibahas latar 

belakang permasalahan secara umum, yang dilengkapi dengan 

identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penelitian. 
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Bab II adalah landasan teori dan kerangka pemikiran. 

Didalam bab ini dibahas teori-teori apa saja yang dipakai dalam 

penelitian ini serta kerangka pemikiran dalam penelitian ini. 

Bab III adalah metode penelitian. Didalam bab ini dibahas 

disain penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

pengambilan data industri. 

Bab IV adalah analisis masalah. Didalam bab ini dibahas 

mengenai analisa perumusan strategi untuk BJBS menurut 

literatur yang telah dipaparkan di bab II. 

Bab V adalah kesimpulan dan saran. Didalam bab ini 

dipaparkan kesimpun dan rekomendasi untuk BJBS yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi kalangan perbanakan 

syariah maupun pihak-pihak yang berkepentingan. 


